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Geluidsoverlast verminderd

Paden in Legmeer worden 
onverplicht fi etspad
Uithoorn - De paden in de groe-
ne zones van de K-buurt, de R-
buurt tussen Muur en Zegge en In 
het Midden worden als ‘onverplicht 
fi etspad’ aangeduid. Bij de desbe-
treffende paden worden borden ge-
plaatst. Op een onverplicht fi etspad 
mogen bromfi etsen niet rijden  en 
snorfi etsen worden er beperkt in 
hun snelheid. Dit geeft minder ge-
luidsoverlast voor de buurtbewoners 
en voorkomt onveilige situaties.
Op initiatief van het buurtoverleg 
De Legmeer is een enquête gehou-
den over het gebruik van de paden 
in De Legmeer. Het overgrote deel 
van de buurtbewoners heeft gerea-
geerd op deze enquête. Belangrijk-
ste uitkomst is het weren van brom-
fi etsen en snorfi etsen in verband 
met geluidshinder, te hoge snelheid 
en onvoldoende respect voor ande-

re weggebruikers. In overleg met de 
regiopolitie heeft de gemeente Uit-
hoorn daarom besloten de paden 
aan te wijzen als onverplicht fi ets-
pad. Hierdoor blijven de paden vei-
lig en wordt de geluidsoverlast ver-
minderd. De paden blijven toegan-
kelijk voor onder andere weggebrui-
kers met een elektrokar of een rol-
lator.
Dit verkeersbesluit ligt tot donder-
dag 3 januari ter inzage. Tot deze 
datum kunnen inwoners een be-
zwaarschrift indienen.

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”
 Erik Meyer & Anne de Boer, 
 Mijdrecht

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

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

verbouwings
opruiming:

dames: boss, orwell, rosner, gant, girbaud, ikks, e.a.
heren: corneliani, canali, boss, gant, brax, paul&shark

openingstijden:
di 9-21 uur,   wo/do/vr 9-18 uur,   za 9-17 uur

lutz fashion m/v, herenweg 45, 3645 de vinkeveen,
t: 0297 21 21 21, info@lutz.nl, www.lutz.nl

Sinds donderdag 22 novem-
ber is onze “zeer speciale” 
muisgrijze kater zoek.

Wij hebben alles afgezocht, 
zowel de omgeving als de 
sites van dierenambulance/
asiels/amivedi, enz. Helaas 
zonder resultaat! 
Wie heeft onze kat gezien. 
Op de foto draagt de kater 
een halsbandje maar dat is 
nu niet meer het geval.

Tel: 06-12464492

Sinds donderdag 22 novem-

VERMIST
IN DE AMTELHOEK

Uitbreiding en herinrichting 
gemeentelijke begraafplaats 
voltooid
Uithoorn - Sinds begin 2006 is er 
gewerkt aan de uitbreiding en her-
inrichting van de gemeentelijke be-
graafplaats aan de Noorddammer-
weg. Deze maand worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd.  Met 
deze herinrichting en uitbreiding is 
het voorzieningenniveau van de be-
graafplaats aanzienlijk uitgebreid. 
Zo is er een fraaie urnentuin aan-
gelegd waar urnen in urnenmuren 

en in urnenkelders kunnen wor-
den bijgezet in een sfeervolle omge-
ving. Ook is er een strooiveld gere-
aliseerd waar urnen vanaf 2008 ver-
strooid kunnen worden. Verder is er 
voor de komende 20 jaar weer vol-
doende ruimte voor begrafenissen, 
waarbij op het nieuwe gedeelte de 
mogelijkheid bestaat om te begra-
ven volgens islamitisch gebruik. Tot 
slot zijn de voorzieningen op de be-

graafplaats zoals watertappunten, 
bloementafels en afvalbakken ver-
nieuwd en verbeterd.  Door deze 
aanpassingen heeft de gemeentelij-
ke begraafplaats weer een waardige  
uitstraling. Tezamen met het in 2006 
gerealiseerde crematorium heeft 
Uithoorn een eigentijds en compleet 
voorzieningenniveau op het gebied 
van de uitvaartverzorging binnen 
haar grenzen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Uithoorn - Op 30 mei is Lucht-
verkeersleiding Nederland 
(LVNL) in Uithoorn geweest om 
met inwoners te spreken over 
de ervaren hinder van vliegtui-
gen. Het doel hiervan was om 
te bezien of hinderbeperkende 
maatregelen mogelijk zijn. Voor 
deze ‘microklimaataanpak’ zijn 
meerdere bijeenkomsten nodig. 
De eerstvolgende vindt a.s. don-
derdag 29 november plaats. In 
de periode na de eerste bijeen-
komst is er echter veel over Uit-
hoorn gevlogen. Ook met de start 
van het nieuwe ‘gebruiksjaar’ op 
1 november is geen verbetering 
opgetreden. Het gemeentebe-
stuur is hier erg ontevreden over 
en vindt dat dit een onjuiste in-
vulling is van de afspraken die 
bewoners, bestuurders en sec-
tor aan de ‘Alderstafel’ hebben 
gemaakt over de ruimte voor 
Schiphol op korte termijn. Op 
de bijeenkomst op 29 november 
geeft LVNL éérst een toelichting 
over het recente baan- en rou-
tegebruik, de achterliggende be-
sluiten en de mogelijke verbete-
ringen. Pas daarna presenteert 
LVNL de voorstellen die zij op 
basis van de eerste bijeenkomst, 
klachtenpatronen en interviews 
met bewoners hebben gemaakt. 
Aan de hand daarvan kan wor-
den gekeken welke voorstellen 
het meest kansrijk zijn. 

Bijeenkomst 
over overlast 

vliegroute

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 10-18.00 uur  
Vrijdag koopavond 19-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

OP DE GEHELE 
PALL MALL
COLLECTIE
25%

korting

Big L. Maak je keuze

vrijdag 30 november & zaterdag 1 december

PALL MALL ACTIE
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

WEGENS STORING
BIJ DE DRUKKER KAN DEZE 
KRANT LATER VERSCHIJNEN



OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

U wilt samen met uw vrienden naar de bioscoop, op het terras een kopje koffi e 
drinken of naar het museum. Of zondag naar Ajax. Maar het is te duur. Nu kan 
het toch. Want u kunt die kosten declareren bij de gemeente. Dat kan als u in 
Aalsmeer of Uithoorn woont, ouder dan 65 jaar bent en als uw inkomen rond 
het minimuminkomen ligt.

Tot € 110 per persoon, per jaar 
Het Declaratiefonds dekt de kosten van ‘sociale activiteiten’. Zoals het bosje 
bloemen voor uw vriendin, het cadeautje voor de buurvrouw, het lidmaatschap 
van de sportvereniging en het kaartje voor het theater. U kunt tot maximaal 
€ 110 per persoon, per jaar declareren. 

Ga langs sociale zaken
Het Declaratiefonds is niet alleen voor mensen met een minimuminkomen.
U komt in aanmerking voor het declaratiefonds als het inkomen tot 25% 
boven de bijstandsnorm ligt. Om te kunnen declareren neemt u een 
legitimatiebewijs, inkomensgegevens, bonnetjes of rekeningen mee. U kunt 
vanaf € 45 declareren. Uiteraard wordt ook het restbedrag van minder dan 
€ 45 uitbetaald. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

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

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

Openingstijden Bibliotheek
Ma. 14.00-20.00 uur 
Di. t/m do. 14.00-18.00 uur
Vr.  14.00-20.00 uur
Za.  11.00-15.00 uur

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

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

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 
24 uur per dag bereikbaar, buiten 
kantooruren alleen voor acute ge-
vallen.

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Loketten op gemeentehuis 
10 december dicht
Maandag 10 december is de balie van publiekszaken ge-
sloten. Dit i.v.m. een afdelingsconferentie. Loket  WWZ 
is ook dicht en het spreekuur sociale zaken komt deze 
ochtend te vervallen. Dinsdag 11 december is iedereen 
gewoon weer vanaf 8.30 uur bereikbaar.








Werken aan toegankelijkheid
Aanpassen bushaltes
Binnenkort gaan twee aannemers aan de slag om voor de ge-
meente bushaltes aan te passen. Dat is nodig om de bussen 
beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Het gaat om de volgende haltes:
- 2 haltes aan Polderweg 
 bij  Azuurmees 
- 2 haltes aan Polderweg 
 bij  Rietgans 
- 1 halte aan Alfons Ariënslaan 
 bij  Multatulilaan 
- 1 halte aan Arthur van 

Schendellaan bij  Klooslaan 
De werkzaamheden duren onge-
veer drie weken, tenzij het weer voor 
vertraging zorgt. Eind 2007 zou het 
werk klaar moeten zijn.

Voor blinden 
en slechtzienden
Bij de halte bij Azuurmees 1 tot en 
met 7 krijgt het fi ets- en voetpad een 

nieuwe bestrating en op die paden 
komen ook geleidelijnen voor blin-
den en slechtzienden.

Meer weten?
Aannemer Van Amerongen VOF 
voert het werk uit aan de halte aan 
de Arthur van Schendellaan. Het 
werk bij alle andere haltes is in han-
den van Aannemingsbedrijf Fronik 
Infra b.v.
Voor inlichtingen kunt u contact op-
nemen met de heer A. Lankester 
van de afdeling Leefomgeving. Hij 
is telefonisch bereikbaar op nummer 
06 51 23 04 18 op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 8.00 
uur tot 12.00 uur.

Gemeente wil duidelijk zijn
Onderzoek naar 
bijsluiter gemeentelijke 
belastingen
De gemeente wil weten of haar informatie over de ge-
meentelijke belastingen voldoet. Daarom hebben vorige 
week 500 adressen in Uithoorn en De Kwakel een vragen-
lijst ontvangen.

De vragen hebben betrekking op de in februari verstuurde belasting-
aanslagen. De gemeente wil graag weten of de brief bij die aanslag en 
het taxatieverslag duidelijk genoeg zijn.

Uw medewerking nodig
Kreeg u de vragenlijst toegestuurd? Vul hem dan alstublieft even in; 
het kost u 10 minuutjes tijd en het levert de gemeente waardevolle 
informatie op. De reacties bepalen of de gemeente de informatie over 
de aanslagen voor 2008 verder verbetert.

Voor 1 december
Bij de vragenlijst zit een kant en klare antwoordenvelop. De gemeente 
verzoekt iedereen die een dergelijke vragenlijst thuisgestuurd heeft 
gekregen, de vragenlijst in te vullen en in de bijgeleverde antwoord-
envelop - voor 1 december - terug te sturen.
Alvast hartelijk bedankt!

Maand tegen drugs & drank
Afsluitend debat 
in The Mix
In het kader van de maand tegen drugs 7 drank zijn in novem-
ber allerlei activiteiten geweest. Op vrijdag 30 november wordt 
de campagne afgesloten. Stichting Cardanus organiseert een 
drank- en drugsdebat in jongerencentrum The Mix!

Het programma bestaat uit twee 
delen: een middagprogramma voor 
professionals en een programma 
waarop iedereen welkom is. Vanaf 
20.00 uur is iedereen welkom. Ook 
jij! Ook u!

Het programma:
20.00-20.30 u Ontvangst met 
 koffi e of thee
20.30-21.15 u Debat
21.15-21.30 u Pauze
21.30-22.00 u Conclusies en 
 prijsuitreikingen

Prijsuitreiking
Wethouder Monique Oudshoorn 
overhandigt aan het eind van de 
avond een Ipod Shuffl e  aan de drie 

winnaars van de eerder in novem-
ber gehouden enquête.

Huisregels
Tijdens het debat worden er geen al-
coholische dranken geschonken en 
mag er niet gerookt worden. Na de 
discussie mag dat wel. 

Meer weten? 
Kijk dan op www.waartrekjijdelijn.nl   
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‘Samen gaan voor minder hinder’
Opzet vervolgbijeenkomst aangepast
Op 30 mei is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in Uithoorn geweest om met 
inwoners te spreken over de ervaren hinder van vliegtuigen. Het doel hiervan was 
om te bezien of hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn. Voor deze ‘micro-
klimaataanpak’ zijn meerdere bijeenkomsten nodig. De eerstvolgende vindt a.s. 
donderdag 29 november plaats.

Overlast van hondenpoep
Ook al houden veel hondenbaasjes en hondenuitlaters zich goed aan de regels,  bij de gemeente 
blijft het klachten regenen over de uitwerpselen van honden. Vooral hondenpoep op speelveld-
jes is een grote bron van ergernis. Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.

Daarom zijn er in Uithoorn en De 
Kwakel duidelijke regels. Regels, 
waarin rekening gehouden wordt 
met honden, met baasjes én met de 
wens om overal schoon en veilig te 
kunnen wandelen en spelen.

De regels op een rijtje:
- op de hondenuitlaatroutes (dui-

delijk aangegeven met opval-
lende borden en rode paaltjes) 
hoeven hondenbaasjes de poep 
van hun hond alleen maar op te 
ruimen, als dat op het pad of op 
de stoep ligt. In het groen ruimt 
de gemeente het voor u op.

- op de hondenlosloopgebieden 
(aangegeven met borden en 
groene paaltjes) ruimt de ge-
meente de poep overal voor u 
op. 

- op speelplekken mogen honden 
absoluut niet komen.

- alleen op losloopgebieden mag 
een hond lekker los lopen, verder 
moet hij overal aan de lijn lopen.

Opgeruimd staat netjes
Om de hondenbaasjes nog eens ex-
tra te attenderen op de regels voor 
honden en hondenpoep, heeft de ge-

meente borden gemaakt die steeds 
van plek veranderen. Meestal staan 
ze op plekken waar veel last is van 
hondenpoep, vaak plekken die wel 
in de buurt van een losloopterrein of 
een hondenuitlaatroute liggen, maar 
daar geen onderdeel van zijn. Plek-
ken dus, waar baasjes zelf de poep 
op moeten ruimen. 

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond:
-  Speelveld Harlekijneend 
-  Speelveld Roodhalsgans
-  Leopoldlaan
-  Zegge

Extra controles
Op de plekken waar de borden 
staan wordt extra gecontroleerd 
door de gemeente-surveillanten. Bij 
constatering van een overtreding 
kunt u een boete krijgen van maxi-
maal € 95,-.

Nieuwe plaatsen doorgeven
Is er bij u in de buurt een plek waar 
veel last is van hondenpoep? Omwo-
nenden van zo’n plek kunnen deze 

Hoofdlijnen openbare 
vergadering gemeenteraad 
Uithoorn van 22 november ‘07.
In de raadsbijeenkomst van 22 no-
vember is geen gebruik gemaakt 
van het recht om in te spreken.  

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid stilgestaan bij: 
- De benchmark rioleringszorg in 

relatie met het opstellen van een 
nieuw Gemeentelijk Riolerings-
plan.

 
In het vragenuur is door de fractie 
GroenLinks gevraagd naar de be-
steding van de gelden voor kinder-
activiteiten en voor opvoedingson-
dersteuning.

Na de afsluiting van het Politiek De-
bat zijn de volgende amendemen-
ten/moties aangenomen: 
Een raadsbreed amendement op 
het collegevoorstel voor uitgangs-
punten Accommodatiebeleid; Een 
raadsbreed amendement op het col-
legevoorstel Rechtspositieverorde-
ning raadsleden.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen inclusief de eventueel 
daarbij horende amendementen 
aangenomen:
- Stedenbouwkundig plan Park 

Krayenhoff. 
-   Uitgangspunten 

Accommodatiebeleid.
-   Verordening Rechtspositie 

raadsleden Uithoorn.
-   Raadsinitiatiefvoorstel 

Kaderstelling.

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 6 de-
cember 2007.

Vooraankondiging raads-
vergadering 6 december ‘07.
De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
6 december 2007:

In het Informatief Beraad:
- Ontwikkeling Dorpscentrum 
 Uithoorn,
- Voorstel Afvalstoffenheffi ng,
- Grafrechtenverordening en 
 tarieven.

In Politiek Debat/Stemmingen:
- Benchmark rioleringszorg,
- Modernisering Wet Sociale 
 Werkvoorziening,
- Wijziging gemeenschappelijke 
 regeling Schadeschap Schiphol,
- Ontvlechting GGD-Amstelland/

Meerlanden,
- Liquidatie gemeenschappelijke 

regeling GHOR,
- Liquidatie gemeenschappelijke 

regeling Brandweer.

De vergadering begint om 19.30 uur, 
de agenda en de raadsvoorstellen 
vindt u vanaf a.s. vrijdag op de web-
site van de gemeente Uithoorn. Vol-
gende week woensdag staat deze 
agenda op de gemeentepagina

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

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

Nieuws
uit de 

gemeenteraad
In de periode na de eerste bijeenkomst is 
er echter veel over Uithoorn gevlogen. Ook 
met de start van het nieuwe ‘gebruiksjaar’ 
op 1 november is geen verbetering opge-
treden. Het gemeentebestuur is hier erg on-
tevreden over en vindt dat dit een onjuiste 
invulling is van de afspraken die bewoners, 
bestuurders en sector aan de ‘Alderstafel’ 
hebben gemaakt over de ruimte voor Schip-
hol op korte termijn. De bewoners die aan 
de discussie hebben deelgenomen delen 
deze mening. Het gemeentebestuur heeft 
deze onvrede nadrukkelijk aan de betrokken 
partijen geuit en daarbij aangedrongen op 
een oplossing. Het gemeentebestuur vindt 
dat hinderbeperkende maatregelen (o.a. in 
het kader van het microklimaat) anders ook 
weinig effect hebben. 

Sommige inwoners vragen of de bijeen-
komst met de Luchtverkeersleiding dan 
nog wel nut heeft. Wethouder Jeroen Ver-
heijen vindt van wel: “We moeten elke kans 
op ‘minder meer’ pakken!“ Bovendien is het 
een mooie gelegenheid voor de Luchtver-

keersleiding om toe te lichten wat er sinds 
de vorige bijeenkomst allemaal met het 
baan- en routegebruik is gebeurd en voor-
al of en hoe het baan- en routegebruik dat 
vanaf 1 november geldt wordt verbeterd. 
  
Daarom is het programma ook aangepast. 
Op de bijeenkomst op 29 november geeft 
LVNL éérst een toelichting over het recente 
baan- en routegebruik, de achterliggende 
besluiten en de mogelijke verbeteringen. 
Pas daarna presenteert LVNL de voorstellen 
die zij op basis van de eerste bijeenkomst, 
klachtenpatronen en interviews met bewo-
ners hebben gemaakt. Aan de hand daarvan 
kan worden gekeken welke voorstellen het 
meest kansrijk zijn. 

Tijd en locatie van de bijeenkomst
Donderdag 29 november a.s. 19.30-22.00 
uur (zaal open 19.00 uur). Thamerkerk   (Am-
steldijk-Noord 1, Uithoorn) 

Meer weten?
Zie www.uithoorn.nl

Het is niet makkelijk om van weinig geld de huur of andere vaste lasten te 
betalen. Laat staan extra kosten te dekken. Zoals van een sportles, de eigen 
bijdrage thuishulp of de kosten van een ziektekostenverzekering. De gemeente 
kan die kosten soms (gedeeltelijk) vergoeden. In principe komt iedereen met 
een laag inkomen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen voor mensen in de bijstand
Voor veel gemeentelijke regelingen komt men ook in aanmerking als het 
 inkomen 10 tot 25% boven de bijstandsnorm ligt. Bij sommige kosten speelt het 
persoonlijk vermogen mee bij de toewijzing van een vergoeding. Vraag daarom 
bij de gemeente of deze regeling ook op uw situatie van toepassing is. 

Meer weten?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 255. 
Of kom langs: maandag en vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en woensdag van 
13.30 - 15.30 uur. Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer / Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn.

NOOIT EENS ERGENS 
GELD VOOR ?

MOEITE OM 
ROND TE KOMEN?

DE GEMEENTE KAN U MISSCHIEN HELPEN. 
BEL: 0297-513 255

WERKZAAMHEDEN 
KALSLAGERWEG

Aard van de werkzaamheden
Aannemingsbedrijf Schelvis Infra te 
Heemstede voert de werkzaamhe-
den in opdracht van de gemeente 
uit. De werkzaamheden bestaan o.a. 
uit : 
- de slechte plekken frezen 
 en uitvullen (onderlaag);
- van brug tot brug nieuw 
 asfalt aanbrengen;
- bij uitritten bermversteviging 
 aanbrengen d.m.v. graskeien;
- bermen aanvullen met puin 
 en grond.

Uitvoeringsperiode 
en bereikbaarheid
Volgens de huidige planning worden 
de werkzaamheden in de periode 
van 26 november 2007 tot en met 
30 november 2007 uitgevoerd. Dit 
is een globale planning die sterk af-
hankelijk is van de weersomstandig-
heden. Tijdens de asfaltering werk-
zaamheden wordt de Kalslagerweg 
volledig afgesloten voor al het ver-

keer. Deze werkzaamheden staan 
gepland voor donderdag 29 

november 2007 vanaf 
22.00 uur tot de 

volgende 

WERK IN 
UITVOERING

ochtend 06.00 uur. Voor hulpdien-
sten is de straat wel bereikbaar. Na-
tuurlijk wordt geprobeerd de overlast 
zo veel mogelijk te beperken.
Nadere informatie
Voor meer informatie over de werk-
zaamheden, kunt u bellen met dhr. 
R. van der Werf van de afdeling 
Leefomgeving. Hij is op maandag t/
m vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur be-
reikbaar op nummer 06-2251 92 95. 

RIOLERINGS-
WERKZAAMHEDEN 
EUROPAREI

Eind november wordt gestart met ri-
oleringswerkzaamheden in de Euro-
parei in Uithoorn. Voorafgaand aan 
de renovatie van de Romefl at en de 
herinrichting bij de Monnetfl at wordt 
de riolering in de nabijheid van deze 
fl ats vervangen. Als eerste wordt ge-
start met het vervangen van de riole-
ring bij de Romefl at, de riolering bij 
de Monnetfl at komt daarna aan de 
beurt. Voordat de riolering kan wor-
den vervangen moet eerst een aan-
tal bomen worden gekapt. Hiervoor 
is een kapvergunning verleend. Het 
kappen van de bomen begint eind 
november. Nadat het riool bij de fl ats 
is vervangen wordt aan de noord-
zijde van de Arthur van Schendel-
laan (vanaf de Achterberglaan tot de 
Straatsburgfl at) een nieuw transpor-
triool aangelegd. Naar verwachting 
zijn  de totale werkzaamheden in het 
voorjaar (mei /juni 2008) voltooid. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door aannemingsbedrijf  Fronik  Infra 
BV uit Mijdrecht. De begeleiding  van 
het werk wordt, in opdracht van de 
gemeente Uithoorn,  verzorgd door  
het adviesbureau Grontmij Nederland 
bv. Namens hen zal dhr. F. Schrijvers 
toezicht houden op de werkzaam-
heden. Hij is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 06-22486119. U kunt 
met hem contact opnemen wanneer 
u een vraag heeft over de uitvoering 
van de werkzaamheden.

voorstellen als nieuwe locatie voor 
de tijdelijke hondenborden. Hoe? 
Bij voorkeur via e-mail (gemeente@
uithoorn.nl, o.v.v. hondenborden), 
telefonisch (513111) of schriftelijk 
(gemeente Uithoorn, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn). De borden wor-
den geregeld op een nieuwe locatie 
geplaatst.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 gemeen-
te@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 bibli-
otheek 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 schrif-
telijk 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 bezwaar-
schrift 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 mogelijk-
heid 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
Verzoek van H.L. Weenen, Gooimeer 1, 1423 DP Uihoorn, om vergunning tot 
het vergroten van een woning op het perceel Gooimeer 1 te Uithoorn. 
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 29 november 2007
Verzoek van J.P.M. Bots Dorpsstraat 36 1421 AT Uithoorn, om vergunning tot 
het vergroten van een woning op het perceel Dorpsstraat 36 te Uithoorn. 
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 29 november 2007
Drank- en Horecavergunning betreffende The Mix 
Verantwoordelijke instantie: St. Cardanus. 
Info: mw. M. Millenaar, tel. 513 153. 
Inzageperiode: t/m 5 december 2007
Verzoek van F. Bender, Pieter Hellendaalweg 7, 1421 KV  Uithoorn, om 
vergunning tot het plaatsen van een aanbouw (tuinkamer) op het perceel Pieter 
Hellendaalweg 7 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 6 december 2007
Verzoek van Thamen Scholengemeenschap R.K,, Den Uyllaan 4, 1421 NK  
Uithoorn, om vergunning tot het gedeeltelijk plaatsen van een praktijklokaal en 
nevenruimtes op het bestaande dak op het perceel Den Uyllaan 4 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 6 december 2007

Verzoek van H. Sanders, Weegbree 62, 1422 MX Uithoorn, om vergunning voor 
het vestigen van een adviesbureau en lesruimte in de woning aan de Weegbree 
62 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 7 december 2007
Vergunning aan Waternet, Spaklerweg 16, 1096 BA Amsterdam voor het graven 
van een hoofdwatergang langs de Ringdijk tussen de Noord-Zuidroute en de 
Dwarsweg te Uithoorn.
Info: mw. Porsius, tel. 513 237. 
Inzageperiode: t/m 7 december 2007
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2007
Info: dhr. Bosschers, tel. 513 229. 
Inzageperiode: t/m 14 december 2007
Verzoek van Van de Does, Thamerlaan 2, 1421 XX Uithoorn, 
om vergunning voor het plaatsen van een berging aan de Thamerlaan 2 te 
Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Aanpassingen de Zon:
- verplaatsing algemene gehandicapten parkeerplaats
- instellen stopverbod Gerberalaan
Info: mevr. S. Teeuwes, tel: 513 301. 
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat 415, 1117 BM 
Schiphol, om vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet t..b.v. de 
bouw van  de Brede School op het perceel Hermelijn (Legmeer-West).
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD Uithoorn om vergun-
ning tot het vergroten van een woning op het perceel Geertruidahoeve 6 te 
Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 
513 237. Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Valeriuslaan 
9 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Bijvoet 24 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Opstarten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO en verlenen 
strooivergunning.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht fi etspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 531 001
Inzageperiode: t/m 3 januari 2008
Verzoeken ontheffi ng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming Van Tol Rozen, 
Hoofdweg 71, De Kwakel en A.C. Turk, 
Iepenlaan 33, De Kwakel. Info: dhr. J.J. Vennik tel 513 223
Inzageperiode: t/m 4 januari 2008

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in 
het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg, vergunning aan Dijkman Bouw B.V. voor het verkrijgen 

van een tijdelijke uitweg van perceel Amsterdamseweg 26. Bezwaar: t/m 7 
januari 2008

- Amsteldijknoord, vergunning aan Union investment vastgoed bv. voor het ver-
krijgen van een uitweg van perceel Amsteldijknoord 33. Bezwaar: t/m 7 januari 
2008

Buitengebied Legmeer
- Randweg 149, kapvergunning voor berken en coniferen achter de woning. 

Bezwaar: t/m 9 januari 2008
De Kwakel
- Amsteldijk-Zuid 7 WON., vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 

fundering. Bezwaar: t/m 31 december 2007
- Hoofdweg 19, kapvergunning voor 3 berken in de zijtuin. Bezwaar: t/m 9 janu-

ari 2008
De Legmeer
- Weegbree 70, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde. Bezwaar: t/m 2 januari 2008

- Ter hoogte van de voorzijde Zegge, kapvergunning voor 4 sierappelbomen in 
het openbaar groen. Bezwaar: t/m 9 januari 2008

Meerwijk-West
- Zwarte Mees 16, kapvergunning voor 1 treurwilg in de achtertuin. Bezwaar: 

t/m 9 januari 2008
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 120, vergunning voor het vergroten van een woning en 

zijaanbouw met dakopbouw inclusief dakkapel aan de voor- en achterzijde. 
Bezwaar: t/m 31 december 2007

- Troelstralaan, vergunning aan HGT geveltechniek bv voor het in gebruik 
nemen van een gedeelte van de openbare weg, voor het plaatsen van één 
schaftkeet, één afvalcontainer en één opslagcontainer van 5 november 2007 
tot en met 7 december 2007. Bezwaar: t/m 7 januari 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Graslaan 9, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Cyclamenlaan 44, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel.
- Irislaan 34, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.

De Legmeer West
- Groene Kikker (bouwnummer 17), reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen 

van een houten schuur.
Meerwijk-Oost
- Gouwzee 39, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN 
 BESTEMMINGS-PLAN EN/OF DOORBREKING VAN 
 AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 
 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voorne-
men bekend om met toepassing van artikel 17 van de WRO tijdelijk vrijstelling te 
verlenen van het geldende bestemmingsplan tot en met 30 november 2008 en 
daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen tot de aangegeven datum voor het 
(de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Amsteldijk-Zuid achter Drechtdijk 147, reguliere bouwaanvraag voor het plaat-

sen van werkketen en een directieverblijf voor een periode van 1 jaar.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Meerwijk-West
- Zanglijster 8, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 30 november 2007 tot en met 12 januari 
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATS HERZIEN
De verordening waarin de regels staan die gelden voor de begraafplaats is her-
zien. 
De aanleiding voor deze herziening is drieledig:
1. De gemeenteraad heeft op 16 september 2004 een besluit genomen over 

meerdere aspecten van de begraafplaats.
2. De VNG heeft de model-beheerverordening begraafplaatsen in 2003 her-

zien.
3. Het is wenselijk om vanuit de dagelijkse praktijk de verordening te actualise-

ren. 
Bij deze beheerverordening horen het concept-uitvoeringsbesluit graven, asbe-
zorging en gedenkplaatsen en het concept-uitvoeringsbesluit voor de grafbedek-
kingen. In deze besluiten staan de regels die gelden voor de graven, asbezor-
ging, de gedenkplaatsen en de grafbedekkingen. 

Ter inzage
De concept-beheerverordening 2008 ligt ter inzage in het gemeentehuis en de 
bibliotheek vanaf 26 november tot en met 16 januari 2008. Uw reactie kunt u 
schriftelijk richten aan burgemeester en wethouders, postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn. Nadere informatie is beschikbaar bij mevrouw M. Kerstens, afdeling Infra-
structuur, (0297) 513241.

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
VOOR DE COLLECTE
VAN 10 T|M 16
FEBRUARI 2008
kijk op
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36



Uithoorn - Het gaat er nu echt op 
lijken dat er eindelijk concrete stap-
pen worden genomen ten aan-
zien van Park Krayenhoff (voorma-
lig IBM-terrein). In december 2002 
zijn al de gronden tussen de Vuurlijn 
en de N201 aangekocht van de IBM 
door Woongroep Holland. Er werd 
nog steeds volgens planning een 
stedenbouwkundig plan opgesteld 
door dezelfde Woongroep in sa-
menwerking met de UBA en natuur-
lijk de gemeente. Daar ging behoor-
lijk wat tijd in zitten en tijdens die 
periode werd het plan verschillen-
de malen voorgelegd aan de raad. 
Het definitieve plan is toen op 10 
maart 2004 in de commissie Ruim-
te gepresenteerd en op 25 augustus 
van datzelfde jaar werd de bestem-
mingsplanprocedure opgestart voor 
Park Krayenhoff en Buitenhof. 
Dit voorontwerp bestemmingsplan 
werd ter inzage gelegd maar toen 
kwamen de eerste spaken in het 
wiel en werd de bestemmingsplan-
procedure gestopt en  besloten om 
dit plan op te nemen in het nog te 
starten bestemmingsplan Thamer-
dal. Dat er zoveel vertraging in de 
zaak kwam had te maken met ver-
schillende oorzaken. Eén van die  
oorzaken was de gewijzigde wetge-
ving betreffende LPG. Dat had direct 
invloed op de regels voor het tank-
station Texaco aan de N201 omdat 
er in de directe omgeving van het 
tankstation niet gebouwd mocht 
worden. Er is toen overleg geweest 
met de exploitant van het tanksta-
tion waarbij overeen werd gekomen 
dat deze de LPG verkoop zou be-
eindigen maar wil dan wel als com-
pensatie het station aanpassen aan 
de toekomstige functie van de N201 
door middel van herinrichting van 
het terrein. 

Niet positief
Een heel belangrijk punt was ver-
der de ontsluiting van Park Krayen-
hoff. Die moest goed en verkeers-
veilig zijn. Na onderzoek bleek dat 
één ontsluitingsweg voldoende is en 
dan van de woonwijk op de Watson-
weg. Wel wordt een extra ontslui-
tingsweg voor hulpdiensten aanbe-
volen en in het plan wordt deze aan-
gegeven aan de westkant van het 
terrein in aansluiting op de Vuurlijn. 
Het wegprofiel zal worden aange-
past en de aanleg van een vrije bus-
baan zal hier ook deel van uitma-
ken. Er is nog sprake van geweest 
om een tweede ontsluiting te reali-
seren en dat zou dan via het terrein 
van het gezondheidscentrum moe-
ten zijn. Maar de provincie stond 

niet positief tegenover dat plan in 
verband met doorstroming en bo-
vendien was het zo dat de plannen 
voor het gezondheidscentrum al zo 
gevorderd waren dat er geen ruimte 
voor was. Inmiddels is de grond ver-
kocht aan ziekenhuis Amstelland. 
Ondanks het feit dat de tweede ont-
sluiting niet mogelijk is via het ge-
zondheidscentrum wil men de mo-
gelijkheid voor een tweede ontslui-
ting toch open houden hoewel de 
noodzaak niet expliciet aanwezig 
is. Dat heeft alles te maken met de 
raad die van mening is dat er toch 
een tweede ontsluiting zal moeten 
komen. Die zou dan eventueel aan 
de noordwestelijke kant van het ge-
bied kunnen komen maar dat zal 
pas bekeken worden na de omleg-
ging van de N201. Wat het aantal 
woningen betreft gaat het om 323 
woningen waarvan 191 eengezins-
woningen en 132 appartementen 
waarvan 68 huurappartementen. In 
de koopsector komen er 18 wonin-
gen met een koopprijs van 173.000 
euro en 107 woningen in de prijs-
klasse van 216.000-324.000 euro, 
waarvan bij 37 woningen gebruik 
kan worden gemaakt van de Natio-
nale Hypotheek Garantie. In de raad 
van donderdag 22 november werd 
het voorstel aan de raad voorgelegd 
om in te stemmen met het definitie-
ve woonplan. Wat wel duidelijk naar 
voren kwam was het feit dat bijna 
elke fractie zijn zorgen uitsprak over 
het wel of niet realiseren van een 
tweede ontsluitingsweg. Vooral de 
VVD vond dat dit nogal omslachtig 
was beschreven in het voorstel en 
ook de PvdA wilde een meer con-
crete toezegging van de wethouder. 
Volgens wethouder Jeroen Verhe-

ijen heeft dit alles te maken met de 
omleg van de N201 en kan op dit 
moment nog niet met zekerheid ge-
zegd worden of en hoe er een twee-
de ontsluiting zal komen. 

Vaag
Die nogal vage aanduiding in het 
voorstel werd verwoord door de 
wethouder “wij houden perspectief 
op een tweede ontsluiting”. Maar 
concludeerde wel dat die aanslui-
ting er inderdaad moet komen. Ook 
werden er nog andere zorgpun-
ten naar voren gebracht zoals door 
Klaas Bijlsma van Gemeentebelan-
gen die zich net als bij de presenta-
tie afvroeg hoe men op een veilige 
manier naar het gezondheidscen-
trum moet komen. Zowel door de 
PvdA als door GroenLinks werd met 
name ingegaan op het percentage 
sociale woningen. De PvdA vond het 
percentage te laag, namelijk 21%, 
maar GroenLinks vond dat er wel 
sprake is van voldoende woningni-
veaus, maar zette vraagtekens bij 
de duurzaamheid van de woningen. 
De wethouder echter meldde dat de 
gemeente Uithoorn behoorlijk be-
zig is met duurzaam wonen. Carlien 
le Noble (GL) echter was van me-
ning dat er pas sprake is van werke-
lijk duurzaam wonen als er zonne-
panelen, collectieve verwarmings-
systemen en dergelijke worden ge-
realiseerd. In grote lijnen stemde de 
raad dus in met het voorstel van het 
college. In verband met de bestem-
mingsprocedure zal met de bouw 
van de eerste fase pas gestart kun-
nen worden in de tweede helft van 
2008 en de laatste woningen zullen 
waarschijnlijk rond 2012/2013 ge-
reed zijn. 

Uithoorn – “We zijn weer eens bij 
elkaar voor een verbouwfeest”. Dat 
waren de woorden van rector Lau 
de Ruijter bij de officiële opening 
van de mediatheek, vorige week  
donderdag in het Alkwin Kollege. En 
dat was geen overdreven uitspraak 
want bij het verbouwen van de me-
diatheek was men niet over één 
nacht ijs gegaan. De voorgeschiede-
nis: Nadat de nieuwbouw klaar was 
is men een jaar later al begonnen 
met de aanpassing van de tweede 
verdieping waar de B-vakken ge-
situeerd zijn. Door de toename van 
het aantal leerlingen was uitbrei-
ding van de mediatheek noodzake-
lijk. Vervolgens is door de gemeente 
geld verstrekt om bestaande onder-
wijsgebouwen aan te passen aan 
nieuwe onderwijsomstandigheden. 
De rest van het benodigde geld is 
bijgepast door de school zelf. Toen 
begon pas het eigenlijke werk want 
het heeft 1 ½ jaar geduurd voordat 
men het eens was hoe de vernieuw-
de mediatheek er uit zou komen te 
zien. 

Uitbreiden
Er bestond al een mediatheek, na-
melijk al vanaf 1999, maar door de 
groei van de school was het dus 
noodzakelijk om deze uit te breiden. 
Er werd een verbouwingscommissie 
gevormd waar de betrokkenen zoals 
systeembeheer, secties en de me-
diatheek deel van uitmaakten. Vele 
plannen kwamen ter tafel maar het 
was moeilijk een keuze te maken. 
De architect Gerard Heilig kwam er-
bij en met zijn hulp kwam er een de-
finitief plan. In mei kwam de goed-
keuring van de schoolleiding. Maar 
toen kwam de keuze, wanneer ga 
je dat doen. De zomervakantie was 
daar natuurlijk het meest geschik-
te moment voor, maar was dat te 
doen? Men waagde de stap en de 
proefwerken waren nog niet nage-
keken of de muren werden al ge-
sloopt. Dat was op 2 juli en het lukte 
om binnen die periode de verbou-
wing klaar te hebben, want op de 
eerste schooldag konden de meeste 
ruimtes al gebruikt worden en in de 
herfstvakantie zijn de ontbrekende 
boekenkasten nog geplaatst en was 
de verbouwing rond. 

Architect
“Voor ons was heel belangrijk een 
architect die echt naar ons luis-
tert” vond Lau de Ruijter. In zijn toe-
spraak meldt deze nog even een iets 
minder opvallend punt, namelijk het 
feit dat niet alleen de mediatheek is 
vergroot maar ook de omliggende 

ruimtes en lokalen zijn veranderd. 
De vitrage is weg, de muren zijn 
voor een groot deel door ramen ver-
vangen zodat dit een open aanblik 
biedt. Cora Vorsters mediathecares-
se (Ik was daarvoor bibliothecares-
se dus dat is bijna hetzelfde) vertelt 
dat er nu drie ruimtes zijn gecreëerd 
van in totaal ongeveer 200 m2. `Er 
is een studieruimte, een computer-
ruimte en de echte mediatheek met 

een indrukwekkend aantal boeken 
namelijk 8000 exemplaren.
 Ook zijn er nu 44 computers die 
door schotten van ongeveer een 
meter met uitsparingen van elkaar 
zijn gescheiden zodat je wel afge-
sloten zit maar toch contact kunt 
hebben`.  Cora is ook trots op de 
studietreintjes. Banken die tegen-
over elkaar zijn geplaatst met een 
tafel ertussen en dan in een rij ach-
ter elkaar. “Met de schoolpas kun 
je boeken lenen en die mag je dan 
drie weken houden”, aldus Cora die 
ook meedeelt dat zij een behoorlijk 
budget heeft om nieuwe boeken te 
kopen. “We hadden maandag al het 
zevende deel van Harry Potter en 
dat was meteen de dag daarna uit-
geleend”. 

Trots
Met recht kan de school, en zeker 
ook de mediathecaresse, trots zijn 
op dit vernieuwde gedeelte van de 
school. Wat vooral opvalt, is wat ook 
Cora al aangaf, de openheid van de 
verschillende ruimtes. Ondanks dat 
het drie verschillende ruimtes zijn 
zou je dit op het eerste gezicht niet 
zeggen en lijkt het één grote open 
ruimte. En vooral het aanbod van 

boeken is geweldig. Langs de mu-
ren staan schappen met verschil-
lende tijdschriften zoals HP De Tijd, 
Quest, National Geographic, Kijk, 
maar ook artikelen over prijswin-
naars van de AKO literatuurprijs en 
in de boekenkasten is een keur van 
klassiekers te vinden en dat niet al-
leen in het Nederlands zoals boeken 
van Hildebrand, Multatuli, Simon 
Vestdijk, Jan Wolkers, Gerard Reve, 

Connie Palmen en Leon de Winter. 
Ook in de Engelse taal zijn er boe-
ken van Charles Dickens, Charlotte 
Brönte, Jane Austen, Swift en na-
tuurlijk van Rowling ´Harry Potter´. 
Franse boeken van Jean Paul Sartre, 
Victor Hugo. Duitse klassiekers zijn 
er ook te vinden van Thomas Mann, 
Heinrich Böll en Franz Kafka.
 
Zelfs Spaanse klassiekers ontbreken 
niet van Gabriel Garcia Marquez en 
Miquel de Cervantes. En op een ta-
fel naast de boekenkasten staan de 
nieuwe aanwinsten. Dat de school 
ook aandacht heeft voor kinderen 
met problemen, blijkt uit het feit dat 
diezelfde dag ook een studiemiddag 
is geweest, om het probleem autis-
me onder de aandacht te brengen, 
omdat ook het Alkwin steeds meer 
leerlingen krijgt die een dergelijke 
stoornis hebben, waarbij Henk van 
Oostveen van het Steunpunt Autis-
me Noord/Holland vragen kon be-
antwoorden zoals: `Hoe maak je 
contact met deze leerlingen, Helpt 
straffen, Hoe ervaren deze kinde-
ren de wereld om zich heen en der-
gelijke`. Het is goed dat een school 
niet alleen deze problemen opmerkt 
maar die ook actief benadert. 

Uithoorn - Op de laatste zondag 
van oktober werd in de kerk “De 
Burght” Frans Pieck  in het zonne-
tje gezet omdat hij al veertig jaar 
zijn bijdrage levert aan de kerkzang. 
Frans doet dat vanachter het orgel 

of de piano en hij ontving daarvoor 
de gouden onderscheiding van de 
Gregoriusvereniging, die hem tij-
dens de viering werd opgespeld.
De laatste zondag van november  
waren er in de kerk aan de Schans 

twee jubilarissen. Rinus van de Boe-
zem is al van 1967 een gewaardeerd 
tenor. De meeste tijd  leverde hij zijn 
bijdrage aan het Ceciliakoor van de 
oude Parochie St. Jan de Doper. Nu 
zingt hij mee in het nieuwe koor 
waarin “Cecilia” van de Schans en 
“het gemengd koor” van de Burght 
zijn samengegaan.  Rinus ontving 
de gouden onderscheiding van de 
Gregoriusvereniging.
De tweede jubilaris was Sien Boe-
re. Zij levert al 25 jaar haar stemge-
luid aan de groep alten van het koor. 
Ook voor haar geldt dat zij de lang-
ste tijd bij  “Cecilia” zong en nu haar 
stem laat horen in het Emmauskoor.  
Sien kreeg de zilveren onderschei-
ding uitgereikt.
Pastor Woolderink had lovende 
woorden voor de beide jubilarissen 
die na de viering in het Trefcentrum 
door de collega-koorleden nog uit-
gebreid werden toegezongen.
Op de foto de drie jubilarissen. Sa-
men goed voor meer dan 100 jaar 
inzet voor de muzikale ondersteu-
ning van vele vieringen. 

Nieuwe mediatheek 
Alkwin Kollege geopend

De maand tegen alcohol en drugs

Verschillende activiteiten 
in Uithoorn
Uithoorn – Aangezien er – vooral 
onder jongeren – nogal eens pro-
blemen zijn met het (mis)gebruik 
van drugs en alcohol, ook in Uit-
hoorn heeft de gemeente in samen-
werking met diverse andere instan-
ties een beleidsplan gestart in 2005 
om het alcohol en drugsgebruik bij 
kinderen tussen de 12 en 23 jaar on-
der de loep te nemen. Sinds die tijd 
houdt men in de gemeente Uithoorn 
ook elk jaar ‘een maand tegen drugs 
en alcohol’. Ook dit jaar heeft men 
voor deze maand weer diverse ak-
tiviteiten georganiseerd. Gestart is 
met een ouderavond in het Alkwin 
Kollege. Tijdens die avond waren 
verschillende instanties aanwezig 
om vragen te beantwoorden zoals 
Brijder Verslavingszorg, GGD Am-
stelland de Meerlanden, politie en 
gemeente. 

Opkomst
Er was een grote opkomst van ou-
ders/verzorgers van brugklasleer-
lingen die geïnteresseerd waren.  
Opgroeiende kinderen willen graag 
grenzen verleggen maar hoe moet 
je hier als ouder mee omgaan. Dat 
kan door het aangeven van grenzen 
en het helpen maken van die keu-
ze en dan natuurlijk ook aangeven 
waarom die keuze gemaakt wordt. 
Kathleen Harteel van Brijder Versla-
vingszorg vertelt: “Deze maand van 
de drugs valt onder de campagne 
‘geen alcohol onder de 16’. 
Die campagne is begin 2006 opge-
start om alcoholschade bij het op-
groeiende kind te voorkomen. Er 
zijn diverse ouderavonden geweest 
waarop dit onderwerp behandeld 
werd. Wat verstaat men onder over-
matig alcoholgebruik. Volgens Har-
teel is de norm van overmatig ge-
bruik meer dan zes glazen op een 
avond. “Vooral bij opgroeiende kin-
deren heeft overmatig alcoholge-
bruik een nadelig effect op de her-
senen en is het daarom zo belang-
rijk dat kinderen dat ook beseffen”. 

Waarschuwing
En om de waarschuwing niet al-
leen te beperken tot het gebruik 

van alcohol maakt het gebruik van 
drugs hier ook onderdeel van uit. 
De kern van de zaak bij de avond 
in het Alkwin was hoe een ouder in 
gesprek raakt met zijn of haar kind 
over deze problemen. “Hoe kunnen 
we die signalen opvangen en geef 
ons handvatten hoe we daar mee 
om moeten gaan” was de vraag. 
Harteel geeft aan dat er verschil-
lende mogelijkheden zijn om met je 
kind dit soort zaken aan de orde te 
stellen zoals het laten liggen van fol-
dertjes die dit onderwerp behande-
len, of een discussie naar aanleiding 
van een tv-programma of via een 
spotje op de radio. Maar maak het 
vooral niet te langdradig.
 
Doe dat af en toe. Het moet geen 
heksenjacht worden. Je kunt ook 
met anderen over dit soort proble-
men spreken en volgens Harteel is 
het belangrijk om als ouder te we-
ten waar je kind uithangt en wat je 
kind gedronken heeft. Er zijn ouders 
die van mening zijn dat je het ge-
bruik van alcohol en/of drugs juist 
niet moet verbieden omdat kinde-
ren dan juist geneigd zijn om het 
te gaan proberen maar ook ouders 
die meteen al hebben aangegeven 
bij hun kinderen dat zij geen alco-
hol of drugs toestaan. Ook was een 
punt de eventuele sancties die hier 
tegenover staan. 

Hoe laat thuis?
Zo zou je een kind dat anders tot 
02.00 uur of 03.00 uur in het week-
end uitgaat nu kunnen verbieden 
om het volgende weekend uit te 
gaan. Ook was een vraag hoe je het 
gebruik van drugs kunt herkennen. 
Volgens Harteel is dit moeilijk. “Over 
het algemeen kun je aan de hou-
ding zien of dit het geval is namelijk 
wat slungelachtige houding maar 
dit kan ook alles te maken hebben 
met andere zaken zoals liefdesver-
driet. Verder kan ruzie met ouders 
of broertjes of zusjes een aanwij-
zing kunnen zijn of het gedrag op 
school dat enorm verandert. Maar 
het blijft giswerk”, aldus Harteel. Bij 
de avond op het Alkwin is ook het 

EMOVO rapport besproken. EMO-
VO staat voor Elektronische moni-
tor en Voorlichting. “Alle GGD’s in 
Nederland hebben de verplichting 
om de gezondheidstoestand van 
de jeugd onder controle te houden” 
meldt een medewerker van de GGD 
Amstelland de Meerlanden. Dat ge-
beurt door middel van rapporten die 
doorgegeven worden aan de ge-
meente. 
In het najaar van 2005 is een onder-
zoek naar het gebruik van alcohol 
en drugs op scholen gestart. “Het 
was de eerste keer dat een derge-
lijk grootschalig onderzoek is ver-
richt”, aldus de medewerker. 35 ver-
schillende scholen hebben aan het 
onderzoek meegedaan waarvan 12 
scholen in Amstelland en de rest in 
de Meerlanden. 3900 leerlingen uit 
de klassen twee en vier van het re-
guliere voortgezet onderwijs en de 
praktijkscholen hebben via Inter-
net een vragenlijst ingevuld waar-
van de resultaten op groepsniveau 
naar de scholen zijn gestuurd. Wel 
was het mogelijk om een persoon-
lijk gezondheidsprofiel aan te vra-
gen maar dat moest dan door de 
betreffende leerling zelf gebeuren. 
Uit dit rapport is naar voren geko-
men dat 69% wel eens alcohol heeft 
gebruikt.
 
De gemiddelde leeftijd waarop be-
gonnen wordt met alcohol ligt bij de 
jongens bij de 12 ½ en bij de meis-
jes bij de 12 jaar. Op de VMBO is het 
percentage 46% en op de HAVO/
VWO 34%. In de klassen vier van de 
VMBO wordt meer alcohol gedron-
ken. Wat het gebruik van drugs be-
treft heeft 21% in de regio wel eens 
hasj of wiet gebruikt waarbij het re-
cente Cannabisgebruik het hoogst 
is onder jongens van het VMBO en 
van klas vier. Er is nauwelijks spra-
ke van gebruik van hard drugs en 
als dat het geval is dan is er geen 
onderscheid tussen het gebruik bij 
jongens en meisjes. De maand te-
gen drugs en drank wordt afgeslo-
ten met een debat in the Mix op 30 
november waar ook verschillende 
instanties aanwezig zullen zijn. 

Samen ruim honderd jaar 
actief in de muziek!

Raad stemt in met
realisatie Park Krayenhoff
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230288. 
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologi-
sche hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psycho-
therap. en medew. 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, gezondheidszorg-
psycholoog (BIG geregistreerd) 
tel./fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en 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.

Basisscholen doen mee:
Actie StrooiGoed!
Vervul een wens!
De Ronde Venen – Vorige week 
woensdag gingen twee kinderen 
van basisscholen van Toermalijn uit 
Uithoorn en De Schakel uit Vinke-
veen samen met hun leerkracht tus-
sen 12.00 en 17.00 uur naar een Wi-
bra-filiaal om speciale zakjes Doe 
Een Wens-pepernoten op te ha-
len. De basisscholen doen mee aan 
een ludieke landelijke actie – Actie 
StrooiGoed! Vervul een wens! De 
actie is simpel, leuk en heel doel-
treffend.  De kinderen verkopen in 
de periode 22 november tot en met 
2 december voor 1,50 euro zakjes 
Doe Een Wens-pepernoten (250 
gram) aan familie, vrienden, ken-
nissen en buren. Met de opbrengst 
van de actie helpen de kinderen de 
wensen te vervullen van leeftijdge-
nootjes die levensbedreigend ziek 
zijn. In totaal doen ruim 70 basis-
scholen mee aan deze landelijke ac-
tie van Doe Een Wens. Samen gaan 
zij proberen om 38510 zakjes peper-
noten te verkopen!
Op dinsdag 20 november heeft Sin-

terklaas samen met Doe Een Wens-
kind Frederique, bij de Wilhelmi-
nabasisschool in Hilversum, Actie 
StrooiGoed! Vervul een wens! op 
een feestelijk manier afgetrapt. Op 
school wachtte Sint een leuke ver-
rassing. Als startschot van de actie 
gaf Frederique Sinterklaas, samen 
met de kinderen van de school, de 
grootste Doe Een Wens-peperno-
tenzak van Nederland! 
Frederique is 6 jaar en heeft Acu-
te Lymfatische leukemie gehad. Op 
dit moment gaat het gelukkig goed 
met haar. Doe Een Wens heeft in het 
voorjaar van 2006 haar liefste wens 
in vervulling laten gaan en Frede-
rique verrast met een nieuwe roze 
kamer met een Winx Club bed.
Wibra biedt de speciaal ontwor-
pen zakjes met Doe Een Wens pe-
pernoten gratis aan voor deze actie. 
De Doe Een Wens pepernotenzak-
jes zijn alleen verkrijgbaar voor de 
scholen die zich eerder deze maand 
hebben opgegeven voor de Actie 
StrooiGoed! Vervul een wens! 

Feesttent met oud en 
nieuw een begrip in

De Ronde Venen

De Ronde Venen – De feesttent 
op het Industrieterrein waar rond 
en met oud en nieuw geweldige 
muziekfeesten worden georgani-
seerd, zijn al jaren lang een begrip 
in gemeente De Ronde Venen. Ook 
dit jaar heeft de organisatie weer 
prachtig programma in elkaar ge-
zet met vele topartiesten en dj’s. 
Wat nieuw is  dit jaar, is de locatie 
en een website.
De Locatie die dit jaar is gevon-
den is langs de Veenweg aan de 
rand van het industrie terrein van 
Mijdrecht. Voor de meeste men-
sen uit Mijdrecht een stukje ver-
der lopen dan de voorgaande edi-
ties maar, de organisatie is heel erg 
blij dat deze locatie, op het steeds 

voller wordende industrie terrein in 
Mijdrecht, toch nog gevonden is.
De website die dit jaar voor het eerst 
in het leven is geroepen door de or-
ganisatie staat vol met informa-
tie over artiesten, dj’s, locatie prij-
zen voorverkoopadressen en nog 
veel meer. Zie ook: www.tentouden-
nieuw.nl  Voorziet dus in alle be-
hoeften van mensen die erover den-
ken om naar de tent te gaan.
Hollandse avond is dit jaar anders 
dan andere jaren op de 29e van de-
cember gepland en zal dus op de 
zaterdagavond zijn!
De organisatie hoopt dat elke be-
zoeker weer onvergetelijke avonden 
zal beleven waar nog weer weken 
over nagepraat gaat worden.

Fruitbomen in het
Egeltjesbos
Uithoorn - Het Egeltjesbos nadert 
de laatste fase van de aanleg. Op 
zaterdagmiddag 1 december wor-
den om 13.00 uur 16 hoogstam fruit-
bomen geplant. Deze bomen komen 
op de grote, nu nog kale, akker aan 
de zuidkant van het Egeltjesbos.

Met het planten van deze fruitbo-
men is de aanleg van het Egeltjes-
bos helemaal compleet. Geïnteres-
seerde bewoners en kinderen zijn 
van harte uitgenodigd om deze mid-
dag te helpen bij het planten van de 
bomen. Als het weer het toelaat is er 
gelegenheid om met de ontwerper 
van het Egeltjesbos, Kees Ykema, 
een wandeling te maken. Tijdens de 

wandeling zal meneer Ykema zijn 
ontwerp toelichten.
Bent u na het lezen van dit verhaal 
enthousiast geworden en wilt u ook 
een bijdrage leveren aan het Egel-
tjesbos dan kan dat. De gemeente 
en Buurtbeheer De Kwakel zijn op 
zoek naar vrijwilligers die een hand-
je willen helpen bij het onderhouden 
van het park. Bent u goed in snoei-
en, het bijhouden van houtwallen en 
vindt u het leuk om betrokken te zijn 
bij dit bos, dan kunt u zich aanmel-
den bij Irma Smak, tel 0297 533465 
of i.j.smak@kpnplanet.nl.
Tot 1 december. U kunt vies worden, 
dus het is verstandig om laarzen 
aan te trekken.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

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

Guatemala
Haar moeder woont in Guatemala, in Antigua, de geboorteplaats van Marina. 
Zelf woont Marina in Vinkeveen, met haar echtgenoot Leo en haar 3 kinderen. 
Hoe dat zo gekomen is? 
Marina en het ouderlijk gezin waarin ze opgroeide hadden het niet makkelijk. 
Moeder stond er alleen voor, voor de opvoeding. Zoals zoveel Maya-moeders. 
Marina had veel geluk. Ze was leergierig en er was een buitenlands gezin dat 
voor haar een schoolopleiding wilde financieren. Marina omarmde deze kans, 
ze werd docente Spaans. Ze gaf ook les aan buitenlanders die naar Guatemala 
kwamen om daar Spaans te leren. En toen ineens zat Leo uit Vinkeveen in haar 
klas.
Het was liefde op het eerste gezicht.
Natuurlijk gaat het gezin af en toe op bezoek bij (o)ma en de rest van de familie 
in Guatemala. En natuurlijk bezoeken ze dan ook de school in Solola, een rit 
van ruim 200 kilometer. Naar de kleine gehuchten in de bergen waar de Maya 
bevolking van oudsher het Kaq’chuikel spreekt. Een van de traditionele indi-
anentalen.
Als geen ander weet Marina hoe het is om leergierig te zijn en niet naar school te 
kunnen. Hoe geweldig het is als er dan ineens hulp uit het buitenland komt. Een 
kans om te omarmen, een kans die de rest van je leven bepaalt, een kans die ook 
maakt dat het met de rest van de familie in Guatemala beter gaat. 
De meeste kinderen hebben na de lagere school geen kans om verder te leren. 
Door gebrek aan geld. 
In 1996 is officieel een eind gekomen aan de burgeroorlog in Guatemala. De 
Maya’s zijn als staatsburger erkend, er is erkend dat er recht is op onderwijs, op 
respect voor de eigen taal en cultuur, op stemrecht.  
De Maya-scholen, zoals onze school in Solola, hebben als doelstelling het be-
houd van de Maya cultuur. De kinderen mogen er hun traditionele kleding dra-
gen, hun eigen taal spreken en trots zijn op hun afkomst. Er is nu een school, 
met 430 leerlingen. 
De school wordt niet ondersteund door de regering van Guatemala. Het land is 
te arm en politiek nog erg instabiel. 
De Maya leraren werken er voor een minimaal salaris. Brengen hun enthousias-
me over op de leerlingen. 
De meeste leerlingen werken mee voor de kosten van het gezin. En voor het 
schoolgeld.
Veel leerlingen lukt het niet (meer) om naast de zorg voor het gezin ook het eigen 
lesgeld te betalen, hoewel dat, ook voor Guatemalteekse begrippen, erg laag is. 
Deze leerlingen verlaten de school vroegtijdig. Met uw hulp zouden al die leer-
gierige leerlingen hun opleiding af kunnen maken. Net als Marina.

voor meer informatie: www.mayaschool.nl

Madelon van der Stap

2007, van links naar rechts: Marina van Es Aquino, Anastasio Guarcax, Will van Wisse

Wilnis - Simon Sint, een van de 
meest markante inwoners van 
de gemeente De Ronde Venen, 
is afgelopen zaterdag op 81-ja-
rige leeftijd op de Waterlelie in 
Wilnis overleden. Simon Sint, 
een legende voor het Neder-
landse lied, de Franse jazz en 
als schilder een ambassadeur 
van De Ronde Venen in heel Eu-
ropa.
Als begaafd gitarist begon hij in 
1947 het zeer populair gewor-
den trio, “De Chico’s”, samen 
met Bep en Nico Feldberg en 
later met Conny Schouman en 
Frans Doolaard. 
Sint werd vooral bekend met de, 
door hem gearrangeerde, we-
reldhit “Koel Water”.
Ondertussen trad hij op voor di-
verse omroeporganisaties als 
KRO, VARA, AVRO en NCRV.
Vervolgens is Sint zich gaan toe-
leggen op de Franse jazz. 
Samen met ondermeer gitarist 
Leon Schoonemann (huidige le-
venspartner van de  NCRV-pre-
sentratrice Diane van Hulst), 
muzikanten  Ferdi Posthuma de 
Boer, José Marcello, Francis van 
Dycke, Vincent Elshout en Toon 

Pals (bekend van de legendari-
sche ‘Havenzangers’) formeer-
de hij de ‘Hot Club des Pein-
tres’ (schilders). Dit in navolging 
van de beroemde ‘Hot Club de 
France’, met ondermeer, Stepfan 
Grappelli en Django Rheinhard.
De naam ‘Hot Club des Peintres’ 
was niet voor niks; Sint woon-
de en werkte zowel in Frankrijk 
als Nederland en was behalve 
een gevierd gitarist tevens een 
zeer gewaardeerde schilder. Zo 
is het Rondeveense polderland-
schap in Frankrijk een zeer ge-
wild onderwerp van de schilde-
rijen van Simon Sint. Niet voor 
niks kreeg hij in 1995 uit handen 
van de toenmalige Franse presi-
dent Jaques Chirac de alom fel-
begeerde ‘Prix d’Honneur’ voor 
zijn gehele oeuvre. De werken 
van Simon Sint zijn nog steeds 
in meerdere galerieën in Frank-
rijk en in Nederland te bewon-
deren. In De Ronde Venen kon 
men op diverse plaatsen ken-
nismaken met het werk van de-
ze eigenzinnige schilder: de ga-
lerie in Kockengen van de even 
markante Anousjka is daarvoor 
exemplarisch.

In memoriam
Simon Sint
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Actie loopt tot en met zaterdag 22 december:

Winkelcentrum De Lindeboom 
deelt droomreizen uit
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag is 
bij winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht de reizenfestivalactie van 
start gegaan, waaraan alle winke-
liers van De Lindeboom meedoen. 
Bij elke tien euro  die u besteedt bij 
een van de winkeliers, ontvangt u 

een lot. Dat vult u in met uw naam, 
adres en telefoonnummer en levert 
deze dan weer in.

De prijzen die u hiermee kunt win-
nen liegen er niet om: de eerste prijs 
een vijfdaagse reis naar New York, 

ter waarde van maar liefst 1500 eu-
ro. Ook zijn er reizen te winnen naar 
Rome, Istanbul of Praag. 
Op zaterdag 22 december komt de 
Kerstman in het winkelcentrum op 
bezoek en zal dan tevens de prijs-
winnaars bekendmaken.

Waarom geen oud papier 
ingezameld in Wilnis?
Wilnis - Vaandeldrager Aad Vos is 
iedere zaterdagmorgen in de weer 
met het inzamelen van oud papier 
voor muziekvereniging Viribus Uni-
tis in Wilnis.
De auto’s rijden af en aan en de 
meesten zijn voor Aad geen onbe-
kenden. Alleen afgelopen zater-
dag bleven de papiercontainers en 
het hekwerk aan de Pieter Joosten-
laan 1 op slot, omdat Aad met zijn 
pronkstuk, het verenigingsvaandel, 
op stap ging. Als erelid en vaan-
deldrager van muziekvereniging Vi-
ribus Unitis zou hij die dag op het 
concertpodium staan van het mu-
ziekcentrum in Enschede. Zijn fan-
fare nam, onder leiding van dirigent 
Ruud Pletting, namelijk deel aan 
een concertwedstrijd in de 2e divisie 
(voorheen ere afdeling) sectie fan-
fare. Vol trots kon voorzitter Cor van 
Leeuwen van de bijna 80-jarige ver-
eniging na afloop van het geslaag-
de optreden, de eerste prijs in ont-
vangst nemen met de daarbijbeho-
rende juryrapporten en het diploma. 
De vereniging behaalde 84,09 pun-
ten, bijna 1 punt verwijderd van pro-
motie naar de hoogste divisie. 
Achteraf blijkt dat de muziekvereni-
ging qua puntenaantal nu in de top 
drie staat van orkesten die in Ne-
derland in de 2e divisie fanfare het 
hoogste aantal punten hebben be-

haald. Als hierin geen verandering 
komt, dan kan de vereniging er op 
rekenen dat  Viribus Unitis een uit-
nodiging zal ontvangen om in 2008 
in de 2e divisie, sectie fanfare deel 
te nemen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen.

Mocht de vereniging gevolg geven 
aan zo’n uitnodiging, dan zal Aad  
zeker weer van de partij zijn. Dit 
betekent dat de papiercontainers 

en  het hekwerk in 2008, bij wijze 
van hoge uitzondering, weer op slot 
gaan. Zo’n evenement is wel heel 
bijzonder en mag je natuurlijk niet 
missen. Het vaandel, het visitekaart-
je van de vereniging, is onderdeel 
van Viribus Unitis net zoals Aad en 
het vaandel een twee-eenheid vor-
men. Begrijpelijk toch, dat voor zo’n 
belangrijke gebeurtenis de papier-
container moest “wijken” voor het 
vaandel?

Knutselen voor de Sint
Vinkeveen – Sinterklaas en zijn 
pieten zijn weer in het land en dus 
is de spanning bij de kinderen van 
De Pijlstaart te voelen. De school is 
mooi versierd en in de gang staan 
veel cadeautjes uitgestald. Woens-
dag zijn de leerlingen van de groe-

pen 1 en 2 van obs De Pijlstaart be-
gonnen met het Sint werkcircuit.

Tijdens dit circuit moeten er diverse 
activiteiten gedaan worden. De kin-
deren zijn onderverdeeld in groep-
jes voor pietengym, pepernoten 

bakken, stoomboten maken, mutsen 
maken en sinterklaasjes knutselen. 
Het Sint werkcircuit wordt in totaal 5 
keer gehouden zodat alle kinderen 
elke activiteit kunnen doen. Aan het 
eind van het circuit krijgen alle kin-
deren een pietengym diploma.

Thema middag 55+:
een groot succes!
De Ronde Venen - Woensdag or-
ganiseerde Spel en Sport 55+ sa-
men met Nieuw Avondlicht een the-
mamiddag. Men kon deelnemen 
aan line dance en stoelhonkbal.

Door de grote opkomst werd het li-
ne dancen meteen een hele show. 
Erg leuk om te zien dat de mensen 
vrij snel de passen leerden en alle-
maal gelijk één richting op gingen.

Na een korte pauze met koffie en 
koek kwam het minder bekende 
stoelhonkbal aan de beurt.
Even surfen op internet en je weet 
dat het een snel groeiende sport is.
Er werden twee teams samenge-
steld plus twee groepen supporters. 
Al snel was het een sportieve strijd 
met veel lachen en gezelligheid. 
Nu kande organisatie al zeggen 
dat Spel en Sport 55+ deze spor-

ten de komende tijd zal aanbieden. 
Er zijn voldoende aanmeldingen om 
te starten. Mede door de medewer-
king van Nieuw Avondlicht en de 
vrijwilligers is het een groot succes 
geworden.
Heeft u het gemist of is uw be-
langstelling gewekt dan kunt u in-
lichtingen krijgen bij: Jos Kooijman 
tel:0297-285519 of e-mail: spelen-
sport@casema.nl

Vijf jaar bezig met Vida… 
en al die tijd jezelf blijven
Mijdrecht - Als je als dochter van 
een makelaar geboren wordt en je 
wordt zelf ook makelaar dan neem 
je een hele verantwoordelijkheid op 
je. Dat overkwam Martine Duch-
hart-van Acker ruim vijf jaar gele-
den. Na een tijd in loondienst ge-
werkt te hebben kroop het bloed 
toch waar het gaan moest: een ei-
gen makelaarskantoor, Vida make-
laars og.
Nu, vijf jaar later is er reden genoeg 
om met plezier -en trots- terug te 
kijken op dat wat er in deze periode 
bereikt is. 
Kijk maar even mee: een prachtig 
pand in de Dorpsstraat in Mijdrecht. 
Een prima groepje, dat loyaal aan el-
kaar en aan de klanten van de ma-
kelaardij zijn. En… een nieuw ma-
kelaarskantoor dat speciaal ge-
richt is op de advisering rond be-
drijfspanden is op komst. Dat kan-
toor komt op het bedrijventerrein 
van Mijdrecht. Ook daar worden de 
zaken aangepakt zoals Martine al-
tijd al gedaan heeft. Professioneel, 
vriendelijk en bewust, kortom vol-
doende zakelijk en op een funda-

ment van ondernemersschap.
Hoe is het ook alweer begonnen?
Martine: ‘ Heel eenvoudig vanuit de 
woning van mijn ouders. Daar had 
ik een kantoor aan huis. Op zich een 
fijne ruimte, maar we groeiden er 
al heel snel uit. In het centrum van 
Mijdrecht kwam een prachtig nieuw 
pand beschikbaar. Groot genoeg 
om door te kunnen groeien. En klein 
genoeg om een vriendelijke sfeer te 
kunnen bieden.’ 
In 2004 werd de overstap gemaakt 
naar het nieuwe pand. Samen met 
twee medewerkers, Inge van Gro-
ningen en Charlotte Homan, vertrok 
Martine naar het nieuwe pand. In-
middels zijn er al weer twee nieuwe 
medewerkers bij gekomen Daniel-
le de Vocht en Marieke Versloot. Zij 
combineren werk met school.
 
In het nieuwe pand ging het cres-
cendo. Van een startende make-
laar werd Vida heel snel een beken-
de makelaar in de regio. Een make-
laar met een eigen stijl en aanpak. 

Heeft haar aanpak er mee te ma-
ken dat Martine een vrouw is? ‘Nee, 
dat denk ik niet. Wel is het zo dat 
de ploeg mensen om mij heen ook 
vrouw is. Dat geeft misschien een 
andere totaalaanpak dan andere 
makelaars er op na houden. Maar 
daar moet ik eigenlijk niet over pra-
ten. Mijn opdrachtgevers weten zelf 
wel wat het verschil tussen ons en 
anderen is.’ 

Leven
Het totale team gaat er keihard 
voor. Dat hebben inmiddels tiental-
len huizen- en appartementenko-
pers en -verkopers ervaren. Bij alle 
klanten heeft de ‘Vida-filosofie’ ge-
werkt. Allemaal hebben ze ‘Vida’, le-
ven in het Spaans, echt in de prak-
tijk gebracht. Want ‘ leven’ daar gaat 
het bij wonen, huizen kopen en ver-
kopen, natuurlijk uiteindelijk om. Je 
moet je in je woning compleet pret-
tig voelen.  
Binnenkort valt bij u het nu nog in 
de maak zijnde ‘Vidazine’ in de bus. 
Dit door Vida uitgegeven blad staat 
vol met woningen en nieuwbouw-

plannen maar ook met tips hoe van 
uw woning nog meer te maken valt. 
Verder staan er leuke artikelen in 
over alles wat met wonen, leven en 
genieten te maken heeft. Het draait 
natuurlijk ook om het woningaan-
bod, maar Vidazine biedt meer. Ook 
dit is weer een voorbeeldje van de 
specifieke Vida aanpak: altijd net 
een beetje anders! 

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? ‘
Wij maken het woningaanbod voor-
al bekend in de plaatselijke bladen. 
Dat gaat best goed, maar er staan in 
die bladen natuurlijk veel meer wo-
ningen en veel meer makelaars dan 
wij alleen.
Omdat we ons willen onderschei-
den bedachten we dat we met het 
oog op ons ‘jubileum’ eens iets an-
ders wilden. Dat werd een door ons 
zelf uit te geven blad. Wie weet zet-
ten we dit project ook nog na de vie-
ring van ons jubileumjaar door. Eerst 
moeten we weten hoe het magazine 
aanslaat bij onze klanten. Want daar 

doen we het natuurlijk voor. Dus zij 
moeten ook maar beslissen hoe dit 
avontuur verder gaat!’ 
 
Is het na zo’n tijd actief te zijn nog 
steeds leuk in de makelaardij? 
‘Ik heb deze vijf jaar bijna in een 
roes voorbij zien trekken. Uiteraard 
heb ik ook nog een man en twee 
kinderen. Dus ook privé hebben wij 
het druk genoeg. Maar ja, dat geldt 
tegenwoordig denk ik voor bijna ie-
dereen. Maar wat mij in mijn werk 
vooral aantrekt is het contact met 
mensen. Of dit nu particulieren zijn 
die hun woning willen verkopen of  
kopen, of projectontwikkelaars die 
hun belangen bij ons onderbren-
gen. Het is altijd weer spannend om 
in hun opdracht hun doelstellingen 
te realiseren. De opdrachtgevers te-
vreden stellen en tevreden houden 
is ons werk. Wij willen dat opdracht-
gevers keer op keer bij ons terug-
komen. Als dat gebeurt, is het toch 
prachtig?’

En Martine wil je nog iets toevoegen 
aan dit verhaal?

‘Graag wil ik al onze klanten bedan-
ken voor het vertrouwen dat zij ons 
altijd geschonken hebben. Iedereen 
die ons de komende tijd een aan-
koopopdracht geeft, krijgt bij de 
aankoop van zijn nieuwe woning 
een gratis stylingadvies in samen-
werking met Rivièra Maison.
En bij een taxatieopdracht krijgt de 
opdrachtgever een abonnement 
op VT Wonen of een ander woon-
magazine naar keuze. Als we de 
verkoop van een huis gaan bege-
leiden ontvangt de opdrachtge-
ver een wooncheque van 250 euro. 
Leuk idee toch? Zo profiteert ieder-
een een beetje mee van ons ‘jubi-
leumjaar’. Verder hoop ik dat we 
ons groepje medewerkers nog heel 
lang bij elkaar kunnen houden. En 
ik hoop dat onze nieuwe vestiging 
-Vida bedrijfsmakelaars og- waarin 
we ons concentreren op dienstver-
lening rond zakelijk onroerend goed 
een groot succes wordt. We kun-
nen weer verder voor de komende 
vijf jaar.’



Waverveen - Sinterklaas en zijn 
pieten zijn weer in het land en dat is 
overal te zien. Zo ook op BS de Pol-
dertrots in Waverveen.

De hele school is versierd voor het 
geval Sinterklaas en Piet komen, 
maar voordat ze komen moet er na-
tuurlijk ook even nagespeeld wor-
den.

Want hoe voelt zo’n pietenpak? Of 
verkleed als Sinterklaas is natuurlijk 
zeer bijzonder.

De onderbouw is hier in ieder geval 
zeer druk mee bezig, maar de hele 
dag verkleden kan niet, ook moet er 
nog gewerkt worden.
Er zijn heel veel foto’s gemaakt van 
Sint en Piet die staan op de website: 
www.julianatrots.nl.
Hier ziet u in ieder geval Annelies-
Sinterklaas en Kevin-Piet druk bezig 
op de computer.
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Week van het sieraad

Ontvang een
zilveren sieraad
bij Swaab Juweliers
Mijdrecht – Dit jaar vindt de tien-
de week van het Sieraad plaats. Een 
extra feestje dus.
Deze week staat geheel in het te-
ken van water en druppels. Als u 
in die week voor minimaal 150 eu-

ro besteedt bij juwelier Swaab in 
Mijdrecht, ontvangt u een zilveren 
sieraad cadeau. De week van het 
Sieraad wordt gehouden van don-
derdag 22 november tot en met zon-
dag 2 december.

Workshop
kerststukjes
maken
De Ronde Venen - Door veel 
mensen in De Ronde Venen 
wordt jaarlijks deelgenomen aan 
een “workshop” van de Stichting 
‘Paraplu’ waarbij men de moge-
lijkheid heeft om in enkele uren te 
leren hoe men zelf een kerststuk-
je in de vorm van een tafelstuk of 
een tafelkrans voor op een wind-
lichtschaal in elkaar kan zetten. 
Op dinsdagmorgen 19 december 
a.s. van 10.00 tot 12.00 uur is het 
de bekende bloemist Karin van 
Dierendonk uit Mijdrecht die een 
workshop verzorgt. De kleurkeu-
ze van het materiaal is rood, goud 
of wit, zodat men met de kerst-
dagen een prachtig zelfgemaakt 

kerststukje in huis kan hebben.
De deelnemers brengen zelf een 
scherp mesje en een snoeitan-
getje mee. De prijs van de work-
shop, inclusief tweemaal koffie, 
bedraagt 24,50 euro. Inschrijving 
voor deze workshop is mogelijk 
door het invullen en onderteke-
nen van een inschrijfformulier dat 
u kunt downloaden via de web-
site www.stichtingparaplu.nl of 
aanvragen via e-mail stichting-
paraplu@planet.nl of telefonisch 
0297-283908.

U kunt ook een formulier afhalen 
bij de stichting: Pieter Joosten-
laan 28, 3648 XR Wilnis.

De Ronde Venen - Dinsdag 20 
november 2007 is toch nog on-
verwacht op 77-jarige leeftijd 
Arnold Scholten overleden.
Met Arnold is ook een stukje 
biljarthistorie gestorven. Arnold 
was in hart en nieren een bil-
jartdier. Organisatorisch heeft hij 
zijn steentje bijgedragen als me-
de-oprichter van Biljartfederatie 
De Ronde Venen.
Vanaf de oprichting is hij als 
speler de biljartfederatie trouw 
gebleven. De laatste 20 jaar als 
trouw lid van BC De Merel. 
Arnold Scholten was een mar-
kant figuur aan de biljarttafel. 

Zijn opvallende outfit kwam wel 
eens komisch over. Regelmatig 
verbaasde hij biljartvriend–en 
“vijand” met prachtige caram-
boles. Dit jaar wist hij nog een 
kampioenschap in Breukelen te 
behalen.
Ook aan de zijlijn was hij alom 
aanwezig met zijn al of niet ge-
wenste commentaar.
Maar alle biljarters zullen Arnold  
met al zijn eigenaardigheden 
herinneren als een gedreven en 
sportieve biljarter. In biljartca-
fé De Merel zal nog vaak over 
Arnold Scholten gesproken wor-
den. 

Lezing Simone van de Vlugt goed bezocht

‘Mijn kinderen houden
niet van lezen’
Vinkeveen - Al als kind schreef Si-
mone van der Vlugt verhalen. “Ik was 
acht jaar toen ik al zelf een boekje in 
elkaar had gedraaid met aanbeve-
lingen uit de krant en zelfgemaak-
te illustraties”, vertelt Simone tijdens 
de lezing op 23 november in De 
Boei. “Toen ik tien jaar was heb ik 
een typemachine voor mijn verjaar-
dag gevraagd en op mijn dertiende 
heb ik mijn eerste manuscript naar 
een uitgever gestuurd”, aldus Van 
der Vlugt. Zij vertelt dat toen zij ge-
hoord had dat als een boek werd 
uitgegeven je tien presentexempla-
ren kreeg, zij al meteen een lijst-
je had opgesteld wie dan een boek 
zou krijgen. Toen werd het boek te-
ruggestuurd. “Je hebt wel talent en 
fantasie maar je bent nog te jong, 
maak eerst maar eens je school af 
’was de reactie. “En ik zat pas in de 
brugklas. Al die jaren nog wachten, 
daar had ik helemaal geen zin in.

Eigenwijs
Ik was toen al behoorlijk eigenwijs 
en bleef gewoon verhalen naar uit-
gevers sturen”. Na haar middelbare 
school volgde zij de lerarenoplei-
ding Nederlands en Frans. Maar zij 
heeft eigenlijk nooit lesgegeven. “Ik 
heb toen een tijdje op kantoor geze-
ten en ik was een beetje grieperig 
toen een uitgever belde dat zij mijn 
historisch jeugdboek hadden gele-
zen en graag een gesprek wilden”. 
Simone bouwde weer luchtkastelen 
en zag zichzelf al als een beroemde 
schrijfster maar het bleek dat de uit-
geverij eigenlijk alleen de eerste drie 
hoofdstukken goed vond en de rest 
was rijp voor de prullenbak. “Neem 
het maar weer mee naar huis en 
kom over een jaar terug. “Maar dat 
was mijn eer te na”, vond Simone “Ik 
had een baby van zeven maanden 
en een volledige baan maar binnen 
drie maanden stond ik weer op de 
stoep. Ik had overal geschreven, op 
het toilet, in de trein, ’s avonds op 
het bedrijf en na twee jaar kwam het 
groene licht”.
 Zij kreeg in de tussentijd een be-
geleiding van de uitgever voor wat 
schrijverstrucjes. Haar grote voor-

beeld is altijd Thea Beckman ge-
weest en toen zij op een gegeven 
moment naast Thea Beckman zat te 
signeren (al was het dan maar met 
een klein stapeltje boeken) was dit 
wel een gedenkwaardig moment. 
Haar eerste historische jeugdboek 
was Amulet, dat in 1995 uitkwam 
gevolgd door Bloedgeld. Simone 
vervolgt: “Ik houd altijd van het re-
searchwerk dat voorafgaat aan het 
schrijven en ik ga dan ook veel op 
reis.

Bloedgeld
Als je niet in het land zelf geweest 
bent waar je boek over handelt dan 
weet je niet hoe de situatie daar 
in het echt is. Bovendien moet het 
kloppen want er is altijd iemand die 
er wel geweest is en dan zijn de 
mailtjes niet te overzien”. Zo is zij 
voor ‘Bloedgeld’, dat handelt over de 
piraterij tijdens de V.O.C., een week 
op een V.O.C. schip geweest. “Ik wil 
dan ook weten hoe dat gegaan is en 
waarom iemand piraat wil worden. 
Natuurlijk is er sprake van geweld 
in mijn boeken maar ik beschrijf dat 
geweld niet om het geweld, hoe-
wel mij vaak de vraag gesteld wordt 
‘waarom gaat er altijd iemand dood 
in uw boeken”. Toen Simone daar-
op antwoordde dat dit helemaal niet 
het geval was en dat ook wou be-
wijzen door de verschillende boeken 
op te noemen kwam zij tot de con-
clusie dat er inderdaad in elk boek 
iemand dood gaat. Door een kran-
tenartikel over de kolenmijn in Kerk-
rade kwam zij op het onderwerp 
voor haar boek ‘Zwarte Sneeuw’. 
Zij is toen ook naar het archief ge-
weest en kwam tot de ontdekking 
dat nog maar 150 jaar geleden er 
nog sprake was van kinderarbeid. 
Haar derde jeugdboek ‘De guilloti-
ne’ kreeg zelfs een eervolle vermel-
ding van de Gouden Zoenjury (Prijs 
voor het beste jeugdboek voor jon-
geren tussen 12 en 15 jaar). Maar 
het bleef niet bij de jeugdboeken. 
“Als kind al las ik veel thrillers, ik 
was gek op Agatha Christie maar 
ook van Nicci French. Maar ik heb 
altijd gedacht, ik kan alleen maar 

jeugdboeken schrijven. Tot ik op 
een gegeven moment op vakantie 
was in Italië en aan het zwembad 
lag en dacht eigenlijk is het wel leuk 
om met een thriller te beginnen.

Duidelijk
Het verschil is duidelijk. Je schrijft 
voor de jeugd of thrillers. Thillers 
zijn echt voor volwassenen, hoewel 
er wel degelijk een verschil in het 
schrijven is voor jeugdboeken. Dan 
ga je terug in je herinneringen en 
voor volwassenen zijn het je eigen 
ervaringen maar die moeten dan 
ook wel kloppen. Bij een jeugdboek 
kun je nog wel eens wat verzinnen”. 
Haar nieuwste boek dat zij nu aan 
het schrijven is heet ‘Blauw Water’ 
over een ontsnapte TBS’er.
“Dat is gewoon hot news want je 
leest en hoort er constant over” al-
dus Van der Vlugt. Op de vraag of 

de uitgever zich wel eens bemoeit 
met de inhoud van het boek vertelt 
Simone van der Vlugt dat bij ‘Scha-
duwzuster’, waar een vrouw sterft en 
haar tweelingzuster op speurtocht 
gaat de uitgever het voorstel had 
gedaan om de scènes af te wisselen 
door flashbacks. “Maar daar was ik 
het helemaal niet mee eens.
Dan zou je in de war raken” vond 
Simone. ‘Het laatste offer’ heeft zij 
geschreven naar aanleiding van een 
uitzending van Teleac over verdwe-
nen beschavingen en over het ei-
land Atlantis en ‘Schijndood’ over 
reïncarnatie. Persoonlijk is dat haar 
favoriet. Het gaat over een student 
die last heeft van angstdromen en 
bij therapie terugkomt in het jaar 
1656 en dan een melaatse is die de 
stad wordt uitgegooid. Zij las een 
stukje voor waarbij Chris de student 
dan uitgeleide wordt gedaan naar 
het klaphuis voor melaatsen en zijn 
familie hem achter de deuren ziet 
verdwijnen. Aangrijpend. Opzien-
barend en onverwacht was wel de 
mededeling van Van der Vlugt dat 
haar kinderen niet van lezen hou-
den. Dat zou je toch bij de kinde-
ren van een schrijfster niet hebben 
verwacht. Maar gelukkig leest haar 
man haar boeken wel. “Anders zou 
er echt echtscheiding komen”, lacht 
Simone.

Sinterklaastijd op de Poldertrots

Tanger & Visser Bouwbedrijf:
Een veelzijdige en een
flexibele bouwer
Mijdrecht - Tanger Timmerbedrijf 
uit Mijdrecht is de afgelopen vijf 
jaar actief geweest voor met name 
aanbouw- en verbouwprojecten. Dit 
jaar is de naam Tanger Timmerbe-
drijf gewijzigd in Tanger & Visser 
Bouwbedrijf. Onder deze nieuwe 
naam verzorgt dit bedrijf in de regio 
nu ook de totale verbouw van uw 
woning en/of uw bedrijfsruimte.
Veelzijdig en flexibel. Het klinkt zo 
vanzelfsprekend. Toch is het bij een 
verbouwing altijd maar afwachten of 
het resultaat is wat u zelf voor ogen 
had. Tanger & Visser Bouwbedrijf 
is gespecialiseerd in aanbouw- en 
verbouwprojecten en weet als geen 
ander uw wensen te vertalen in een 
treffend eindresultaat. Nico Tanger 
over hun werkwijze: ”Wij vinden het 
belangrijk dat we de opdrachtge-
ver tijdens het gehele bouw- of ver-
bouwproces kunnen ondersteunen 
met oplossingen ter plaatse. Bij een 
verbouwing bijvoorbeeld komen er 
tijdens de werkzaamheden altijd 
nieuwe inzichten. Op dat moment 
denken wij mee om daarvoor een 
passende oplossing te bedenken.

Of dit nu gaat om het timmerwerk, 
de elektra, het loodgieterswerk, het 
sanitair, het stucwerk of het schil-
derwerk. Onze opdrachtgevers 
waarderen ook onze veelzijdigheid, 
zodat zij niet voor elk onderdeel in 

het bouwproces een ander aan-
spreekpunt nodig hebben. Wij ne-
men echt alle bouwtechnische za-
ken voor onze rekening. Dat scheelt 
tijd en zorgt ervoor dat alles soepel 
gecoördineerd wordt.”

Van ontwerp tot volledige
aanbouw
Of u nu een ruimere woonkamer 
wenst, een keuken wilt aanbou-
wen of wellicht een aanbouw op 
de eerste verdieping, Tanger & Vis-
ser Bouwbedrijf heeft ruime erva-
ring met aanbouwprojecten. Tijdens 
het eerste gesprek worden uw wen-
sen geïnventariseerd. In nauwe sa-
menwerking met u wordt een plan 
van aanpak gemaakt om van start 
te gaan. In het ontwerp maakt het 
bedrijf duidelijk hoe zij de aanbouw 
vorm willen geven. 
Tanger & Visser Bouwbedrijf geeft 
hierbij ook aan met welke materia-
len zij voorstelt te gaan werken. U 
krijgt vooraf een helder beeld wat er 
exact gebouwd gaat worden, wat de 
planning is en wat de te verwach-
ten kosten zijn. Met een klein en en-
thousiast team van specialisten ver-
zorgt Tanger & Visser Bouwbedrijf 
voor woningen en/of bedrijfspan-
den tevens renovatie en onderhoud. 

Voor meer info: zie advertentie el-
ders in deze krant.

In memoriam
Arnold Scholten



OPEN TAFEL
In de maande december vindt geen open
tafel plaats. De eerstvolgende open tafel is 
donderdag 31 januari 2008 in
Zuiderhof. Wel kunt u terecht bij Het Kook-
punt op vrijdag 14 december aanstaande 
(zie activiteitenkalender op deze pagina).

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

activiteiten in december 2007

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
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De Ronde Venen

* Stichting Welzijn Ouderen
telefoon 0297-230288
dagelijks van 12.30 tot 14.00 uur
www.swo-derondevenen.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 85
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@swo-derondevenen.nl

* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofl and 6, Mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur
en  zaterdag van  9.00 - 13.00  uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon 23 02 88

* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules / Koersbal
• Volksdansen / Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
tel: 28 55 90

Bent u mantelzorger en wilt u regelmatig de 
mantelzorgkrant ontvangen? Meld u aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, 
Kerkvaart 2, Mijdecht, 0297-230288.

13.30 
ANBO-leden

Soos in
de Meijert

10.00 
SeniorWeb

DRV
Internetcafé
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U kunt bij het Servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• fi nanciële diensten van Rabobank Veenstromen

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
telefoon: 0297-383399
openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
telefoon: 0297-237610
openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella 
en Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht en 
Overdorp (oneven weken).

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente 
De Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank 
Veenstromen, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting 
Leefbaarheid, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen en 
Zuwe Zorg.

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van Rabobank Veenstromen.

14.00
Koersbal

(Koepelzaal)
St. Spel en
Sport 55+

09.30
Koersbal
St. Spel en
Sport 55+

10.30
Volksdansen

9.30
Heilige Mis

op iedere za. 17.00
11.00-11.45

Stagym

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting

ma.
14.00-16.00
Volksdansen

wo.middag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

15.30-16.15
Zitgym

10.30
Stoelgym

9.30
Handwerken
Rode Kruis

10.30
Kun je nog 

zingen?

10.00 
SeniorWeb

DRV
Internet

café

Onze  contactmorgen
‘Samen op weg’

Woensdag 19 dec:
Kerstviering met meditatie,

zang & muziek

Elke 1e di v/d 
maand 10.00
Scootmobiel
toertocht.
Aanmelden

via servicepunt

ma. 3 dec 14.00 
Kaartspelmiddag

wo 5 & 19 dec
10.45-11.45 

Rabobus

Ouderenmiddag In De Roeping
do 6 dec 14.30 Spelmiddag

do 20 dec 14.30
Kerstmiddag met broodmaaltijd

Rollatorspreekuur:
do 13  dec 10.00-11.00
in Zuiderhof Vinkeveen

vr. 14 dec 17.00
Kookpunt Eendracht 7.00 euro

Tot en met december kunt u gratis mee 
met de PLUSBUS om uw boodschappen 
te doen. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u contact opnemen met 
de servicepunten in de gemeente.

Elke zaterdag
Rozenkrans-

gebed  
om 17.00 u

Steunpunt Mantelzorg
wo 12 dec 20.00-21.30
Ontvangst met koffi e

Alzheimercafé Zuiderhof, Vinkeveen
Thema: ‘Hoe ga je om met

probleemgedrag’

Passage, afd. V’veen & Waverveen
in  Herv. Ver. gebouw Vinkeveen

di 18 dec 18.00 
Kerstviering met broodmaaltijd

Partner bij
Zelfstandigheid

Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 288

www.swo-derondevenen.nl

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

2e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten

3e wo
14.00-16.00

Bingo

vr. 7 dec 15.00
Eucharistie-

viering

vr 14 dec 15.00
Weeksluiting

Chr.  Geref. Kerk
Mijdrecht

di 18 dec 14.00
Kerstoptreden
Seniorenkoor

ma  24 dec 19.30
Optreden

Fraters Corona

di 4 dec 
20.00

Klaverjassen

do 13 & 27 dec
14.00

Sjoelen

vr 28 dec 
14.00
Bingo

zo 2 dec 09.45
Inloop

di 4 dec 14.30
Bingo

wo 5 dec  10.30
St. Nicolaas

vr 7 dec 9.00-17.00
Versieren voor kerst

ma 10 dec 13.45
Kaarten

di 11 dec 14.30
Kerstoperette

Wiener Melange

wo 12 dec
10.45-11.15

Rabobus
14.00 Kerstmarkt

di 13 dec 12.00
Gez. maaltijd

vr 14 dec 14.30
Aalsmeers

Vrouwenkoor
ma 17 dec 14.30

Parochiekoor Cecilia  
met kerstverhaal

ma 17 dec 19.00
Ajoc kerst

Parochiehuis
di 18 dec 10.00

Scouting &
Charitas RK

di  18 dec 14.30
Sjoelen

do 20 dec 10.30
Driehuis School
Kersttoneelstuk

vr 21 dec 10.30
Driehuis School

Kerstliedjes
18.00

Kerstdiner

vr 28 dec 15.30
Café  Hans

ma 31 dec 20.00
Oudejaars

Bingo-avond

ma 3 & 17 dec
14.00-16.00
Klaverjassen

wo 5 dec
14.30-16.00
Knikkerspel

do 6 dec
14.30-16.00
Gezelschaps-

spelen

ma 10 dec
14.30-16.00

Kerststukjes maken
wo 12 dec

11.30-11.45
Rabobus

do 13 dec
14.00-16.30
Kerstmarkt

wo 19 dec
14.30-16.00

Geheugentraining

vr 21 dec
15.00-16.30
Kerstviering
19.00-20.00

Eucharistieviering

ma 24 dec
14.30-16.00
Quizmiddag

do  27 dec
14.30-16.00 

Creatief
za 29 dec

14.30-16.00
Spelmiddag

wo  5 dec 19.00
Bingo-avond

do 6 dec  14.30
Filmmiddag 55+

Film: Irma la Douce

do 13 dec 14.30
Muziekmiddag

za 15 dec
14.00-20.00
Kerstmarkt

di 18 dec
14.30
Bingo

za 21 dec 
10.30

Koffi econcert

do 27 dec
14.00

Muziek-middag

Cinema 55+ 
vertoont op 
6 december

om 14.30 uur

Irma
La Douce

In Zuwe Maria-Oord, Herenweg 69, Vinkeveen
wordt deze fi lm GRATIS vertoond.

Vooraf reserveren is gewenst en kan bij de servicepunten of
receptie van Maria-Oord. www.bloggers.nl/cinema55plus

John Rooseman geeft groeplessen perfect 
pilates en conditietraining

Perfect pilates is statische spiertraining 
op ontspannende muziek
Deze sport is zeer geschikt voor ouderen 
maar ook voor mensen met een chronische 
ziekte zoals fi bromyalgie en ME. 
Vooral voor mensen met lage rugklachten 
is dit een echte aanrader.
Naast dat het goed is voor soepelere ge-
wrichten en een betere ademhalingstech-
niek is het ook heerlijk ontspannend.

Conditietraining voor mensen met
een chronische ziekte
Zoals hart/vaat ziekte, longaandoeningen 
en diabetici. Voor deze groep mensen is het 
heel belangrijk om in beweging te blijven, 
conditie op te bouwen of te behouden.

Ook afvallen of op gewicht blijven is heel 
belangrijk .  Zeker ook voor mensen die weer 
moeten revalideren na een hartinfarct. 

John heeft een programma dat afgestemd 
is op deze groep mensen. 

Bewegen is belangrijk, maar vooral
verantwoord bewegen.

En daarbij hoort zeker persoonlijke
aandacht!

Plaats van de lessen is de zaal van Budo Ryu 
Blaauw (boven Karwei).
De lessen zijn op maandag en woensdag 
overdag en in de avond.
Op aanvraag komt John ook op locatie les-
geven als er een groepje senioren belang-
stelling heeft, bijv. bij u in de verzorgings-
fl at.

Heeft u belangstelling?
Bel of mail naar John voor informatie
of bezoek de website.
06-24540933/06-30016862

info@j-sports.nl
www.j-sports.nl 

            

NIEUW IN DE RONDE VENEN

Perfect Pilates/Conditietraining
voor Senioren
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De Ronde Venen - Een tumultueuze avond, zo 
kun je vergadering van de commissie Ruimte ge-
rust omschrijven. In de doorgaans nogal saaie 
collegezaal gebeurde van alles. Insprekers moch-
ten niet presenteren en later toch weer wel. Een 
wethouder die bijna stampvoetend de zaal verlaat 
ten overstaan van een stampvolle tribune. Het was 
me het avondje wel. Al bij de eerste spreker klonk 
er uitgebreid gejoel vanaf de publieke tribune. Ook 
de mensen van Ajoc dreigen ten slotte slachtoffer 
te worden van het zo geroemde Estafetteproject. 
Zij kunnen hun clubhuis niet uitbreiden, omdat er 
zoveel onduidelijk is over wat er met de gronden 
gaat gebeuren. Wat ook een zware tegenslag be-
tekent voor Inloophuis het Anker, dat eveneens in 
hun pand gevestigd is.

Presentaties
Aansluitend sprak de voorzitter van vereniging de-
3hoek, Arie van Bergen in. Hij wilde graag een po-
werpoint presentatie geven maar de voorzitter van 
de commissie, de VVD-er Blans verbood hem dat. 
Door middel van handouts heeft Van Bergen de 
commissieleden toen toegesproken. Dit terwijl pre-
sentaties regelmatig gehouden zijn, ook in de com-
missie Ruimte. Uit de presentatie van de heer van 
Bergen (hiernaast treft u een aantal sheets) blijkt 
duidelijk dat het alternatieven rapport aan duide-
lijkheid te wensen overlaat. Argon en CSW mochten 
hun criteria aangeven, de omwonenden niet. Maar 
ook de weging van het rapport bleek onduidelijk 
en op verschillende manieren te interpreteren, als 
je er al uit kon komen. Vereniging de3hoek heeft 
een veel duidelijker overzicht geproduceerd met 
daarin onthutsende uitkomsten. Van Bergen stelde 

de commissie daarom voor om naast het haalbaar-
heidsonderzoek ook de alternatieven 1 en 6 (spie-
geling Argon naar overkant van de Oosterlandweg 
en verplaatsing van CSW naar Marickenland) te 
onderzoeken. Hiermee is ook meteen een oplos-
sing voorhanden om te bouwen als de Driehoek 
niet door zou gaan. Want het belang van bouwen is 
voor de leden van de vereniging evident.

Argon ook tegen
Ook Argon voorzitter Eric de Graaff sprak in. Hij 
drong er bij de commissie op aan dat als Argon 
moest verhuizen dat dan liever naar de overkant 
van de Oosterlandweg was. Uit onderzoek was ge-
bleken dat 80%! van de Argon jeugd en hun ou-
ders verhuizen naar de Driehoek niet zien zitten. 
Bovendien wil hij graag de kernfunctie van Argon 
uitbreiden en mogelijkheden creëren voor jonge-
ren én voor ouderen om bij Argon actief te zijn. Wat 
geheel in lijn is met de wet WMO. Tot grote instem-
ming van alle aanwezigen kreeg de voorzitter van 
vereniging de3hoek toch nog de gelegenheid om 
zijn presentatie te laten zien. 
Op voorspraak van Bert van Broekhuijsen van Ge-
meentebelangen en Anco Goldhoorn van Ronde 
Venen Belang werd een motie aangenomen waar-
door Van Bergen zijn sheets tijdens de behande-
ling wel kon laten zien. Aansluitend gaf de voorzit-
ter het woord aan Sandor Harmens van de VVD, 
hij was kort en duidelijk. In het rapport staat dat 
de alternatieve locaties niet kunnen omdat de pro-
vincie het niet goed vindt. Dus er zijn geen mo-
gelijkheden. We moeten verder met de Driehoek. 
Alle aanwezigen waren aan het dromen en hij deed 
daar niet aan mee.

Ander vaatje
Bert van Broekhuijsen van Gemeentebelangen 
tapte uit een geheel ander vaatje. Hij vond dat het 
alternatieven rapport slecht in elkaar zit en doelge-
schreven is. In 85% van de gemeentes in de pro-
vincie Utrecht liggen de sportvelden buiten de rode 
contour. Waarom kan dit niet in De Ronde Venen? 
Daarnaast kon hij niet ontdekken of er op bestuur-
lijk niveau serieus gesproken is met de provincie. 
Ook wilde hij van de wethouder wel eens weten 
over wat voor woningen het nou eigenlijk gaat. 
Ernst Scheurs van de Combinatie noemt het alter-
natieven rapport summier. Ook bij de gehanteerde 
criteria zet hij vraagtekens. Ook hij wil van de wet-
houder weten of hij op politiek niveau met de pro-
vincie heeft gesproken. 
Ook de heer Houmes van DDRV vindt het een 
slecht rapport. De provincie heeft slechts de regels 
die nu gelden in het rapport beschreven en heeft 
niet naar de mogelijkheden van gronduitruil (touw-
tjesmethode) en de kernrandzone gekeken. 
De heer Van der Meer van VVW sloot zich aan bij 
de voorgaande commissieleden, ook hij wil dat het 
rapport opnieuw bekeken wordt, met medeneming 
van alle partijen. Ook de heren Versteegh van het 
CDA en Schouten van de Christelijke partijen slo-
ten zich hierbij aan.

Schepje erop
Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang deed er 
nog een schepje boven op. Hij was teleurgesteld 
dat de Wethouder verzuimd had om met álle be-
trokken partijen om de tafel te gaan. Samen sterk 
met de bewoners is de titel van het beleidsplan. Dat 
komt totaal niet uit de verf in dit rapport. Ook hij 

vindt dat het rapport doelgeschreven is. Daarnaast 
maakt Goldhoorn zich zorgen over het zgn. migra-
tiesaldo nul. In ons omringende gemeenten zijn 
bouwprojecten stil gelegd omdat er simpelweg niet 
meer gebouwd mag worden door de minister. Hoe 
kijkt de wethouder hier naar? Is het straks zo dat er 
in dit project woningen gerealiseerd worden en dat 
dan Marickenzijde niet door mag gaan? 
Het woord was aan Wethouder Rosendaal. Hij had 
zich zichtbaar geërgerd aan de opmerkingen van 
de commissieleden en stak zijn ongenoegen niet 
onder stoelen of banken. Het kan gewoon niet, was 
wat hij zei. Ik heb het geprobeerd maar het kan 
gewoon niet. Verder kwam hij in zijn boosheid niet. 
Hij wilde of kon ook geen antwoord geven op de 
gestelde vragen.

Geen antwoord
Aansluitend probeerden de commissieleden we-
derom antwoord op hun vragen te krijgen. Streek-
plannen worden regelmatig gewijzigd. Wij hebben 
als gemeente de herindeling door de provincie 
moeten slikken en de actie met Waternet over de 
polder Groot Mijdrecht.
Wanneer doet de provincie iets terug. We moeten 
uit het verdomhoekje bij de provincie. Het maakte 
allemaal niet meer uit. De wethouder zweeg. Wan-
neer hij ging antwoorden vroeg Van Broekhuijsen, 
hij wilde zekerheid voor de komende Raadverga-
dering. Hierop mompelde de wethouder dat hij dat 
niet kon beloven. 
Het onderwerp werd afgesloten en zo bleven de 
mensen op de tribune in verwarring achter. Wat 
nu? Nou dat bespreken we in de Raadvergadering 
van 13 december. Maar voorlopig gebeurt er niets. 

Alternatieven rapport Estafetteproject de 
Driehoek naar de prullenbak verwezen

Wethouder Rosendaal geeft geen antwoord op vragen



Rampenoefening Mijdrecht geslaagd

De rampenoefening ‘De lucht geklaard’ die 
zaterdag 24 november in Mijdrecht plaats-
vond, is geslaagd. De hulpverlening kwam 
snel op gang en er werd goed samengewerkt 
om het incident te bestrijden. Natuurlijk zijn 
er ook verbeterpunten naar voren gekomen. 
Een en ander wordt beschreven in het eva-
luatieverslag dat in de loop van 2008 ver-
schijnt. 

De oefening werd georganiseerd door de 
Veiligheidsregio Utrecht, de gemeente De 
Ronde Venen, SC Johnson Europlant BV en 
de Politie Utrecht. De oefening had onder 
meer tot doel het rampenbestrijdingsplan 
van SC Johnson te oefenen. Daarnaast stond 
de samenwerking tussen de hulpverleners 
centraal.
Rampenoefeningen verlopen volgens een 
bepaalde verhaallijn, het scenario. In dit ge-
val vond er op het terrein van SC Johnson 

een botsing plaats tussen twee vrachtwa-
gens, nabij de procesafdeling van het bedrijf.  
Door de botsing vloog de vrachtwagen in 
brand en explodeerde. In de procesafdeling 
waren mensen aan het werk die gered moes-
ten worden. Er was sprake van 37 slachtof-
fers, waaronder twee vrachtwagenchauf-
feurs. Door de rookontwikkeling werd ook 
een nabijgelegen hotel ontruimd.  

De Veiligheidsregio Utrecht organiseert ie-
der jaar verschillende rampenoefeningen 
met verschillende scenario’s. Dat doet zij sa-
men met haar partners in crisisbeheersing 
en rampenbestrijding zoals gemeenten en 
politie en het bedrijfsleven. Door veel te oe-
fenen raken hulpverleners beter op elkaar 
ingespeeld. Verder leren zij el-
kaars processen goed kennen, 
zodat ze in de praktijk effectief 
hulp kunnen verlenen.
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Automobilist 
gewond
Mijdrecht - Een 20-jarige automo-
bilist uit Mijdrecht is donderdag 22 
november omstreeks 10.20 uur bij 
een ongeval gewond geraakt.
De Mijdrechter reed over de Ring-
dijk Tweede Bedijking in de rich-
ting van Amstelhoek. In een bocht 
raakte hij in de berm en botste ver-
volgens op een paal en een boom. 
Daarna kwam hij op het fietspad 
tot stilstand. De Mijdrechter klaag-
de over nekpijn en werd door de 
brandweer uit de vernielde auto 
bevrijd.
Hij werd overgebracht naar het 
AMC. De auto was geheel vernield 
en werd weggesleept. 
Een onderzoek naar de toedracht 
is ingesteld.

Verkeerscontroles
Mijdrecht - Op donderdagmiddag 
22 november zijn verkeerscontroles 
gehouden ter hoogte van twee ba-
sisscholen op Bozenhoven.
Vijf bestuurders kregen een bekeu-
ring bij de controle die zich richtte 
op het handhaven van de 30 km zo-
ne, het dragen van de gordel en het 
gebruik van kindbeveiligingsmidde-
len in de auto.

Knotgroep Uithoorn 
naar Botshol
Uithoorn - Weer of geen weer, al-
le ochtenden van de Knotgroep zijn 
leuk. Maar dan zijn er toch nog och-
tenden die daar weer bovenuit ste-
ken. 

En daar is komende zaterdag er één 
van: Dan zitten ze in Botshol het 
prachtige gebied van Natuurmonu-
menten. En daar is het hoe dan ook 
goed toeven. Op Zaterdag 1 decem-
ber gaan ze per werkschuit van Na-
tuurmonumenten het gebied Bots-
hol in. Wat ze gaan doen wordt be-
paald door de beheerder. 

Het vertrek is om 09.00 uur vanaf de 
Werkschuur van Natuurmonumen-
ten aan de Botsholsedijk en zo rond 
13.00 uur bent u weer terug . Als al-
tijd bent u natuurlijk welkom. 

De Knotgroep zorgt voor gereed-
schap, handschoenen, koffie en 
soep. Zelf neemt u een beker en een 
lepel mee.

En zonder een paar stevige laarzen 
gaat het niet!
Voor meer informatie belt u  Peter 
Huizinga, telefoon 020-6432585.

Red Bull Knock Out Race  
was zeer geslaagd!!
Regio - Afgelopen zondag was het 
zover, de Redbull Knockout in Sche-
veningen. De zwaarste strandrace 
van de wereld. 

Ze begonnen met 500 rijders die 60 
minuten lang over een lood zwaar 
parcours moesten crossen. 6 rijen 
dik stond 500 man aan het starthek. 
De eerste bocht na het rechte eind 
langs het strand was zeer smal, dus 
het begon met een hoop crossers 
op 1 berg. 

Het was één grote chaos ,Tino kon 
zich er zonder te vallen tussendoor 
wringen. Hij kwam na de eerste ron-
de ongeveer op een 100 ste plek 
door. Hij kon langzamerhand naar 
voren toe rijden, na die 60 minu-
ten werd Tino als 63 ste  afgevlagd. 
Hij mocht dus door naar de volgen-
de ronde. Want na die 60 minuten 
gingen de beste 200 crossers door. 
Ron Noordman en Barry Noordman 
uit aalsmeer gingen ook door. Barry 
was 170ste en Ron 69ste .

Toen begon de 2de afval race met 
200 man aan de start. Ze hadden 
nu iets meer ruimte als bij het eer-
ste uur. Het lange rechte stuk langs 
het zeewater was 2,5 km lang en de 
terugweg langs de boulevard was 
2km zeer zwaar parcours.

Zwaar
Nu moest je er voor zorgen dat je 
bij de eerste 50 kwam binnen de 45 
minuten. Een hele opgave na die 

eerste zware 60 minuten. Maar de 
mannen wilde zo graag bij die 50 
zitten dat ze er alles voor gaven .Na 
de 45 minuten werden ze afgevlagd, 
en was het afwachten op de lijst met 
de eerste 50 crossers erop. Want je 
kon tijdens de race niet zien op een 
hoeveelste plek je lag. Dus was nog 
even spannend . Na ongeveer 5 mi-
nuten kwamen ze met de lijst. 

Het was Tino en Ron gelukt. Tino 
werd 39ste en Ron 40ste.  Barry 
haalde het helaas niet, hij werd net-
jes 150ste van de 500 deelnemers. 
Toen ging het allemaal zo snel, ze 
moesten in een ander vak opstellen 
voor de laatste afval race. 

En opeens gingen de eerste al rijden 
en voordat Tino en Ron mochten rij-
den waren de eerste al ver weg het 
strand op. 
En was het al bijna een verloren 
zaak. Maar ze deden hun best en 
probeerde nog van alles uit de kast 
te halen, maar waren al zo moe, dat 
het niet meer te doen was eigen-
lijk. Beide heren kwamen ook nog 
eens ten val, dus het was genoeg 
geweest en moesten er beide na 2 
rondes uit. 

Tino werd 45ste en Ron 50 ste. Het 
was voor de mannen een zeer mooie 
ervaring en doen volgend jaar zeker 
weer mee  Hun dag kon niet meer. 
Er waren alleen al aan toeschou-
wers 250.000 mensen aanwezig en 
het werd live uitgezonden op RTL 7. 

Mijdrecht - Vanaf vandaag ligt het 
boek TBS’er ONTSNAPT in de win-
kel. Het boek beschrijft het leven 
van Richard B., in de jaren negentig 
beter bekend als de ‘Meesteront-
snapper’. Tijdens tien jaar tbs, lukte 
het B. om dertien keer te ontsnap-
pen. Zijn laatste ontsnapping vond 
plaats met behulp van een slijptol, 
die hij in tbs-kliniek Oldenkotte had 
binnen gesmokkeld. Het land was in 
rep en roer en nadat de voortvluch-
tige Richard B. ’s avonds een inter-
view gaf op de nationale televisie, 
volgde er een ware klopjacht. In het 
boek worden deze en enkele an-
dere spectaculaire ontsnappingen 
van a tot z beschreven. Daarnaast 

is de schrijver op zoek gegaan naar 
de mens achter Richard B. De lezer 
krijgt een kijkje in de keuken van de 
tbs, beschreven van binnenuit.  
Jeroen van Bemmelen (1969), ge-
boren te Mijdrecht en tegenwoordig 
woonachtig in Amsterdam, werd via 
internet door Richard B. benaderd.
‘Ik twijfelde geen moment. Nu had 
ik de mogelijkheid om vanuit het 
perspectief van een tbs’er te schrij-
ven. Ik was nieuwsgierig hoe hij al-
les had beleefd. De meningen over 
ontsnapte tbs’ers kende ik wel. Ge-
vaarlijke gekken die zo snel mogelijk 
weer opgesloten moeten worden. 
Maar is dit wel zo? Welk verhaal zit 
er achter deze mensen? Een jaar 

lang interviewen leverde deze bio-
grafische roman op. 
Op vrijdag 30 november as. tussen 
19.00u en 21.00u zal Jeroen van 
Bemmelen zijn boek signeren bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht.  
 - Vanaf vandaag ligt het boek TBS’er 
ONTSNAPT in de winkel. Het boek 
beschrijft het leven van Richard B., 
in de jaren negentig beter bekend 
als de ‘Meesterontsnapper’. Tijdens 
tien jaar tbs, lukte het B. om dertien 
keer te ontsnappen. Zijn laatste ont-
snapping vond plaats met behulp 
van een slijptol, die hij in tbs-kliniek 
Oldenkotte had binnen gesmokkeld. 
Het land was in rep en roer en na-
dat de voortvluchtige Richard B. ’s 

TBS’er ONTSNAPT-Jeroen van Bemmelen

Mijdrechtse schrijver komt 
vrijdag boeken signeren 
bij boekhandel Mondria

SENIORWEB de ronde venen

NOOIt tE Oud Om IEtS
tE lEREN mEt...

ONZE UITDAGINGEN

Seniorweb De Ronde Venen
Prinses Wilhelminalaan 31, 
3641 EK Mijdrecht, 
Internet: http://derondevenen.seniorweb.nl/
Email: swdrv@planet.nl

Nieuw gekochte machines draaien tegenwoordig allemaal 
onder Vista. Ergo, Stichting Seniorweb De Ronde Venen orga-
niseert beginnerscursussen onder Vista, maar ook nog onder 
Windows XP. Nieuwe machines hebben vaak Microsoft Works 
geïnstalleerd, het tekstverwerkingsdeel daarin wijkt echter af 
van MSWord. Dit onderdeel heeft onze aandacht. Voorlopig is 
het aantal reacties op MSWorks  te klein om er daadwerkelijk 
op in te haken. Onze vervolgcursus is gebaseerd op het tekst-
verwerkingsprogramma MSWord, maar niet iedereen heeft 
dat programma.

Het is erg duur en wordt niet standaard op nieuwe machines 
geleverd. Reden voor ons om uit te zien naar Open Source soft-
ware. Dat zijn gratis programma’s ontwikkeld en geschreven door 
enthousiaste mensen die afstand hebben genomen van het dure 
prijskaartje dat professionele softwareontwikkelaars aan hun pro-
ducten hebben gehangen. We kijken uit naar Open Office Write en 
overwegen dit gratis programma, dat geheel vergelijkbaar is met 
MSWord, in ons cursusprogramma op te nemen.
In het voorjaar 2008 starten we daartoe een aantal workshops 
hoe dat programma gedownload en geïnstalleerd kan worden. 
U hoort nog van ons. Een nieuw programma is Windows Steady 
State. Het staat u toe uw kinderen en kleinkinderen op uw com-
puter te laten spelen, desnoods van alles te veranderen, maar 
nadat u de machine weer opnieuw opstart is alles weer zoals 
het was. Windows Steady State wordt straks als workshop in ons 
programma opgenomen.

Binnenkort starten we weer een gratis, twee uur durende, 
workshop beveiliging. Laat van u horen wanneer u wilt mee-
doen. Beveiliging wordt steeds belangrijker. Het eerst geldt 
ook voor de workshop internetbankieren, gratis wanneer u 
een rekening bij de Rabobank heeft. 

Cursusprogramma
Seniorweb

De Ronde Venen

Hèt leercentrum voor 50 plussers. Alle lessen en workshops 
duren twee uur.  ’s Morgens van 10.00 tot 12.00 uur en ’s mid-
dags van 14.00 tot 16.00 uur. Elke werkdag is er les behalve 
op dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmiddag.
De kosten bedragen € 10,- per les en € 15,- voor lesmateri-
aal. Inschrijving staat open voor volgende de cursussen die 
in februari 2008 beginnen.

Beginnerscursus gebaseerd op Windows XP
acht lessen

Beginnerscursus gebaseerd op Vista   
acht lessen

Vervolgcursus Internet (Explorer 7.0)
en E-mail    zeven lessen
Vervolgcursus tekstverwerken MSWord

zes lessen
Vervolgcursus fotobewerken Picasa   

acht lessen
Workshop beveiliging   

twee uren
Workshop internetbankieren    

twee uren

We zijn altijd bereikbaar tijdens de inloopochtenden elke 
dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur voor 
het beantwoorden van (telefonische) vragen, voor daadwer-
kelijke hulp en voor inschrijven op cursussen.

Tevens helpen wij u wanneer er moeilijkheden zijn met 
overgang van XP naar Vista en de eventuele noodzaak 
daarvoor een overstapcursus te volgen.

Wij vragen u wel bij aanmelden van welke cursus dan ook 
te vermelden of  uw PC met XP, dan wel met Vista draait en 
in geval het een cursus tekstverwerken betreft of uw PC 
met MSWord 2000, 2003 of 2007 is uitgerust of met een 
ander tekstverwerkingsprogramma.

Ons telefoonnummer is 0297-272720.
Ons e-mailadres is SWDRV@planet.nl.

Ons bezoekadres is Prinsenhuis,
Prins Bernhardlaan te Mijdrecht.
Ons websiteadres is: derondevenen.seniorweb.nl

avonds een interview gaf op de na-
tionale televisie, volgde er een ware 
klopjacht. In het boek worden deze 
en enkele andere spectaculaire ont-
snappingen van a tot z beschreven. 
Daarnaast is de schrijver op zoek 
gegaan naar de mens achter Ri-
chard B. De lezer krijgt een kijkje in 
de keuken van de tbs, beschreven 
van binnenuit.  
Jeroen van Bemmelen (1969), ge-
boren te Mijdrecht en tegenwoordig 
woonachtig in Amsterdam, werd via 
internet door Richard B. benaderd.
‘Ik twijfelde geen moment. Nu had 
ik de mogelijkheid om vanuit het 
perspectief van een tbs’er te schrij-
ven. Ik was nieuwsgierig hoe hij al-
les had beleefd. De meningen over 
ontsnapte tbs’ers kende ik wel. Ge-
vaarlijke gekken die zo snel mogelijk 
weer opgesloten moeten worden. 
Maar is dit wel zo? Welk verhaal zit 
er achter deze mensen? Een jaar 
lang interviewen leverde deze bio-
grafische roman op. 
Op vrijdag 30 november as. tussen 
19.00u en 21.00u zal Jeroen van 
Bemmelen zijn boek signeren bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht.  
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Cursus vormsnoei jonge 
hoogstamfruitbomen

Regio - Landschap Erfgoed Utrecht 
organiseert een cursus die eigena-
ren van hoogstamfruitbomen alles 
leert over het onderhoud van deze 
parels in het landschap. In decem-
ber zijn er nog enkele plaatsen voor 
de module: vormsnoei en aanplant 
hoogstamfruitbomen. De cursus 
vindt plaats op 6 en 8 december. De 
cursus bestaat uit een theorieavond 
en een praktijkdag.

Voor een geslaagde opgroei van 
hoogstamfruitbomen is goede aan-
plant en verzorging erg belangrijk. 
Bij verzorging gaat het vooral om 
vormsnoei.
Tijdens de praktijkdag zal hier veel 
aandacht aan worden besteed.  De 
theorieavond wordt gehouden op 
landgoed Oostbroek in De Bilt en 
de praktijkdag vindt plaats in Wou-
denberg. 

Andere modules die u daarna nog 
kunt volgen, zijn: achterstallig on-
derhoud, vormsnoei jeugdfase en 
regulier onderhoud. 
De cursus gaat door bij minimaal 12 
deelnemers en heeft een maximum 

Plaatsen dakopbouw wordt wat makkelijker

Leidraad dakopbouwen 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Burgemees-
ter en wethouders hebben afge-
lopen week ingestemd met de be-
leidslijnen zoals aangegeven in de 
“Leidraad Dakopbouwen De Ronde 
Venen” en deze als zodanig vastge-
steld. De leidraad geeft duidelijk-
heid onder welke voorwaarden de 
gemeente akkoord gaat met dakop-
bouwen. 
Voor de plaatsing van alle type dak-
opbouwen is een vergunning no-
dig. Aanvragen voor dakopbouwen 
dienen dan ook getoetst te worden 
aan het ter plaatse geldende be-
stemmingsplan. In geen enkel hui-
dig vigerend bestemmingsplan zijn 
dakopbouwen bij recht toegestaan. 
Daarom wordt momenteel telkens 
bekeken of er door middel van een 
vrijstellingsbepaling en welstands-

beleid medewerking kan worden 
verleend. 
Een extern adviesbureau heeft op 
verzoek van het college een steden-
bouwkundig onderzoek uitgevoerd. 
Dit heeft geresulteerd in de voorlig-
gende leidraad. Hierin is een over-
koepelend beleid, met betrekking 
tot het toetsen van dakopbouwen 
op grondgebonden rijwoningen, ge-
formuleerd. Dit rapport wordt ge-
bruikt als richtlijn bij aanvragen voor 
dakopbouwen die niet voldoen aan 
de uitgangspunten binnen de be-
treffende bestemmingsplannen.

Belangrijk
Eén van de belangrijkste criteria om 
een dakopbouw wel of niet toe te 
staan wordt gezocht in de bestaan-
de dakhelling van de woning. Onder-

zocht is op welk woningtype (lees: 
dakhelling) op de bovenste verdie-
ping door middel van een dakkapel 
een verblijfsruimte gecreëerd kan 
worden welke voldoet aan de hui-
dige eisen. Hieruit is gebleken, dat 
op een dakhelling van 40° of minder 
onder voorwaarden een dakopbouw 
kan worden toegestaan.

Woningen met een dakhelling van 
meer dan 40° bezitten op de bo-
venste verdieping voldoende bruik-
bare ruimte die men eventueel kan 
“openleggen” met een dakkapel en 
het aanbrengen van een dakop-
bouw op dergelijke woningen wordt 
dan ook niet toegestaan. Een be-
langrijk aspect hierbij is, dat deze 
regeling alleen betrekking heeft op 
grondgebonden rijwoningen.

Fysiek aanpassen woningen en zorg op maat

Provincie stimuleert 
langer wonen in eigen huis
De Ronde Venen - In de gewes-
ten Eemland en Utrecht-West moe-
ten de komende jaren een groot 
aantal woningen ‘levensloopbe-
stendig’ worden gemaakt. Dit bete-
kent dat ervoor wordt gezorgd dat 
mensen langer in hun eigen huis en 
omgeving kunnen blijven wonen, 
met de faciliteiten en zorg die daar-
bij nodig zijn. De Provincie Utrecht 
stelt voor elk gewest 1 miljoen eu-
ro beschikbaar om innovatieve 
(voorbeeld)projecten te stimuleren 
en te ondersteunen.
Eerder werd al een Bestuurlijke 
Overeenkomst Wonen Welzijn Zorg 
ondertekend waarin de deelnemen-
de partijen verklaren om in de pe-
riode tot 2015 ten behoeve van de 
doelgroepen ouderen, chronisch 
zieken en mensen met een ver-
standelijke- en/of lichamelijke- en/
of psychische beperking woningen 
te zullen realiseren met faciliteiten 
voor zorg en welzijn. Het gaat hier-

bij om minimaal 1800 en maximaal 
2800 zorgwoningen.

Project
In Utrecht West zijn bij het project 
betrokken de gemeenten Abcou-
de, Breukelen, Loenen, De Ronde 
Venen, Lopik, Montfoort, Oudewa-
ter, en Woerden. In Eemland gaat 
het om Amersfoort, Baarn, Soest, 
Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, 
Leusden en Woudenberg. De be-
trokken gemeenten krijgen de regie, 
zij stellen samen met organisaties 
een lokaal plan op. In de gewesten 
Eemland en Utrecht-West komen 
publiekscampagnes om eigenwo-
ning bezitters bewust te maken hoe 
ze hun woning kunnen aanpassen 
en het mogelijk maken er langer te 
blijven wonen.
De bestuurlijke overeenkomsten 
worden door de provincie geslo-
ten in het kader van het program-
ma Wel Thuis! Daarmee wordt on-

der andere ondersteuning geboden 
aan de invulling van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
waarvan de verantwoordelijkheid bij 
gemeenten ligt. Welzijn wordt daar-
bij gezien als de onmisbare schakel 
voor het functioneren van de sociale 
systemen. Inwoners worden in hoge 
mate afhankelijk van een professio-
neel welzijnaanbod.
Woningen worden bijvoorbeeld fy-
siek toegankelijk voor alle doelgroe-
pen, maar om aan de eisen te vol-
doen moet er bijvoorbeeld ook 24 
uur per dag op afroep zorg beschik-
baar zijn voor bewoners.

Naast de regio-specifieke projecten 
zijn er in het kader van de bestuurs-
overeenkomst ook nog enkele aan-
vullende lokale projecten. Het mi-
nisterie van VROM stimuleert in het 
hele land projecten die er toe bij-
dragen dat woningen ‘levensloop-
bestendig’ worden. 

Voorlezen is leuk en nuttig ook

De Ronde Venen - Iedere woens-
dagmiddag van twee tot drie uur 
wordt er voorgelezen in ’t Buurt-
nest. Alle kinderen van twee tot en 
met zeven jaar zijn van harte wel-
kom. Je hoeft je kind niet van tevo-
ren aan te melden. Waarom is voor-
lezen zo belangrijk? Het stimuleert 
de taalontwikkeling en vergroot de 
woordenschat van de kinderen. Ie-
dereen weet hoe belangrijk het is 
om je goed uit te kunnen drukken 
in een taal. Voor kinderen die in Ne-
derland zijn geboren is dat belang-

rijk, maar in het bijzonder ook voor 
kinderen die in een ander land zijn 
geboren. Voor deze kinderen geldt 
dat het aanleren van Nederlands 
een stuk soepeler verloopt door veel 
voor te lezen. De kinderen worden 
ingedeeld in groepjes naar leeftijd. 
De boeken, die onze Uithoornse Bi-
bliotheek ter beschikking stelt zijn 
afgestemd op de leeftijd en de bele-
vingswereld van de kinderen. Deze 
weken bijvoorbeeld zijn de Sinter-
klaasboeken aan de beurt en eind 
december is de Kerstman hoofdper-

soon. Kom een keertje kijken met je 
kind(eren), je zult zien dat ze ervan 
genieten en leren. ’t Buurtnest ligt 
bij de Europarei, Arthur van Schen-
dellaan 59.
Voorleesproject ‘t Buurtnest is op-
gezet ter stimulering van taalont-
wikkeling bij Uithoornse kinderen in 
samenwerking met de Openbare Bi-
bliotheek Uithoorn en Cardanus op-
bouwwerk. Ook voorleesvrijwilliger 
worden? Neem contact op met Ria 
Swart, telefoon 564949, e-mail: 
riaswart@tiscali.nl

van 15 deelnemers. Voor meer in-
formatie over data, kosten en aan-
melding kunt u op de website van 

Landschap Erfgoed Utrecht kijken:  
www.landschaperfgoedutrecht.nl of 
bellen naar: 030 220 55 34. 

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag, 30 
november, is er weer Veenhart-
filmavond. De Veenhartfilmavond 
is voor iedereen die dicht bij huis 
wil genieten van de betere films 
en er vrijblijvend over door wil 
praten, met openheid en respect 
voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die 
op een eigentijdse en creatieve 
manier kerk probeert te zijn. Een 
kerk die er niet alleen wil zijn voor 
zichzelf, maar voor De Ronde Ve-
nen. De kerk een plek zijn 
waar ruimte is voor iedereen die 
bezig is met religie of nadenkt 
over zingeving. Alle activiteiten, 
ook de Veenhartfilmavonden, zijn 
bedoeld om op een uitdagende 

manier met religie en zingeving 
bezig te zijn. 
De Veenhartfilmavond is in het 
gebouw van de Veenhartkerk, 
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 
20.00 uur is de zaal open en de 
film start om 20.30 uur, entree 
2,00 euro. De film wordt vertoond 
op een groot scherm en na afloop 
is er een drankje en gelegenheid 
om na te praten.
Wil je weten welke film er draait 
of wil je meer informatie over de 
filmavonden? 
Kijk op de website  www.veen-
hartkerk.nl en geef je op voor 
de Veenharfilmladder, dan word 
je maandelijks op de hoogte ge-
houden. 

Kerstdagtochten
bij de Paraplu

De Ronde Venen -  Het is alweer 
een vrij lange traditie  dat de Stich-
ting ‘Paraplu’ jaarlijks een of meer 
dagtochten organiseert naar een 
van de mooiste kersmarkten. In het 
verleden hebben al zeer veel Ron-
deveners gebruik gemaakt van deze 
bijzondere activiteit.
Ook dit jaar, op dinsdag 18 decem-
ber, organiseert de Stichting ‘Para-
plu’ haar jaarlijkse traditionele kerst-
dagtocht naar de beroemde kerst-
markt in Düsseldorf (Duitsland).
Als u deze gezellige kersmarkt wilt 

bezoeken kunt u zich aanmelden 
bij de Stichting ‘Paraplu’, door een 
aanmeldingsformulier in te vullen 
en ondertekend in te sturen. Een in-
schrijfformulier kunt u downloaden 
via de website www.stichtingpara-
plu.nl of aanvragen via e-mail stich-
tingparaplu@planet.nl of telefonisch 
0297-283908.
U kunt ook een formulier afhalen bij 
de stichting: Pieter Joostenlaan 28, 
3648 XR Wilnis.
De dagtocht vindt plaats in een luxe 
touringcar, onderweg wordt u twee-

maal een kop koffie met Duits ge-
bak aangeboden en de dagtocht 
wordt besloten met een prima drie-
gangendiner. Het bezoek aan de 
kerstmarkt in Dusseldorf is op eigen 
gelegenheid, waarvoor u een duide-
lijke plattegrond mee krijgt.

De reis, de consumpties onderweg, 
het bezoek aan de kerstmarkt en 
het afsluitende diner zijn allemaal in 
de prijs, 45,00 euro, inbegrepen. U 
moet zich echter uiterlijk op 10 de-
cember a.s. inschrijven.



‘Van 
jongensschool 

naar winkelpand’
TOEN........
VAN VROEGER    NAAR NU    

Uithoorn - Het is wel een tijdje geleden en veel 
Uithoornaars weten niet eens dat er vroeger een 
jongensschool aan de Laan van Meerwijk heeft ge-
staan. In eerste instantie was de vroegere Rooms 
Katholieke Jongensschool in het latere parochie-
huis gevestigd, waar helaas ook niets meer van over 
is. De school was net als het klooster en de begraaf-
plaats eigendom van de kerk. De jongensschool 
heeft een lange geschiedenis. Al in 1874 nam pas-
toor Otten het initiatief voor onderwijs. 
De eerste onderwijzer was meester Verberne. De 
parochieschool lag tegenover de Schanskerk waar 
ook het parochiehuis stond. Het aantal leerlingen 
groeide en in 1886 werden de twee lokalen ge-
splitst. Al vanaf het begin kwamen niet alleen leer-
lingen uit Uithoorn naar die school maar ook kin-
deren uit Amstelhoek, De Hoef, de Bovenkerkerweg 
en de Middenweg. 

Vier lokalen
In begin jaren twintig ging het er bij een treffen tussen 
katholieke en protestantse jongens hard aan toe en de 
onderwijzers pasten daarom hun lesrooster aan. Maar 
ja, het gebouw was natuurlijk niet echt een schoolge-
bouw en in 1920 werd de school afgekeurd. Het was te 
donker en te vochtig en zo kwamen er plannen om een 
echte school te bouwen, natuurlijk op een stukje grond 
dat eigendom was van de kerk en vermoedelijk geërfd. 
Door architect Herman v.d. Zijden werd een tekening 
gemaakt in opdracht van de kerk en de school werd 
gebouwd door aannemer Janus de Beus. 
“Er waren vier lokalen met links de gymnastiekzaal.  
Buiten was een fietsenhok waar nooit fietsen stonden 
want die waren er niet”, weten Evert Poelwijk en  Henk 
v.d. Zande nog. Direct na de ingang waren links en 
rechts gangen met kapstokken en onder de kapstok-
ken de klompenbakken. “Vroeger kwamen veel kinde-
ren met klompen maar je mocht daar natuurlijk niet 
mee naar binnen vandaar die bakken”,  vertelt Evert.  
“Rechts en links in de gang waren toiletten.” 

Toilet
“Vroeger mocht je niet zo maar naar toilet. Je kon een 
uur met je arm omhoog en twee vingers gestrekt zitten 
wachten maar vergeet het maar”, lacht Henk. “Alleen 
met HOGE Nood werd er een uitzondering gemaakt”. 
Juffrouw Nanda van Rooijen had de eerste klas, Mees-
ter Ernst de Beus de tweede en de derde klas, Meester 
‘Bulletje’  Erades de vierde en vijfde klas en Meester Jan 
Eerde de zesde zevende en achtste klas. Van elk van die 
onderwijzers zijn wel anekdotes te vertellen. Vroeger 
mocht je niet links schrijven maar natuurlijk waren er 
kinderen die dat wel deden en dat moest afgeleerd 
worden. Voor dat doel had juffrouw Nanda een bel aan 
de linkerhand van het kind gebonden dat links schreef 
zodat ze het in de gaten kon houden en als dat ge-
beurde kreeg je van dat vieze bruine plakband over je 
mond geplakt”, griezelen Evert en Henk.
Ook van De Beus zijn er herinneringen. “Hij was een on-
derwijzer van het eerste uur”, aldus Evert Poelwijk. Bij 
de opening van de school in 1922 leidde hij het koortje 
dat liedjes zong. Hij had kassen bij zijn huis waar hij Afri-
kaantjes in kweekte en elke leerling kreeg in het voor-
jaar een Afrikaantje en ’s zomers moest je dat plantje 
meenemen naar school en degene die het grootste 
en mooiste had kreeg een presentje. Een vervelende 
gewoonte weten Evert en Henk nog dat meester De 
Beus je met een vierkant liniaaltje hard op je vingers 
sloeg als je iets deed wat niet kon of mocht. Wel kreeg 
je ’s zomers een waterijsje van meester de Beus uit het 
ijskarretje van Sabbere met zijn horrelvoet. Meester 
‘Bulletje’ Erades kon vertellen. Elke vrijdagmiddag om 
14.30 uur was het vaste prik en zat je al te wachten 
wanneer de meester zou beginnen. Maar als je verve-
lend was geweest dan kon je het vergeten en degene 
die daarvoor verantwoordelijk was kreeg buiten op zijn 
donder want je zat er echt naar uit te kijken”, aldus Evert 
en Henk. Meester Jan Eerde was de hoofdonderwijzer 
en had de onhebbelijke gewoonte om met een bel met 
lange steel langs de rijen te lopen voordat de scholen 
begonnen en als je dan praatte kreeg je een klap met 
de steel. Of het nou mooi of slecht weer was: in de rij 
moest je staan. 

Klimrek
In die tijd liepen de schooljaren ook heel anders, na-
melijk van april tot april en dat is pas begin jaren vijftig 
veranderd. Ook waren er landbouwvakanties voor de 
kinderen van de boeren. Henk vervolgt: “Normaal ging 
je met twaalf jaar van school af en maar een klein aan-
tal jongens bleef nog in de zevende en achtste klas”. In 
die tijd gaf ook de klassenonderwijzer gymnastiekles. 
“Niet dat dat veel voorstelde” weet Evert nog  “Je moest 
een paar rondjes lopen en soms op de evenwichtsbalk 
die dan tegen het klimrek werd gezet. Heel belangrijk 
was natuurlijk het godsdienstonderwijs. Of de pastoor 
of de kapelaan kwam dan de catechismus overhoren. 
In 1949 kwam er een verdieping op de school waarbij 
uniek voor die tijd het dak opgevijzeld werd en eron-
der gebouwd werd. 
Die bovenverdieping had ook vier lokalen, een lera-
renkamer en een dubbele trap en opeens stond er een 
gipsen engel in de hal. De naam van de school was ook 
de Engelbewaardersschool. Tijdens de oorlog zaten 
de Duitsers in de school en in 1974 werden er nog re-
paraties aan het gebouw uitgevoerd maar in de jaren 
tachtig was het echt einde verhaal en werd de school 
gesloopt. “Die engel is toen weggevlogen naar zijn her-
komst”,  besluit Evert Poelwijk. 

Toen een jongensschool, nu een winkelcentrum

Nieuwe Meerbode  - 28 november 2007 pagina 25



pagina 26 Nieuwe Meerbode  - 28 november 2007

den, ook als u mensen wilt begelei-
den: Bernadette Verhaar, tel. 0297-
567209. Geheugenspreekuur: elke 
3e di. v/d maand. Computercursus-
sen voor beginners: start 3e week 
in jan. 2008. info en aanmeldingen 
dagelijks tussen 19.00-21.30 u. op 
0297-564765. In feb. is er nog plaats 
bij de fotobewerkingscursus  voor 
beginners. Hiervoor kunt u zich op-
geven dagelijks tussen 19.00-21.30 
u. bij: 0297-250317

‘t Buurtnest, Bilderdijkhof 1
- Gymnastiek: voor heren en dames, 

elke wo. van 10.00-11.00 u. Stijldans-
middag. Iedere 2e vr.middag van de 
maand van 13.30-15.30 u.; do. 6 dec. 
van 15.00–16.00 u. spreeku. sociaal 
cultureel werker

The Mix, Jan van Sewumerenlaan 1
- 5, 12 en 19 dec.: fi lm v/a 20.00 u.. 

leeftijd v/a 16 jr. Toegang gratis; wo. 
28 nov. komt sinterklaas. Aanvang 
13.00 u.:  toegang gratis; za. 24 nov: 
Terroreyes: aanvang 22.30 sluiting 
04.00 u.. entrée 8 euro. Toegang v/
a 16 jr; za. 1 dec.: Frisfeest met DJ 
Willie Wartaal. aanvang 20.00 uuren-
tree 6 euro leeftijd 12-18 jr. legitima-
tie verplicht. geen drank en drugs en 
niet roken; za. 8 dec.: cd presentatie 
everlasting dreams. aanvang 21.00 
u. leeftijd v/a 14 jr

- vr. 14 dec.; Kids Themix, aanvang 
19.00 u.. leeftijd 8-12 jr

Notarispraktijk Amstelhoorn, 
Amstelplein 301, 
- Expositie schilderijen Wil Smit

VINKEVEEN

Dorphuis de Boei, 
tuinderslaantje 32
- do. 29 nov.: videoclub de Ronde Ve-

nen: fi lmren onder moeilijke om-
standigheden. aanvang 20.00 u.

Openbare Bibliotheek, 
Tuinderslaantje
- Tot half Dec. tentoonstelling over de 

enigste  molens in De Ronde Venen 
de Korenmolen in Wilnis. Nov. en 
dec. schilderij expositie van Roeki 

WILNIS

Stichting “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28
- iedere vr.middag: Open inloopda-

gen, biljarten, kaarten, darten, sjoe-
len, spelletjes, internetten en mailen, 
tevens jeu de boules onder deskun-
dige leiding, geschikt voor ervaren, 
minder en onervaren spelers

CSW kantine, Pieter Joostenlaan
- vr. 30 nov., aanvang 20.00 u.: klaver-

jasavond
Dorpshuis de Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 1
- expositie olieverfschilderijen van Ton 

Boxen

DE KWAKEL

Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16 
- Di.ochtend van 9.25-10.40 u. en van 

10.45–12.00 u. yogalessen; wo. 28 
nov. organiseert een inloop avond. 
toegang 3,50 p.p.

Inner-Art, Vuurlijn 36
- wo. 28 dec. lezing over Kerstgebeu-

ren. aanvang 20.00 u. entrée 5 euro

MIJDRECHT

Bibliotheek Mijdrecht, 
dr van der Haarlaan
- tentoonstelling van aquarellen van 

leerlingen van Truus Wortel, vervaar-
digd op de cursus Aquarel en Teke-
nen van de St. de Paraplu in Wilnis

Party – en congrescentrum de 
Meyert, dr. van der Haarlaan
- Di.avond 4 dec.: 20.00–22.30 u: le-

zeng door Layla van Oppen 
- 4 dec. van 20.00–22.00 u. lezing over 

Nieuwetijdskinderen. Entrée 7 euro 
p.p.

Inloophuis ‘t Anker, Windmolen 75 
(AJOC-gebouw)
-  iedere di. en do. geopend van 10.00-

16.00 u. voor mensen met kanker en 
hun naasten; op do. van 13.00-15.00 
u: tekenen en schilderen

Jongerencentrum Allround, 
Rondweg
- wo. 19.00 u: kookcursus; Iedere 

zo.avond fi lm; elke vr.middag van 
15.00–17.30 u, speciaal voor de mei-
den: GirlThing; elke do.avond tussen 
18.30-21.00 u. YoClub alleen voor 
10-erz; info en aanmelden: Dyanne 
van Tessel, tel. 0297-230287 of d.van.
tessel@st-leefbaarheid.nl of Mirelle 
Valentijn, tel. 0297-274605 of valen-
tijntjes@hetnet.nl

Medisch trainingscentrum, 
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec.: expositie schilderij-

en van cursisten van Marijke Zwart; 
open: alle werkdagen van 8.00-18.00 
u; info over schilderslessen: Marijke 
Zwart, tel. 0297-285119

Atelier de Kromme Mijdrecht, Pr 
Wilhelminalaan 31
- Er zijn nog div. plaatsen vrij bij div. 

cursussen. Inl. 288887 
Schilderatelier Jac van der Plaat:
-  schilderlessen: inl. 0297-289208

UITHOORN 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1
- za. 1 dec. van 10.00-15.00 u: post-

zegelbeurs van fi latelisten ver. Uit-
hoorn

- iedere ma.ochtend tussen 10.00 en 
12.00 u.: internetten onder begelei-
ding; iedere di. tussen 10.30-11.30 
u: Geheugenfi tness; info en aanmel-

den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-den, ook als u mensen wilt begelei-

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist: 
- De Kwakel, omgeving Mgr. Noordmanlaan. Poes, Britse Korthaar,  
 Kleurstelling: zilver tebby grijs gestreept ( Whiskaspoes) zilver-
 grijze band met kokertje 2 jaar is gechipt.

Gevonden: 
- Uithoorn, omgeving Amsteldijk. Kat E.K.H. Kleurstelling 
 rood/zwart, overwegend zwart. Klein van stuk, ongeveer een 
 halfjaar oud. (06-20451806).
- De Hoef, omgeving oude Spoorbaan. Kat E.K.H. Kleurstelling 
 rood met wit (06-2045186).
- De Kwakel, omgeving Drechtdijk. Katje rood gestreept, 
 bruine ogen. Leeftijd plusminus 5 maanden, is erg aanhalig 
 (0297-587095).
- Vinkeveen, omgeving Uitweg. Kat E.K.H.Kleurstelling zwart 
 met wit (06- 20451806).
- Amstelveen omgeving Shellstation. Zijdelweg. Kat E.K.H.
 Kleurstelling rood met wit geen tekening op de huid. 
 (06- 20451806). 
- Mijdrecht, omgeving Rotonde Enschedeweg. Kater E.K.H. 
 Cypers groot (tel 0297-587095).

Geef kinderschoen 2e kans bij 
Albert Heijn J. van den Berg
Uithoorn - Alle kinderen uit Uit-
hoorn kunnen dit jaar niet alleen 
hun schoentje zetten bij Albert Heijn 
J. van den Berg, maar ook hun (ou-
de) schoentjes inleveren. Samen 
met Stichting KICI Kledinginzame-
ling zorgt Albert Heijn er voor dat 
de schoentjes hergebruikt kunnen 
worden in ontwikkelingslanden. De 
(oude) schoentjes kunnen van za-
terdag 1 t/m woensdag 5 december 
worden ingeleverd.
“Sinterklaas is bij Albert Heijn zoals 
elk jaar een écht kinderfeest”, ver-

telt ondernemer J. van den Berg. 
“Vanaf maandag 19 november kun-
nen alle kinderen t/m 10 jaar uit Uit-
hoorn hun schoentje komen zetten 
en deze zaterdag 1 december tus-
sen 11.00-14.00 uur weer goed ge-
vuld komen ophalen. Ook Sinter-
klaas zal dan aanwezig zijn. Of ze 
laten het schoentje staan en leveren 
het 2e schoentje bij ons in. Andere 
schoenparen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom, zo kunnen we nog 
meer kinderen blij maken”, aldus 
Van den Berg.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergade-
ringen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, 
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezon-
den brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat  
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of 
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze re-
dactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Hondenpoep
Proostdijland-Zuid
Hierbij wil ik graag reageren op 
een artikel in de Nieuwe Meer-
bode van 21 november jl. Dit 
artikel gaat over de hondenuit-
laatactie. Kunnen ze dit bij de 
gemeente ook gaan bekijken in 
onze wijk? Want ook wij hebben 
van die ‘asociale hondenbezit-
ters’, sorry voor mijn taalge-
bruik, maar ze zijn niet anders 
te noemen. Elke morgen moeten 
we de route Rumelaerstraat-
Proostdijstraat lopen en dan 
moeten we gewoon naar bene-

den kijken of we niet in de poep 
trappen. En dat drie keer op een 
dag! Dan heb je nog mensen die 
de honden voor de Proostdij-
school hun behoefte laten doen, 
met het gevolg dat de hele stoep 
onder de poep ligt. Dus mijn 
vraag, en ik denk ook van de 
andere ouders, kan er niet naar 
gekeken worden of er ook een 
andere oplossing is?

B. de Jong-Zaal
Mijdrecht 

Wat er ook maatschappelijk te 
beleven is, het begint bij je zelf. 
Milieu, collegialiteit sociaal ge-
drag en solidariteit alles begint 
bij jezelf. Er hapert wel eens iets 
aan die machine. Net zo als in 
het normale gedrag is in de Zorg 
de solidariteit, na de laatste her-
vormingen moeilijk te voelen. Wij 
zijn van No-claim korting naar 
Eigen risico van 150,- omgesla-
gen. (Goed voor niemand. Slecht 
voor iedereen.) Het komt ge-
woon boven op de tariefsverho-
gingen en de vermindering van 
de service. Amerikaans? Balke-
nendianen daar kunnen wij niet 
blij mee zijn. 

Daar zouden wij ons met z’n allen 
tegen moeten verzetten. Daar-
mee zijn de meeste bejaarden, 
gehandicapten en chronisch zie-
ken natuurlijk behoorlijk de klos. 
Hoor ik onderweg iemand zeg-
gen, met een wat jongere stem: 
“Ik ben helemaal niet blij met dat 
eigen risico. Dat kost mij geld ik 
heb meer aan no-claim. Ik heb 
al tien jaar geen doktor gezien. 
“Gelukkig.” Zou je zeggen. Ja! 
Ja! Maar morgen kan het hele-
maal mis gaan. Toch? Echt waar! 
Hij vergeet dat het morgen mis 
kan gaan en dat hij dan voor wat 
het kost in de afgelopen 10 jaar 
lang niet genoeg heeft betaald. 
Ik hoop dat de bonden voor ou-
deren ( De ANBO en de KBO en 
andere) zich de komende tijd 
gaan inzetten voor verandering 
van dat gedoe met dat eigen ri-
sico want dat is voor de helft van 
de bevolking gewoon een platte 
kostenstijging. Die 150 Euro is 
gewoon een verpakte ordinaire 
prijsverhoging. Ja! Ja! Die politici 
toch. En dat in hun ogen st…of 
d… volk slikt dat alles maar 
als zoete koek. Wij moeten iets 
ondernemen. Ja! Ja! Even iets 
anders. Ik keek naar de film op 
DVD van “Homer en Eddy.” Na 
jaren vindt Eddy haar moeder op 
de begraafplaats bij haar eigen 
grafzerk waar ze op haar dood 
wacht. De datum stond al inge-
beiteld. Zegt Eddy; “Ben je niet 
bang?” Moeder: “Iedereen gaat 
dood. Als daar iets mis mee zou 
zijn zouden de mensen dat niet 
doen. Maak je geen zorgen. Jij 
hebt nog een hele tijd te gaan 
(maar Eddy had een hersentu-
mor). Maar als jouw moment 
komt dan is dat het goede mo-
ment voor jou.” Ja! Ja! Het is ook 
bijzonder dat ik even nadat ik dit 
schreef, Joep van ’t Hek over de 
dood hoorde praten. Gelukkig 
hoeven politici niet op hun dood 
te wachten die stappen soms 
gewoon op na vier jaar. Zeg wel 
Soms! Soms worden ze gewoon 
weggestemd. Maar in De Ronde 
Venen zal dat niet gauw gebeu-
ren. Nee! Nee! Dat zal niet gauw 
gebeuren. Hier zit het systeem 
volledig dichtgetimmerd met 
die grote coalitie van het CDA, 
de VVD en RVB met hun vrind-

jes als wethouders. Niks Anders 
besturen. Ja! Ja! Die vrindjes 
hebben ook weer vrindjes onder 
de projectontwikkelaars die ze 
naar de mond praten en zoveel 
mogelijk tegemoet komen. Denk 
maar aan de driehoek. De kran-
ten staan bol van de beslissing 
van B&W over de driehoek dat 
CSW en Argon naar de driehoek 
gaan. Daar is volgens insiders 
helemaal nog geen sprake van. 
Beide clubs zijn het er nog lang 
niet mee eens. Dat kun je ook 
wel voorstellen. CSW loopt ook 
nog de kans als  kleine plaatse-
lijke club  opgeslokt te worden 
door Argon. Dat zijn van die 
trucs van grote heren die kersen 
eten met kleintjes. 

Alles zeer mooi voorspiegelen. 
Maar ondertussen bekokstoven 
dat CSW gaat verdwijnen. Ja! 
Ja! Weet je wat ik denk? “Het 
zou wel eens kunnen zijn dat de 
grootste sponsoren van de clubs 
die belangen hebben bij de ont-
wikkeling van de driehoek de 
clubs onder druk zouden kun-
nen zetten. Geld is toch macht?” 
Ja! Ja! Op de bestaande sport-
velden kunnen dan mogelijk ook 
woningen voor starters en oude-
ren komen. Ja! Ja! En nog eens 
Ja! Ja! Woningen voor starters 
en ouderen. Hoeveel?? Betaal-
baar?????

Dat is de laatste jaren nog niet 
gebeurd en zeker niet als Mid-
reth daar moet bouwen. De di-
recteur heeft altijd onomwonden 
beweerd: “Ik kan geen goedkope 
woningen bouwen.” Ja! Ja! Eerst 
moet er maar eens antwoord 
komen op de vraag; “Hoeveel 
van die starterswoningen en 
woningen voor bejaarden en 
gehandicapten komen er dan op 
die sportvelden en wat gaan die 
dan wel kosten?” Want dat is de 
vraag. Dat zijn de grote vragen 
bij dit onderwerp. Waar blijft het 
antwoord? Wie vertelt ons nu 
eens hoeveel betaalbare wonin-
gen er dan wel worden gebouwd. 
De raadsleden? B&W? 

De projectontwikkelaars? De 
Rabobank? Westhoek Wonen? 
Of is het voor de zoveelste keer 
eerst slikken en dan stikken. Ze 
proberen het ons op dit moment 
in ieder geval door de strot te 
duwen.
Nog helemaal geen besluit maar 
toch net doen of het er al is. Gro-
te koppen in de kranten: “Clubs 
naar Driehoek” en College wijst 
De Driehoek aan als locatie voor 
Argon en CSW.” Indoctrinatie 
heet dat geloof ik. Er is helemaal 
nog niets beslist. De wethouder 
moet gewoon weer op pad. Wat 
zal er deze week allemaal ge-
konkeld worden in de achterka-
mertjes. Wees nu eens een keer 
eerlijk. Ook dat begint bij jezelf.

John B. Grootegoed 

Ja! Ja!
De Driehoek

Wat geeft ze het recht 
om te staken?

Regio - Hieronder een reactie van 
mij betreffende de lesuren  van 
middelbare scholieren en de sta-
king van middelbare scholieren. 
Graag zou ik deze geplaatst zien 
bij ingezonden brieven. Gelieve 
mijn naam hier niet bij te vermel-
den. Mijn dochter zou mij dit niet 
in dank afnemen en ook ben ik 
toch enigszins bang voor repre-
sailles van de jeugd wanneer zij 
weten wie ik ben. 
Mijn dochter is dit jaar gestart 
op het midelbaar onderwijs. Bijna 
iedere week vallen er lessen uit. 
Een paar weken geleden was er 
projectweek. Deze week valt er 
geen enkele ‘les’ uit. Mijn doch-
ter kan inmiddels prachtig op een 
Afrikaanse trommel trommelen en 
dansen als een echte Afrikaanse 
dame.
De week daarop was het de week 
van de spelling. Niet alleen zou er 
tijdens de Nederlandse les, maar 
ook bij andere lessen, extra op 
spelling worden gelet. De week 
zou eindigen met een spellingtest. 
Wat schetst mijn verbazing. Bij 
aanvang van deze week op maan-
dag valt in de klas van mijn doch-
ter, twee uur Nederlands uit. Op 
vrijdag viel Nederlands ook uit ivm 
rapportbespreking. Op de vraag 
aan mijn dochter of zij op een an-
dere manier iets gemerkt had van 
deze speciale week, was het enige 
dat haar was opgevallen dat zij in-
derdaad een spellingboekje heeft 
gekregen. Op vrijdag was het ru-
moerig op school ivm scholieren-

stakingen en maandag 26 novem-
ber werden de kinderen om 11.30 
uur al naar huis gestuurd vanwege 
de staking. 
Wie geeft kinderen het recht om 
te staken. Wat hebben zij in deze 
maatschappij gepresteerd dat zij 
al mogen staken. Als de regering, 
de docenten, de ouders zeggen 
je moet naar school, dan hebben 
deze kinderen het maar te doen. 

Wat hebben de kinderen van deze 
actie geleerd? Wanneer je met een 
groep het  ergens niet mee eens 
bent, dan doe je het gewoon niet. 
Of het nu de minister, je moeder 
of de rector is, voor niemand heb-
ben zij ontzag. Ik weet een prima 
oplossing. Oké, jij wilt niet naar 
school, dan moet je werken. Of 
hebben zij ook al het recht om 
niets te doen. 
Aangezien je niet leert, werk waar 
je geen verstand voor nodig hebt, 
alleen maar domme kracht. Stort 
ergens een hoop zand en laat ze 
deze met een schep en kruiwa-
gen 10 meter verplaatsen, vervol-
gens weer terug. Ze willen dan 
vast weer snel terug naar school 
en hopelijk gaan de leraren dan 
ook weer doen waarvoor ze zijn 
aangenomen, zodat de kinderen 
niet over een aantal jaren kun-
nen trommelen en dansen, maar 
wel een reactie zoals deze kunnen 
schrijven, zonder al te veel spel-
fouten.

Naam en adres 
bij redactie bekend

Vinkeveen - Dit is misschien een 
aanzetje voor iets dat vele mensen 
bezighoudt. Voorbeeld, zaterdag-
nacht wordt iedereen die op de 
route ligt van de brandweer ruw 
uit zijn slaap gehaald. Om half zes 
’s morgens komt de brandweer uit 
Mijdrecht met loeiende sirenes en 
zwaailichten Vinkeveen in rijden. Is 
het nu zo noodzakelijk om de si-
rene te gebruiken terwijl er geen 
hond op straat loopt, zwaailich-

ten zouden voldoende zijn, neem 
een voorbeeld aan de ambulance, 
die gebruikt de sirene alleen als 
het nodig is. Veel oudere mensen 
schrokken wakker en konden dan 
niet meer in slaap komen, is hier 
wat aan te  doen?

P.G.M. van Asselen
Baambrugse Zuwe 22 

3645 AH Vinkeveen

Nachtrust

Vuil bij de flat
Uithoorn - Graag wil ondergete-
kende toch nog even reageren op 
het ingezonden artikel in uw krant 
van 21/11 j.l. van de familie Hier-
de-Weisz. Daarin wordt nl. gesug-
gereerd dat zij niet op de hoogte 
zou zijn van het kostenbesparend 
aspect met betrekking tot  het op-
halen van grof vuil door medewer-
kers van de gemeentewerf.  

Het tegendeel is waar! Grof vuil  
wordt opgehaald nadat er een (te-
lefonische) afspraak is gemaakt 
met de gemeentewerf en de aan-
bieder van dit vuil betaalt de reke-
ning.
Doorgaans wordt op ons adres op 
de woensdag, op afspraak dus, het 
vuil weggehaald. Het is de bedoe-
ling  het vuil op de afgesproken 
woensdag, voor 7.30 uur aan de 
straat te zetten. Als dit de avond 
ervoor gebeurt zal m.i. niemand 

daar wat van zeggen. Maar het is 
wel degelijk iets anders wanneer 
men b.v. al in het weekend vuil 
buiten plaatst, wat tevens uitno-
digt om er nog meer bij te dum-
pen... (door wie???.....er staat geen 
naambordje bij....)

Juist omdat ook bij haar “leefbaar-
heid” hoog in het vaandel staat, 
wilde zij middels de door haar ge-
nomen aktie (artikel + foto in krant) 
dit onder de aandacht brengen! En 
nog even voor alle duidelijkheid:  
van haar geen onvertogen woord 
over de huismeester! Hiermee is 
wat haar betreft dit hoofdstuk af-
gesloten. Indien er toch behoefte 
bestaat  dit nog verder te bespre-
ken,  prima,  men weet me te vin-
den!

Marianne Huisman
Uithoorn

Rover: negatief advies 
over inkorten buslijn 140
De Ronde Venen - Reizigersver-
eniging ROVER adviseert de pro-
vincie Utrecht negatief over het 
inkorten van buslijn 140 Uithoorn-
Utrecht tot station Breukelen. 

De provincie is van plan vanaf de-
cember 2008 de rechtstreekse ver-
binding van Uithoorn en De Ronde 
Venen met Utrecht te schrappen. 
Reizigers worden geconfronteerd 
met een verplichte overstap op de 
trein. In de meeste gevallen leidt 
dit tot een langere reistijd en tot 
extra kosten. Deze verslechtering 
moet wat ROVER betreft voorko-
men worden.

Een voorbeeld. Een reiziger die 
van Mijdrecht naar Utrecht wil, en 
met de bus naar station Breukelen 
moet, betaalt vijf strippen (inclu-
sief basisstrip) en daarnaast de 
treinreis (inclusief starttarief). Als 
deze reiziger vervolgens in Utrecht 
verder moet met bus of sneltram, 
betaalt deze reiziger nogmaals 
een basisstrip, plus (weer) de zone 
Utrecht en eventueel verdere zo-
nes. Een ander voorbeeld. Vanuit 
Uithoorn naar Utrecht is het acht 
strippen. Uithoorn-Breukelen gaat 
zes strippen kosten en daar komt 
dan de treinreis bij. Moet een rei-
ziger in Utrecht bijvoorbeeld op de 
Vleutenseweg zijn, dan moet weer 
twee strippen betaald worden. Dit 

komt neer op acht strippen (de 
huidige prijs) plus het treintarief 
Breukelen-Utrecht. In veel geval-
len is de reiziger ook nog langer 
onderweg. Als station Breukelen 
een OV-knooppunt moet worden 
(de beleidsmakers willen dat, de 
reizigers wordt niets gevraagd), 
dan moeten de voorzieningen op 
dit station fors worden uitgebreid. 

Niet alleen het aantal parkeer-
plaatsen, ook het aantal kaartauto-
maten dient te worden uitgebreid. 
Nu al missen overstappende bus-
reizigers de trein, als een aantal 
mensen op elkaar moet wachten 
voor de kaartautomaten. 

Een volwaardig OV-knooppunt 
dient ook te beschikken over een 
bemand loket, zowel voor verkoop 
en informatie, als voor menselijk 
toezicht en sociale veiligheid. 

ROVER roept de inwoners van Uit-
hoorn en De Ronde Venen op hun 
mening over het inkorten van bus-
lijn 140 bekend te maken aan het 
provinciebestuur. Dat kan met een 
e-mail aan info@provincie-utrecht.
nl of de politieke partij waarop u in 
maart gestemd heeft.
   
Namens ROVER Amstelland-
Meerlanden,

Harald Bos.
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Denk en Zet behaalt 
grootste overwinning ooit
De Ronde Venen - Tegen Utrecht 6 
behaalde Denk en Zet zijn grootste 
overwinning sinds er met 8-tallen in 
de bond gespeeld wordt. Het arme 
Utrecht werd met 7½ -½ huiswaarts 
gestuurd. De eerste overwinning 
kwam op naam van Henk Kroon te 
staan. Meteen ook de makkelijkste 
die hij ooit behaalde; zijn tegenstan-
der kwam niet opdagen. Toen de 
klok een uur gelopen had en de te-
genstander nog niet aanwezig was 
kon Kroon conform Fide-regels, re-
glementair de overwinning claimen.
Inmiddels stonden diverse spelers 
van Denk en Zet er al duidelijk be-
ter voor. Op bord 8 liet Harris Kemp 
zien hoe je de Philidor verdediging, 
indien deze niet helemaal perfect 
gespeeld wordt ontmanteld. Na zet 
10 ….a6, was Lx a6, eventueel bij 
nemen gevolgd door, d5 volledig uit. 
De zwart speler begon echter van-
af dat moment een verloren stelling 
uiterst secuur te verdedigen, waar-
door wit ook met uiterste accurates-
se moest blijven spelen. Kemp deed 
dit perfect, gevolg was dat hij als 
voorlaatste klaar was maar dat zijn 
tegenstander vanaf zet 10 tot zet 40 
dan ook geen schijn van kans kreeg. 
(2-0)

Sneller
 Jan de Boer deed het nog een frac-
tie sneller, in de Cambridge-Springs-
variant, waarmee de Boer zich met 
zwart wel vaker verdedigt, deed wit 
het met Pf3-d2 nog wel goed, echter 
nadat de Boer dxc4 deed, vergat de 
wit speler even dat de dekking van 
de loper op g5 nu weg was en i.p.v 
dus LxPf6 volgde er Lxc4, waarna de 
loper van g5, door de Dame die van-
af veld a5 met een schuin oog, ook 
die kant nog opkeek, dus gratis van 
het bord verdween. Het vervolg was 
wel aan de Boer toe te vertrouwen, 
alhoewel hij i.p.v. Df4 de winst snel-
ler had binnen gehaald door Pxe4 
, bij nemen van het paard was c4 
over en sluiten.(3-0) Het enige ½ 
punt van Utrecht werd behaald door 
de tegenstander van Bram Broere. 
Broere speelde de opening op een 
originele manier en had waarschijn-
lijk het volle punt ook binnenge-
haald als hij g5, gespeeld had i.p.v. 
de korte rokade. Een zet later kwam 
toch g5, maar dit kostte de zwart-
speler nu een pion. Broere zag de 
gevaren op zich afkomen en was er-

varen genoeg om naar een complex, 
langdurig toren-eindspel af te wik-
kelen. Inschattend dat zijn tegen-
stander gezien zijn hoge leeftijd (77 
jaar!) mogelijk geen zin had in een 
afmattende sessie. Dit bleek juist in-
geschat; de wit speler bood remise 
aan. (3½-½)

Ruimte
Jeroen Vrolijk bord 2, Gert Jan Smit 
bord 4, Cees Verburg  bord 6 en Bert 
Drost op bord 7 waren nog in hefti-
ge strijd verwikkeld, waarbij op alle 
borden er een iets voordeliger stand 
voor de Denk en Zet spelers aanwe-
zig was. Toen Gert Jan echter pion 
b4 naar b5 speelde om zijn Dame 
ruimte te verschaffen, i.p.v. het veel 
sterkere Tc1 kreeg zijn tegenstan-
der ineens veel beter spel, zo ook 
zag Jeroen na wat minder gelukkige 
keuzen in het middenspel zijn be-
tere stelling in een mindere veran-
deren. Met Verburg en Drost nog in 
een heftige strijd gewikkeld zou het 
met een beetje geluk voor Utrecht 
nog in de buurt van een gelijk spel 
kunnen komen. Plots kwam Vrou-
we Fortuna de Denk en Zet spelers 
te hulp, zowel de tegenstander van 
Gert Jan als van Bert Drost gaven 
een vol stuk weg. Beide spelers wis-
ten hierna wel raad met de tegen-
stander en de stand veranderde in 
5½-½.
Cees Verburg wist zijn tegenstander 
in een moeilijk eindspel te dringen 
en zag feilloos dat na het ruilen van 
Dame en resterende lichte stukken, 
zijn koning in het kwadraat stond en  
hiermee de kantpion dus ingehaald 
kon worden. Zijn eigen twee cen-
trum pionnen stonden toen te trap-
pelen om te veranderen in nieuwe 
dames. De tegenstander wilde dit 
niet meer afwachten en gaf op.
Als laatste was alle aandacht nog 
gericht op de partij van Jeroen Vro-
lijk, in een technisch verloren stand 
bleef Jeroen rustig verdedigen .Toen 
de tegenstander de keus maakte 
om op stuk winst te spelen i.p.v naar 
een positioneel gewonnen eindspel 
af te wikkelen wist ook Vrolijk in-
eens prima raad met de stelling. Een 
pion minder werd een plus-pion met 
lange benen;ook deze tegenstander 
wilde de promotie niet afwachten, 
wat de eindstand op een fantasti-
sche 7½-½ bracht. Dinsdag 11 dec. 
wacht ons Woerden 2.

BILJARTEN

John Vrielink doet aanval 
op record Ton Bocxe
De Ronde Venen - Speelweek 14 
is door het overlijden van Arnold 
Scholten weer een bewogen biljart-
week geweest. Arnold heeft maan-
dagavond nog geprobeerd te bil-
jarten, maar was te ziek om te spe-
len. Hij heeft nog wel een partij ge-
schreven. Dit tekent nog eens wat 
een groot biljarthart Arnold Schol-
ten had. John Vrielink, een ande-
re speler van de De Merel/Metaal 
Mijdrecht, deed tegelijkertijd in de 
Willisstee een aanval op het record 
van kortste partij in dit seizoen. Door 
in 10 beurten te winnen kwam hij 1 
beurt tekort om Ton Bocxe te evena-
ren. En passant scoorde hij ook nog 
even de hoogste serie van de week 
met 51 caramboles = 36,43%.
De Schans bewees hun grote vorm 
door met 7-2 van Dio 2 te winnen. 
Theo Valentijn was in 21 beurten 
veel te sterk voor Hennie van ’t Hul.
De Paddestoel 1 had met 2-7 geen 
schijn van kans tegen Bob’s Bar 1. 
De Kuiper/van Wijk 1 won met 6-3 
van De Merel/Metaal Mijdrecht 1. 
John Vrielink zorgde voor de drie 
punten van zijn team in een su-
blieme partij. De Kuiper/van Wijk 2 
veegde de vloer aan met De Vrij-
heid, 9-0. Kees de Zwart was in 
22 beurten de kwelgeest voor Bert 
Loogman. Nico Koster, Rob ten Den 
en Toine Douzé maakten het succes 
compleet.

Langste eind
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 trok 
met 6-3 tegen Cens 2 aan het langste 
eind. Caty Jansen en Alan Knightley 
deelden in een goede partij de pun-
ten. Kromme Mijdrecht 1 was met 7-
2 De Merel/Metaal Mijdrecht 4 dui-
delijk de baas. Hennie Versluis was 
in 21 beurten snel uit tegen Wim 
Roest. Kromme Mijdrecht 2 won 
verrassend van Dio 1 met 5-4. De 
broers Herman en Adrie van Yperen  
zorgden voor het extra punt van De 
Kromme Mijdrecht 2.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 won 
met 5-4 van Cens 1. Dorus v.d.Meer 
die de zieke Arnold Scholten ver-
ving kwam maar een paar punten 
tekort tegen Desmond Driehuis. Ig-
nace Vink was in 20 beurten superi-
eur over Cor v.d.Kraats.
Bob’s Bar 3 verloor op het nippertje 
van De Paddestoel 3 met 4-5. 
De Paddestoel 2 denderde met 9-0 
over Bob’s Bar 2 heen. Een mara-
thonpartij tussen Pim de Jager en 
Gerrie Ruimschoot werd met 1 ca-
rambole verschil door Pim gewon-
nen.

Stand na speelweek 14:
1. Dio 1 92 punten
2. CenS 1 84 punten
3. De Schans 82 punten 
4. De Paddestoel 2 81 punten
5. De Kuiper/van Wijk 2 81 punten

Zonnebloem Theatershow 
kon toch doorgaan
De Ronde Venen - Zaterdagmid-
dag kwamen 250 gasten van de 
Zonnebloem Regio Rond de Ve-
nen naar Partycentrum de Meijert. 
De gasten uit Mijdrecht, Vinkeveen, 
Abcoude, Baambrugge, Wilnis en de 
Hoef,  kwamen voor de show “In the 
Mood”. Maar door een blessure van 
één van de actrices kon deze show 
helaas geen doorgang vinden. Het 
hoofdbureau van de Zonnebloem 
heeft alles op alles gezet om de 
gasten niet teleur te stellen en er-
voor gezorgd dat de middag toch 
door kon gaan. En dat lukte!, Om 
twee uur konden we dan ook aan-
kondigen dat we deze middag een 
wervelende show konden presente-
ren met niemand minder dan Saskia 
en Serge en de Belgische Illusionist 
Tony Price, muzikaal bijgestaan door 
een driemans band. Saskia en Serge 
openden de middag met een aan-
tal liedjes welke menigeen mee kon 
zingen zoals “het zijn de kleine din-
gen die het doen”.
 De sfeer zat er dan ook snel in en 
de gasten vormden een waar koor. 

Toen was het tijd voor de Illusionist 
die voor de pauze een aantal verba-
zingwekkende trucs liet zien samen 
met zijn assistente. In de pauze een 
heerlijk hapje en drankje en natuur-
lijk tijd om even te kletsen met de 
andere gasten. 
Het trio startte met een muzikale 
quiz. Het trio, met niemand minder 
dan Ruud Bos achter de piano, zette 
de melodie in en de gasten wisten 
al vrij snel de tekst mee te zingen of 
te raden uit welke Tv-serie de melo-
die afkomstig was. Tony, de Illusio-
nist, liet met hulp van iemand uit de 
zaal een onbegrijpelijke kaart truc 
zien gevolgd door een verdwijn act 
met de assistente. De middag werd 
spetterend afgesloten door Saskia 
en Serge met nummers als “Zomer 
in Zeeland”, “het kleine café aan de 
haven” en een country & Western 
medley. Na afloop klonk er een da-
verend applaus en dat was dubbel 
en dwars verdiend. Dankzij de hulp 
van vele Zonnebloem vrijwilligers 
hebben de gasten een hele leuke 
middag beleefd. 

Korfbalpionier Scholten 
overleden
Vinkeveen – Afgelopen dinsdag 
20 november overleed op 77-jarige 
leeftijd de Vinkevener Arnold Schol-
ten. Scholten was de laatste jaren 
vooral actief als beoefenaar van de 
biljartsport. De belangrijkste ver-
diensten van Arnold Scholten liggen 
evenwel binnen de korfbalsport. Zo 
is hij bij beide Rondeveense korfbal-
verenigingen betrokken geweest bij 
de oprichting. In 1960 nam hij het 
initiatief om het Vinkeveense De 
Vinken het levenslicht te laten zien 
en in 1969 stond hij aan de wieg van 
de Mijdrechtse korfbalclub Atlantis.

Alleskunner
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw 
kwam de in 1930 geboren Hilver-
sumse elektricien Arnold Scholten 
in dienst bij de firma Koeleman. In 
zijn vorige woonplaats was Scholten 
bijzonder actief geweest bij de korf-
balverenigingen Hilversum en Excel-
sior. In zijn nieuwe woonplaats Vin-
keveen wilde hij dat de korfbalsport 
ook beoefend kon worden. Eind 
1960 vond Scholten in het op de 
CNS werkzame onderwijzersecht-
paar Wolfert een enthousiast korf-
balduo. Gedrieën zorgden zij na een 
voorbereiding van enkele maanden 
voor de oprichting van een korfbal-
vereniging. Op 14 januari 1961 was 
de eerste korfbaltraining in de toen-
malige gymzaal bij het viaduct. Later 
werd deze startdatum aangemerkt 
als oprichtingsdatum van De Vinken.
Arnold Scholten etaleerde de eerste 
jaren zijn grote veelzijdigheid. Voor-
al zijn inzet als trainer, wedstrijdse-
cretaris en redacteur van het ver-
enigingsblad ‘Op het Vinkentouw’ 

droeg bij aan het snelle succes van 
zijn nieuwe korfbalclub.

Snelle groei
Binnen een jaar groeide De Vinken 
uit tot een gezonde vereniging met 
veel jeugdleden. In 1962 bereikt de 
club het aantal van honderd leden. 
In dat zelfde jaar krijgt Scholten, als 
waardering voor zijn tomeloze inzet, 
de activiteitenbeker van de afdeling 
Midden Nederland, de regionale 
bond waar De Vinken destijds deel 
vanuit maakte. Binnen twee jaar 
steeg het ledenaantal tot 250 leden. 
Scholten had zijn hart bij de jeugd. 

Zo vertelt hij in de Kroniek deel I, 
het geschiedenisboek van korfbal-
vereniging De Vinken: “Omslagen 
van de eerste krantjes, ja ik maakte 
ze zelf…. Maar de jeugdtrainingen 
vond ik het leukste. Ik was ook liever 
met onze eigen jeugd bezig dan dat 
ik afdelingswerk deed.”

Erelid
Voor zijn grote verdiensten voor De 
Vinken is Arnold Scholten bij de vie-
ring van het tienjarig bestaan in ja-
nuari 1971 benoemd tot erelid van 
de club. Intussen was Scholten ook 
aan de slag gegaan in Mijdrecht. 
Het ter ziele gegane DIOD kreeg via 
zijn initiatief een doorstart, die op 1 
mei 1969 resulteerde in de oprich-
ting van korfbalvereniging Atlantis. 
Het is duidelijk dat de Rondeveen-
se korfbalgemeenschap in Arnold 
Scholten een bijzonder gewaardeer-
de persoonlijkheid verliest, waar in 
dankbaarheid aan terug gedacht 
wordt.

Veenloper Michael Woerden 
wint Zuiderzeemarathon
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft Veenloper Michael 
Woerden een onverwachtse en te-
vens sterke overwinning behaald tij-
dens de Zuiderzeemarathon. Hij be-
reikte na 2.39.10 de finish in Zwol-
le. Daarnaast waren er Veenlopers 
actief in de Zevenheuvelenloop in 
Nijmegen en in de rINGvaartloop 
in Aalsmeer. Michael Woerden be-
sloot kort voor de start van de Zui-
derzeemarathon in Nagele dat hij 
misschien wel eens alle 42 kilome-
ters wilde gaan lopen in plaats van 
het hazen van zijn broer tot 25 km. 
Michael liep na de start lange tijd 
alleen op een derde plaats, op eni-
ge afstand van de koploper. Halver-
wege vond hij de aansluiting, maar 
moest direct een aanval pareren. 
Michael nam op 28 km zelf de lei-
ding en bouwde snel een voor-
sprong op. Ook de winderige pol-
ders ten westen van Zwolle konden 
de ontketende Woerden niet weer-
houden van zijn eerste marathon-
overwinning. Hij bereikte de finish 
op de atletiekbaan van PEC Zwolle 
na 2.39.10; een uitstekende tijd. Mi-
chael had hiermee een gat geslagen 
met nummer 2 van ruim 5 minuten.
Frans Woerden was enkele jaren ge-
leden al eens winnaar van dezelfde 
marathon. Hij volbracht nu al weer 
zijn 151e marathon. Frans finishte 
na 3.07.28.

Heuvelloop
Vorige week namen 7 Veenlopers 
deel aan de massale Zevenheuve-
lenloop in Nijmegen over 15 km. Het 
heuvelachtige parkoers blijkt elk 
jaar weer geen belemmering te zijn 
voor uitstekende prestaties. 

Zo was het Ricardo van ’t Schip die 
zijn persoonlijk record fors naar be-
neden bijstelde tot 53.34. Willem van 
Leeuwen bleef maar net boven de 
magische grens van 1 uur: 1.00,07. 
Theo Noij en Bert van Diemen ont-
liepen elkaar niet veel. Theo was net 
iets sneller: 1.07,00 om 1.07,18. Ka-
rin van Waveren volbracht het par-
koers over de Zevenheuvelenweg 
in 1.12,10, terwijl Mirjam de Waart 
1.17,52 nodig had. Hans Leeuwerik 
tenslotte finishte in 1.20,48.

In Aalsmeer waren afgelopen zon-
dag 4 Veenlopers aanwezig voor de 
jaarlijkse Ringvaartloop over 16,1 
km. Julitta Boschman had hier de 
beste prestatie van de dag. Zij fi-
nishte als tweede bij de dames in 
een mooie tijd van 1.09.31. 
heo Noij finishte vlak voor haar in 
een tijd van 1.09.02. Trainer Peter 
van Adrichem is gestart met zijn 
voorbereiding op een voorjaarsma-
rathon; hij liep nu al een tijd van 
1.11.30. Frans Bosman kwam tot een 
tijd van 1.14.30.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen- Er werd vorige week  
weer hoog gekaart, en waren er ver-
schillende boven de 5000 punten. 
Martien de kuijer werd eerste met 
5482 punten, 2e. Rob van Achter-
bergh met 5307 punten, 3e. Frans 
Bierstekers met 5274 punten, 4e. 
Bep Schakenbos met 5234 pun-

ten, 5e. Theo Kranendonk met 4899 
punten. De aanmoediging prijs was 
dit keer voor Natasja Blom met 3442 
punten.
Zaterdag 8 december is er voor ie-
dere kaartliefhebber weer een prijs-
kaartavond in het Meertje Achter-
bos 101 in Vinkeveen.

Tae Kwondo bij 
OBS De Pijlstaart
Vinkeveen – Woensdag 14 en 21 
november hebben de kinderen van 
obs De Pijlstaart een Tae Kwondo-
les gekregen. Cor Mastwijk heeft in 
het kader van ’30 minuten bewe-
gen’ aangeboden de kinderen ken-
nis te laten maken met deze Kore-
aanse vechtsport. Na een korte uit-
leg mochten de kinderen op een 
‘klap’ teken van Cor beginnen. Kre-
ten klonken uit hun kelen, armen 
en benen werden volop gebruikt. 

Er werd getrapt en gebokst tegen 
het vechtkussen. Zelfs voor de leer-
krachten was het zweten. Een kind 
te kort dan moest de juf of mees-
ter mee doen. Tegen het einde van 
de ‘les’ moesten de kinderen in een 
kring staan en moest er een af-
scheidsgroet geoefend worden. De 
kinderen vonden het erg leuk om 
met Tae Kwondo kennis te maken. 
Cor namens alle leerlingen en het 
team ontzettend bedankt.

Service kost Atalante 
heren punten
De Ronde Venen - Vrijdag 23 no-
vember speelde het 2e heren team 
van Atalante uit Vinkeveen tegen 
Omniworld H4. Dit hoger geklas-
seerd team bestaande uit ervaren 
spelers begon direct sterk te spe-
len en nam een kleine voorsprong. 
De door A-side gesponsorde heren 
konden het gat niet meer dichtten 
en de 1e set ging met 25-21 naar 
het Almeerse team. Voor de 2e set 
werd gefocused op de service, he-
laas werd hierin weinig verbetering 
gebracht, maar de aanval compen-
seerde genoeg om de strijd tot het 
einde toe gelijk op te laten gaan. 
Bij een servicepunt van Omniworld 
(24-23) ging de service aan Almeer-
se zijde in het net. Helaas konden 
de Atalante heren niet profiteren 
en ging de set met 26-24 naar Om-

niworld. Voor de derde set werden 
kleine aanpassingen in de opstelling 
aangebracht, gehoopt werd om de 
aanval van de tegenstander te ont-
regelen. Helaas werd dit doel niet 
voldoende bereikt en bleef ook de-
ze set buiten Vinkeveense handen. 
Voor de vierde set werd alles op al-
les gezet en lange tijd leek het als-
of de set gewonnen werd, de tegen-
stander voelde zich genoodzaakt 
om een spelverdeler wissel door te 
voeren om 3 aanvallers te houden, 
en slaagde er zo in om ook deze set 
te winnen.

Na deze 4-0 nederlaag staan de A-
side heren op de zevende positie, 
vrijdag 7 december is de volgende 
wedstrijd tegen het als derde ge-
plaatste Lovoc.
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Eerste zaalpunt De Vinken 
een feit
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag  
heeft het eerste team van De Vinken 
haar eerste wedstrijdpunt behaald, 
uit in Ridderkerk werd tegen Bol-
nes gelijk gespeeld met 12-12. Na 
een ongeconcentreerde eerste helft, 
werd de ruststand 7-5 in de tweede 
helft recht getrokken.

In de eerste helft liep het team van 
Dirk vd Vliet al snel achter de feiten 
aan. Het was Bolnes die elke keer 
als eerste wist te scoren. Alleen bij 
4-5 werd er in de eerste helft een 
voorsprong voor De Vinken op pa-
pier genoteerd. Maar door de ma-
tige concentratie profiteerde Bolnes 
van de fouten van De Vinken en gin-
gen de rust in met een tussenstand 

van 7-5.
Strijdend 
De Vinken kwam sterk de rust uit en 
maakte door twee afstandschoten 
de stand weer gelijk. Helaas lukte 
het niet om deze lijn door te trek-
ken. 

Wederom werd er in de tweede helft 
achter de feiten aangelopen. Bolnes 
nam elke keer het initiatief met de 
score. Dit keer bleef Vinken wel strij-
den voor de punten en werd er uit-
eindelijk een gelijkspel uitgesleept. 
Ondanks het matige spel biedt het 
strijdende spel in de tweede helft 
perspectief voor de komende wed-
strijd a.s. zaterdag tegen All Ready. 

Doelpunten deze wedstrijd kwamen 
uit de handen van: Arjan Kroon (4x), 
Charita Hazeleger Mariska Meul-
stee, Peter Kooijman (allen 2x), An-
gela Sloesarwij en Susanne de Wit 
(beiden 1x).

Aanstaande zaterdag 1 decem-
ber speelt het Fortis vlaggenschip 
van De Vinken thuis tegen All Rea-
dy uit Zierikzee. Eerder dit veldsei-
zoen kwamen de Zierikzeeërs naar 
Vinkeveen. Na een spannende wed-
strijd werden de punten in Vinke-
veen gehouden. Dit is zeker weer 
het doel van komende wedstrijd dus 
kom allen kijken. Aanvang van de 
wijdstrijd is 17.20 uur in sporthal De 
Boei te Vinkeveen. 

Atlantis A1 verliest onnodig
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag moest Atlantis A1 het opne-
men tegen Fiducia A1. Op het veld 
waren beide ploegen elkaar al eer-
der tegengekomen en in die wed-
strijd was Atlantis duidelijk de be-
tere partij. Vandaar dat de wedstrijd 
met groot vertrouwen in werd ge-
gaan. Helaas trok Atlantis A1 deze 
keer aan het kortste eind.

 Atlantis A1 starte de wedstrijd met 
in de aanval Berry de Jong, Chris-
tian Pauw, Masha Hoogeboom en 
Natasja Korver en in de verdedi-
ging stonden Erik Kragting, Alex 
van Senten, Tamara Gortenmulder 
en Melissa v/d Stap. Fiducia begon 
erg scherp aan de wedstrijd en wil-
de duidelijk revance op de vorige 

wedstrijd. Met veel druk op de te-
genstander en een hoog tempo pro-
beerden zij Atlantis te overrompelen. 
Dit lukte ze niet, want ondanks dat 
Fiducia steeds een doelpunt voor 
kwam bleef Atlantis bij vooral door 
de doelpunten van  Berry de Jong 
(3x) met als gevolg dat beide ploe-
gen met een gelijke stand de rust in 
gingen: 4-4.

Een tegenvaller in de eerste helft 
was dat Erik Kragting geblesseerd 
moest uitvallen, maar hij werd goed 
vervangen door Steven Gortenmul-
der.

De tweede helft werd vooral een 
fouten festival waar beide ploegen 
niet meer uit konden komen. Het 

score verloop veranderde niet. On-
danks de aanmoedigingen van het 
publiek lukte het Atlantis A1 niet om 
de wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Nadat Natasja Korver voor het laatst 
de stand gelijk trok wist Fiducia een 
gaatje te slaan van 2 punten. Ook 
nadat Janneke van Ginkel en Cin-
thia Sassen in de ploeg waren ge-
bracht bleef de achterstand 2 pun-
ten en moest Atlantis A1 genoegen 
nemen met een verlies partij. Uitein-
delijk werd verloren met 7-5. In de 
volgende wedstrijden hoopt Atlantis 
A1 de wedstrijden tot een beter eind 
te brengen. Volgende week moeten 
zij het opnemen in Zoetermeer te-
gen de Meervogels. Op 8 december 
is de volgende thuiswedstrijd om 
14.10uur tegen ZKC’31.

Atlantis 3 start 
zaalcompetitie met 
overwinning
De Ronde Venen - Na een moeiza-
me veldcompetitie wilde het team in 
de zaal met een overwinning starten 
tegen Luno. Het door BOS CONTAI-
NERS gesponsorderde team startte 
meteen met overtuiging, strijd en de 
wil om deze pot te winnen. Het le-
verde snel een 2-0 voorsprong op 
en Luno werd aan alle kanten on-
der druk gezet. De tweede aanval 
zocht ook goed naar de kansen en 
al snel stond 4-0 op het bord. Na de 
5-0, slaagde Luno er pas in een te-
gentreffer te scoren. Hierna stopt 
het even en met een 7-2 werd de 
kleedkamer opgezocht. Na weer 
op scherp gezet te zijn door coach 
Mike werd de 2e helft weer gestart 
zoals voor de rust.
Weer werd er rustig gezocht naar de 

vrije mensen en werd er goed ge-
werkt voor elkaar.
Ook verdedigend zat het goed en 
via een aantal mooie aanvallen werd 
er al snel een onoverbrugbare voor-
sprong opgebouwd. Halverwege de 
tweede helft zakte het wat in en werd 
het minder scherper. Luno kwam 
onverwachts toch weer dichterbij en 
bracht het verschil weer op 4 doel-
punten. Gelukkig herpakte het team 
zich en via twee hele snelle doel-
punten werd het gat weer 6 punten. 
Hierna volgden er weer mooie com-
binaties en dus mooie doelpunten. 
Hoe vaak gebeurt het dat iemand ( 
Jurrien) alle toegekende vrije ballen 
raak schiet. Alles lukte en Luno had 
er helmaal geen antwoord meer op. 
Aan het einde werd er nog een mooi 

afstandschot gescoord door inval-
ster Masha Hoogeboom van Atlan-
tis A1. De wedstrijd werd uiteindelijk 
beëindigd met een terechte 19-11 
overwinning. Het grote verschil met 
de veldcompetitie is dat nu wel de 
kansen afgemaakt worden en dat 
er nu een coach langs de kant staat 
die het team door de dode punten 
heen haalt. 

De spelers en doelpuntenmakers 
van Atlantis 3 zijn: Tamira Breedijk 
(2x), Linda Bon, Ilse Stolk, Simo-
ne Stolk (1x), Leoniek van der Laan 
(1x), Jeroen Mos (4x), Bert Pauw, 
Jan-Willem van Koeverden Brouwer 
(1x), Pleun Neurink, Serge Kraai-
kamp (2x) en Jurrien de Pijper (7x) 
en coach Mike Rijnbeek.

Voetbalteam Hertha 5 
in winning mood
Vinkeveen – Het vijfde team van 
Hertha, gesponsort door de All-
round klusser uit Mijdrecht is weer 
helemaal in de winning mood. 

Na een moeizame start van het 
voetbalseizoen omdat het team nog 
aan elkaar moesten wennen, zijn we 
gaan trainen met de nieuwe coach 
Hans in de mooie nieuwe sport-
hal de Phoenix  aan de Hoofdweg. 
Waardoor we in de vierde wedstrijd 
het eerste punt van het seizoen bin-
nenhaalden.

Onze sponsor verraste ons met  

schitterende trainingspakken. Nu  
lopen we er helemaal tip top bij als 
we naar een wedstrijd  gaan. 

Bedankt  Rinus!In onze volgende 
wedstrijd tegen Hercules 29 werd er 
weer gewonnen al was dat wel met 
een beetje geluk, maar daar waren 
we niet  minder blij door.
De laatste wedstrijd die we speelden 
was in onze thuishal  de Scheg in 
Uithoorn, waar we vrijdag Geinoord 
op bezoek kregen. 

Op weg  naar de wedstrijd zei Sven 
van Doorn in de auto” ik ga  er van-

daag vier maken”. Nou hij maakte 
dat meer dan waar. 

Door een heel goed  spelend team 
werd Sven meerdere malen zo goed 
‘’bediend’’ voor het doel van  de te-
genstander ,dat hij er in deze wed-
strijd maar liefst zes achter de kee-
per van Geinoord legde. 

Natuurlijk werd er door het hele 
team heel hard  gewerkt dat kon je 
merken doordat er een aantal spe-
lers een beetje boos  reageerde als 
ze gewisseld werden zo graag wil-
den ze spelen.

CSW dames eenvoudig 
naar winst
Wilnis - Er  waren zaterdag bij de 
wedstrijd tegen hekkensluiter Rijs-
oord nog maar 37 seconden verstre-
ken, of Natasja Cornelissen had er 
al eentje in liggen. 

Daarmee leek de wedstrijd binnen 
de minuut al bijna beslist. In de vol-
gende 89 minuten had de ploeg van 
de als hoofdcoach fungerende Cees 
Vink niet eens de allerbeste vorm 
nodig om via nog twee goals van 
Natasja en eentje van Linda Los uit 
te lopen naar een ruime 4-0 over-
winning. 

Na het eerste aftrap van pupil van 
de week Sarah Haveman met de 
wedstrijdbal van Jan Kentrop Interi-
eurverbouw, mocht CSW niet eens 
zelf de aftrap nemen. 

Toch was de bal snel veroverd en na 
een pasje van Linda Los kon Natasja 
Cornelissen met een bekeken lob al 
supersnel de eerste goal op het sco-
rebord brengen. Rijsoord probeerde 
geschrokken de zaak recht te zetten 

en dat leidde al snel tot een schiet-
kans net buiten de 16, maar CSW 
keepster Isabella Koenen had het er 
niet al te moeilijk mee. 

Het zou voor haar zo ongeveer de 
lastigste klus van de wedstrijd zijn, 
want verder hadden Kim van Kip-
persluis en haar medeverdedigsters 
niet al te veel moeite om de aanvals-
linie van Rijsoord de baas te blijven. 

Slordig
Toch speelde CSW in de opbouw 
wat slordig, zodat het nog vrij lang 
duurde, voordat de tweede goal viel. 
Het meeste gevaar ontstond regel-
matig, als Linda van Beek haar dia-
gonale pas in de strijd gooide. 

Zo ook in de 28-ste minuut, toen 
centrumspits Nelleke Vrielink zo’n 
bal oppikte en deze keurig op tijd 
breed legde op de opkomende 
nummer 10 van CSW, 
Natasja Cornelissen, die vervolgens 
weinig moeite had om voor 2-0 te 
zorgen.  Vijf minuten later kreeg ook 

rechterspits Linda Los zo’n bal aan-
gespeeld en zij maakte vervolgens 
aan alle onzekerheid een einde: 3-
0.

Het spel werd er de tweede helft niet 
beter op. CSW had de buit al op zak 
en was bovendien voorin wat te gre-
tig. In combinatie met een overijve-
rige grensrechter leidde dat nogal 
eens tot het voortijdig affluiten van 
de aanval. 

Rijsoord had het geloof in een goe-
de afloop inmiddels wel opgegeven, 
zodat het elan langzamerhand uit de 
wedstrijd verdween. Kansen waren 
er nog wel voor uitbreiding van de 
score, maar alleen Natasja wist het 
doel bij een goed lopende aanval 
nog een keer te vinden (4-0). 

Volgende week ontmoeten de rood-
blauwen koploper Reiger Boys aan 
de Pieter Joostenlaan. Dan zal CSW 
ongetwijfeld alle registers open 
moeten trekken om een goed resul-
taat te boeken.



pagina 32 Nieuwe Meerbode  - 28 november 2007

Toernooidag 2 APARTS 
Scholentoernooi
De Ronde Venen – afgelopen 
week  was de tweede middag van 
het APARTS Basisscholentoernooi. 
Deze keer waren de groepen 4, 5 en 
6 van De Schakel, De Pijlstaart en 
de St. Jozef aan de beurt. De groe-
pen 4 kwamen uit in de Sponge 
Bob poule. Net als bij groep 3 van 
de eerste toernooidag, eerst even 
wennen, maar naarmate het toer-
nooi vorderde lukte het doordraaien 
steeds beter. 

De invloeden van de trainingen van 
Rick Wiggers waren heel goed merk-
baar. Het ging leuk met veel gejuich 
bij ieder punt. In de finale poule stre-
den Octo van de Pijlstaart en Patrick 
van de St Jozef om de eerste plek. In 
een spannende strijd werd de finale 
gewonnen door Octo. De derde en 
vierde plaats werd eveneens uitge-
vochten tussen de Pijlstaart en de St 
Jozef.  Hier was het Gerrit van de St 
Jozef die won van meneer Krabs. De 
Looney Tunes poule, met de groe-
pen 5 moesten aan het begin nog 
wel even wennen aan de regels. Al-
léén de geserveerde bal moest ge-
past en afgevangen worden door je 
teammaat. Daarna was het net als 
bij groep 3, vangen, gooien en door-
draaien. Lukte het om ook de vol-
gende bal te passen en je teamge-
noot ving ‘m, dan mocht er iemand 
terug in het veld. 

Ook hier werd er van de kant veel 
geroepen... passen .. vangen.. door-
draaien!! De finale ging tussen de 
Schakel en de Pijlstaart, Elmer Fudd 
van de Pijlstaart won en Porky Pig 

werd tweede. De kleine finale werd 
een Schakel onderonsje. Hier won 
Tweety van Road Runner. Ten slotte 
speelden de Suske en Wiske figu-
ranten in de hoogste poule van die 
dag, de groepen 6. Het zelfde spel-
letje werd gespeeld als bij groep 5. 
Ondanks dat het wel even naden-
ken is, zie je dat groep 6 het toch 
iets makkelijker oppikt. Er werden 
spannende en hele fanatieke wed-
strijden gespeeld. Mooi om te zien! 
De finale ging hier net als bij groep 
4 tussen de St Jozef en de Pijlstaart-
school. Lambik van de Pijlstaart won 

de erg spannende finale, Krimson 
werd tweede. De kleine finale ging 
tussen Wiske (Schakel) en Barabas 
(Pijlstaart). Wiske trok hier aan het 
langste eind en werd derde. We kij-
ken terug op een succesvol en voor-
al deze tweede dag op een luidruch-
tig toernooi. Maar net als de eerste 
toernooidag, dit was nooit een suc-
ces geweest zonder al die vrijwilli-
gers!! Bij deze nog eens heel erg be-
dankt voor jullie bijdrage!! Met deze 
laatste toernooidag komt een eind 
aan ruim 3 weken schoolvolleybal. 
Een erg enerverend project! 

CSW houdt punten in 
eigen huis
Wilnis - SIZO heette de tegenstan-
der van het Wilnisse CSW, maar dit 
waren ook de woorden die na de 6-
1 overwinning werden gezegd. CSW 
won weer eens voor het eerst sinds 
6 weken en de ploeg had dit brood-
nodig. Het had in de Hillegomse for-
matie SIZO ideaal slachtoffer, en dat 
de dubbele cijfers niet zijn gehaald 
was te wijten aan het missen van 
kansen door de ploeg van Dennis 

van den Ing. Binnen 15 minuten had 
het al 5-0 moeten staan. Jilles Klum-
per kon tot drie keer toe niet doel-
treffend afronden en ook Jay Wijn-
gaarden en Cesar de Kuijer had-
den mogelijkheden. Na 15 minuten 
stond het slechts 1-0. Een prachti-
ge steekpass van De Kuijer en Wijn-
gaarden wist keurig af te ronden. 
CSW bleef het beste van het spel 
houden en SIZO kwam er niet vaak 
aan te pas. 

Oppassen
Een paar schoten van afstand kreeg 
keeper Prins te verwerken. CSW 
bleef de ruimte achter de laatste li-
nie gebruiken en opnieuw De Kuijer 
zette deze keer Jilles Klumper voor 
een leeg doel, 2-0. Na de rust toch 
even oppassen want tegen Altius 
ging het een paar weken geleden 
nog mis. Dit keer niet. Er werd goed 
doorverdedigd en zodoende speelde 
CSW flink van het eigen doel af. De 
Kuijer had zijn derde assist van deze 
middag want even later trok hij de 
bal van de achterlijn terug en John 
Groenewegen kon de bal in de bo-
venhoek plaatsen, 3-0. Daarna weer 
een fase waarin de kansen zich op-
stapelden en ook de goals. Een cor-

nerbal voor CSW werd slecht weg-
gewerkt en Jay Wijngaarden stond 
klaar om de trekker over te halen, 
4-0. Even later een mocht De Kuijer 
zelf als laatste aan de aanval staan 
en scoorde beheerst de 5-0.

Kansen
Frank Zaal en Jeroen Vis werden in 
de ploeg gebracht en ook zij had-
den kansen op doelpunten. Een snel 
genomen vrije trap bracht Nick de 
Vink vrij op links. Zijn voorzet kon 
door Wijngaarden worden binnen-
gegleden en zo scoorde hij zijn der-
de treffer en zesde voor CSW de-
ze middag. Even later werd Vincent 
Wens nog van het veld gezonden 
nadat hij een natrappende bewe-
ging had gemaakt.

CSW geloofde het wel en liet jam-
mer genoeg nog wel een goal bin-
nenvallen. Prins had geen kans op 
een diagonaal schot van buiten de 
zestien meter. Al met al een klinken-
de overwinning voor de Wilnissers 
die nu al op de helft van de com-
petitie zijn en achter Breukelen en 
Eemboys op een derde plaats staan. 
Volgende week een uitwedstrijd in 
en tegen De Meern. 
 

Atlantis 4 overwint Tempo
Mijdrecht – Na het teleurstellende 
gelijkspel van vorig weekeinde be-
haalde Atlantis 4 – Gesponsord door 
Architectenbureau van der Laan – 
een zwaarbevochten overwinning 
op de tot de titelkandidaten gere-
kende ploeg Tempo 5 uit Alphen 
aan den Rijn. Het was een gelijkop-
gaande strijd met wisselende voor-
sprongen voor beide ploegen. Uit-
eindelijk werd het 13 - 14 voor At-
lantis na een 6-5 ruststand in het 
voordeel van Tempo. Deze wedstrijd 
– zonder de geblesseerd geraakte 

Paulien Troost – was er een die men 
konomschrijven als een thriller. Het 
sterk geachte Tempo was een jeug-
dige ploeg die in de veldcompeti-
tie op een riante eerste plaats staat. 
Het 4e zaalteam van Atlantis is een 
gelegenheidsteam dat alleen aan 
de zaalcompetitie deelneemt. Men 
ging er dus vanuit dat dit een zware 
wedstrijd zou worden. Atlantis start-
te met in de aanval Marijke Pauw, 
Simone van Doorn, Charles Keij-
man en André Graveland. Verde-
digend stonden Elze van Leeuwen, 

Hertha kan karwei tegen 
UTS niet afmaken
Vinkeveen - In de zesde wedstrijd 
van het seizoen heeft het Vinke-
veense SV Hertha opnieuw geen 
overwinning kunnen boeken. In de 
thuiswedstrijd tegen het Utrechtse 
UTS, de nummer twee op de rang-
lijst werd in een spannende wed-
strijd met 2-2 gelijkgespeeld.
Na de fikse nederlagen in de voor-
gaande twee wedstrijden was het 
voor Hertha zaak om vooral zelfver-
trouwen op te doen en een goede 
match neer te zetten. De wedstrijd 
begon vrij gelijkopgaand, zonder 
dat er echt grote kansen aan bei-
de kanten te noteren waren. Enke-
le afstandschoten konden de bei-
de doelmannen niet verontrusten 
en het eerste echte gevaar voor 
het doel van Hertha-keeper Voorbij 
werd door hemzelf onschadelijk ge-
maakt. Aan de andere kant kwamen 
de Vinkeveners er gevaarlijk uit via 
spits Wim Mollers, Jorg Landwaart 
en Wessel Maijer. De mogelijkhe-
den werden niet benut en zo leek 
er het eerste deel van de wedstrijd 
weinig te gebeuren.
Een diepe bal van UTS vanaf het 
middenveld werd half verwerkt door 
doelman Voorbij en de rechtshalf 
van de bezoekers pikte op om de 
bal over de doelman heen te schie-
ten voor de ietwat gelukkige 0-1. 
Hertha reageerde hier eigenlijk di-
rect op door op zoek te gaan naar 
de gelijkmaker. Een fout van de 
linksback aan Utrechtse zijde deed 
de bal belanden bij Landwaart, die 
hard binnenschoot voor de verdien-

Verlies dames 1 Atalante
De Ronde Venen - Vrijdag 23 no-
vember speelden de de dames ge-
sponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame tegen 
de nummer 3 op de ranglijst Vick-
sburg/Amsterdam. IN het vorige 
seizoen leverde wedstrijden tegen 
dit team altijd veel strijd en mooie 
wedstrijden op. In de laatste speel-
ronde van het vorig seizoen konden 
de Amsterdamse dames promotie 
zeker stellen maar verloren. De vin-
keveense dames verloren van de di-
recte concurent en de Amsterdam-
se waren veroordeelt tot nog een 
jaar promotie klasse Atalante be-
gon zeer gemotiveerd aan de wed-
strijd Niet alleen vanwege de nieu-
we pakken gesponsord door Haax-
man maar ook om de nare smaak 
van 2 verliespartijen op rij weg te 
spoelen. De Dames bleven dan ook 
goed in het spoor van vv Amsterdam 
tot ongeveer 8-8. Daarna verdween 

de controle over de really pass en 
werden de punten alleen nog maar 
gescoord door enkele persoonlijke 
fouten aan Amsterdamse kant. De  
14-25 eindstand in deze set was het 
gevolg.

Ontevreden
Niet tevreden met het vertoonde 
spel veranderde coach Sjaak Im-
merzeel de basis opstelling door 
Carin van Tellingen van het midden 
naar de buitenkant te halen. Maar 
helaas was dit ook niet de oplos-
sing. Er kwam een grote servicedruk 
op het Atalanteteam waardoor we-
derom de pass niet goed kwam. De 
weinige aanvallen die geproduceerd 
werden konden gemakkelijk verde-
digd worden door de steeds beter 
spelende dames uit Amsterdam.
Na een goede peptalk tijdens het 
veldwissel gingen de dames weer 
keihard aan het werk. Het enthou-

de gelijkmaker: 1-1.

Voorsprong
Kort voor rust was het toch weer UTS 
dat de voorsprong nam. Na onzeker 
ingrijpen uit een corner werd de bal 
hard bij de tweede paal gebracht en 
op de doellijn wist Armand Sedney 
geen redding meer te brengen. Via 
de onderkant van de lat ging de bal 
tegen de netten: 1-2.
Nog vanaf de aftrap ging Wes-
sel Maijer op zoek naar een gaat-
je in de verdediging van de tegen-
stander. Hij omspeelde drie man en 
bracht de bal bij Landwaart. Zijn 
inzet met links ging voorlangs het 
doel en de ruststand werd zo op 1-
2 gehouden.

Na de rust ging Hertha uit een heel 
ander vaatje tappen en het midden-
veld werd stevig in handen geno-
men. Dit resulteerde niet alleen in 
een duidelijk overwicht in balbezit, 
maar aan de andere kant werden 
de bezoekers veelal uitgespeeld en 
er was voor doelman Voorbij weinig 
meer te doen dan enkele afstand-
schoten. De thuisploeg ging zelf 
op zoek naar de gelijkmaker en die 
viel in de twintigste minuut van het 
tweede bedrijf. Landwaart bracht de 
bal bij Wim Mollers, die in één keer 
uithaalde en in de korte hoek doel 
trof: 2-2.

Een meer dan terechte goal, omdat 
er na rust meer balbezit en initiatief 
van Hertha kwam en UTS niks meer 
deed dan afwachten.

Gekopt
Een kwartier voor tijd leek Mollers 
zichzelf vrij te draaien en alleen op 
de doelman af te gaan. De verdedi-
gende middenvelder van de Utrech-
ters legde hem echter over de knie 
en een rode kaart was het gevolg. 
Bart v/d Meijs wist de vrije trap niet 
binnen te schieten, omdat deze van 
de lijn werd gekopt door een verde-
diger. Hoogtepunt van de middag 
was een aanval over vijf schijven 
en een slim overstapje van Maijer, 
waardoor Mollers vrij in kon schie-
ten. Zijn inzet was echter te slap en 
de doelman van UTS kon zijn ploeg 
met een uiterste inspanning behoe-
den voor een kansloos aanziende 
achterstand. 
Met veel overtuiging probeerde 
Hertha alsnog een goal te force-
ren, maar het mocht ook vanmiddag 
niet zo zijn dat het geluk een keer 
meezat. De stand veranderde niet 
meer en waar vooraf wellicht was 
getekend voor een gelijkspel werd 
achteraf terecht gesproken over 
twee verloren punten  door Hert-
ha. Met nog steeds weinig punten, 
maar met een hoop meer vertrou-
wen kan Hertha vooruit kijken naar 
de komende competitiewedstrijden. 
Aanstaande zondag wacht koploper 
Vriendenschaar om Hertha terug te 
fluiten. Mocht het geluk nu af en toe 
wel de Vinkeveense kant opvallen 
dan is er nog genoeg mogelijk deze 
competitie voor de ploeg van Hans 
Bergsma.

siasme zat er in, maar dat was niet 
voldoende om de goed gevarieer-
de aanval te doorzien. Menig maal 
werd er slim gescoord in het mid-
dengat. De vinkeveense dames wa-
ren niet bij machten daar verande-
ring in de maken. Deze set ging ver-
loren met 15-25.
De vierde en laatste set ging snel, 
door servicedruk en harde aanvallen 
vanaf de kant van Amsterdam ston-
den ze vrij snel op een voorsprong. 
Atalante besefte dat het een verlo-
ren avond was en kon zich niet voor 
een laatste maal oppepen. Ook de-
ze set ging kansloos verloren en zo 
werd de eindstand bepaald op een 
verdiende 0-4. 
De volgende wedstrijd is op zater-
dag 8 december in Amersfoorts te-
gen  Keistad. Daar zullen de dames 
moeten proberen uit een ander va-
tje te tappen om deze keer wel de 
winst in handen te krijgen.

Petra Taal, Wouter Teunissen en Wil-
co Kuijlenburg. De ervaren Atlantis 
spelers openden al snel de score, 
maar het antwoord was er direct. 

Daarna leken beide ploegen elkaar 
af te tasten en duurde het even 
voordat er weer gescoord werd. 
Tempo nam na de 2-2 een lichte 
voorsprong, maar slaagde er niet in 
meer dan 2 doelpunten uit te lopen. 
Dit bleef zo de gehele eerste helft 
doorgaan. Bij 5-5 stokte het even bij 
Atlantis. Tempo liep naar 7-5 uit (na 
een 6-5 ruststand) en Atlantis bleef 
steeds bij. 

Na ongeveer 10 minuten spelen in 
de tweede helft nam Atlantis het 
over. Na 9-9 liep men uit naar 9-11, 
maar ook Atlantis slaagde er niet in 
om los te komen van Tempo. Tem-
po maakte met twee afstandschoten 
11-11 en nam weer een voorsprong. 
De jeugdige ploeg uit Alphen speel-
de gedegen en rustig en bleek goed 
op elkaar ingespeeld. Atlantis raak-
te niet in paniek en bleef bij. Na 
12-12 en 13-13 werd er op de val-
reep door Atlantis gescoord (13-14). 
Door goed verdedigend werk en 
rustig aanvalspel werd de overwin-
ning uiteindelijk binnengehaald. 

De doelpunten van Atlantis kwamen 
uit handen van: Wilco Kuijlenburg 
(5x), Marijke Pauw (3x), Elze van 
Leeuwen en André Graveland ( bei-
den 2x), Petra Taal en Charles Ke-
ijman. Atlantis 4 heeft nu 3 punten 
uit 2 wedstrijden en speelt volgende 
week tegen Fiks 4. 

Aanvangstijd van dit duel: 17:45 uur 
in Sporthal de Phoenix.

Amsteljeugd in de prijzen 
bij toernooi Denk en Zet
Regio - Op zaterdag 24 november 
2007 werd in dorpshuis ‘De Boei’ te 
Vinkeveen het jeugdschaaktoernooi 
van de vereniging ‘Denk en Zet’ ge-
houden. Er waren 29 deelnemers 
van schaakverenigingen uit Vinke-
veen, Loenen en Uithoorn en daar-
naast ook een paar kinderen die 
(nog) niet op een club speelden. Er 
werden 8 ronden gespeeld en tus-
sendoor was er gelegenheid om een 
glaasje limonade te drinken of te 
smikkelen van de pepernoten.
De Uithoornse schaakvereniging ‘De 
Amstel’ was met 7 deelnemers goed 
vertegenwoordigd. Doordat de le-
den van de Amstel relatief jong zijn, 
kende de oudste groep geen Amstel 
deelnemers. Deze groep werd zoals 
verwacht gewonnen door Robin Ek-
holm, de sterkste schaker van Denk 
en Zet. In de 2e groep eindigde Da-
niëlle Oomen met 5 punten op een 
knappe gedeelde 2e plaats en kreeg 
een mooie beker mee naar huis. Da-
niëlle verloor 3 partijen van sterkere 
tegenstanders, maar versloeg haar 
directe concurrenten in mooie en 
vaak spannende partijen.
Joost van der Vlugt viel in deze 
groep met 4 punten net buiten de 
prijzen. Joost begon heel sterk door 

de eerste 3 wedstrijden te winnen, 
maar kreeg daardoor wel een aan-
tal sterke tegenstanders. Uiteinde-
lijk kwam hij net een puntje tekort 
voor een beker.

Beheerst
De 3e groep werd beheerst door de 
Amstel leden. Paul Oomen speelde 
een zeer sterk toernooi en won de-
ze groep met 7 punten. Met vork-
jes en aftrekschaakjes bracht hij 
zijn tegenstanders tot wanhoop en 
hij versloeg onder meer de winnaar 
van groep 1. Paul eindigde hierdoor 
zelfs op de eerste plaats van het to-
taalklassement! Het succes in de-
ze groep werd compleet gemaakt 
door Bastiaan Claus, die met 5 pun-
ten op de 2e plaats eindigde. Basti-
aan begon tegen een aantal sterke 
tegenstanders en had na 4 ronden 
slechts 1 punt. Toen de sterke te-
genstanders op waren begon Basti-
aan te winnen en daar hield hij niet 
meer mee op. 
Koen van der Vlugt schaakt nog niet 
zo lang en had het moeilijk in deze 
groep. Hij speelde een paar goede 
partijen, maar de tegenstand was te 
groot en hij eindigde helaas niet in 
de prijzen.

Jongste
Ook de 4e groep met de jongste 
deelnemers werd een prooi voor 
de Amstel. Daniël van Dijk won hier 
met een mooie score van 4½ punten  
de 1e prijs. Daniël begon heel goed 
en stond na 6 ronden al op 4½ pun-
ten. Hij kreeg daardoor in de laatste 
twee ronden sterke tegenstanders 
die vééééél groter waren en verloor 
dan ook, maar zijn score bleek ge-
noeg voor de overwinning in deze 
groep!  
Dylan Prins speelde zijn eerste toer-
nooi en had het moeilijk tegen zijn 
meer ervaren tegenstanders. Toch 
kwam hij een aantal keren goed te 
staan, alleen het afmaken was nog 
moeilijk. Flink trainen en dan gaat 
het vanzelf beter! Al met al was het 
zeer geslaagd en gezellig toernooi, 
prima georganiseerd door de jeugd-
leiders van Denk en Zet! Hopelijk tot 
volgend jaar!



De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 
34 door de gemeente beschermd, 25 potentieel door 
de gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee ster-
ren betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor 
monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit was 
anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instem-
ming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We 
tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke mo-
numenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Dit keer een gemeentelijk monument 
dat herinnert aan de soms verhitte 
discussies die zich in al lang vervlogen 
tijden hebben afgespeeld in de 
Vinkeveense politiek. Het voormalige 
gemeentehuis Demmerik 22 te 
Vinkeveen. Nu een gemeentelijk 
monument met drie sterren en ingericht 
als woonhuis. Toen een centrale plek in 
de germeente. Foto: Nico van Eijk. 
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Zondagkerstmatinee in R.K. kerk Mijdrecht

Messiah door het Regio-
koor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Een concert dat 
staat als het monument waarin het 
gegeven wordt. Met bekende mu-
ziek die iedereen in de kersttijd wil 
horen, maar ook met verrassende 
onbekende hymnes en koorwerken. 
Op zondag 9 december verzorgt het 
Regiokoor De Ronde Venen een 
kerstmatinee. Er zal bekende en vir-
tuoze barokmuziek van Georg Frie-
drich Händel ten gehore worden ge-
bracht en meer eigentijdse, goed in 
het gehoor liggende van Benjamin 
Harler. 
Het belooft een muzikaal feest te 
worden met delen uit de Messi-
ah van Händel. Juichende muziek 
met diepgaande emoties, die in de 
sfeervolle monumentale kerk geheel 
tot zijn recht kan komen. Als soliste 
treedt op de sopraan Caroline Stam. 
Zij heeft een prachtige stem en – en 
ook al is zij nog jong - veel ervaring.  
Stam heeft op grote podia gestaan 
en met bekende dirigenten als Ton 
Koopman samengewerkt. Het is fijn 
dat Caroline net als vorig jaar  met 

het regiokoor wil zingen. De bege-
leiding is in handen van een selec-
tie uit het ABO (Amsterdams Bege-
leidingsOrkest). Het ABO bestaat 
uit bijna of net afgestudeerde jonge 
mensen van het Sweelinck Conser-
vatorium.    

Toehoorders
De Christmas Light van Harlan zal 
de toehoorders echt in kerststem-
ming brengen. Het is een gezon-
gen en gesproken kerstverhaal. Het 
verhalende deel wordt gelezen door 
Juul Rothuizen. Voor de muzikale 
omlijsting van de koorstukken zorgt 
Dirk Out op het orgel. Out heeft een 
flinke staat van dienst, geeft regel-
matig orgelconcerten en bespeelt 
monumentale orgels onder andere 
dat van de Martinikerk in Doesburg. 
Als vaste organist van de radiokerk 
in Bloemendaal is Dirk Out met re-
gelmaat te beluisteren. Zijn spel is 
rustig, fijnzinnig en speels.  en zal de 
zang van het regiokoor mooi doen 
uitkomen.

Verder zingt het koor a capella een 
aantal sfeervolle christmas carols 
en middeleeuwse en Gregoriaanse 
hymnes met wisselende solozang. 
Het is muziek die past bij de mooie 
kerk. De H. Johannes de Doper zal 
de klanken doen rondzingen en in 
de wanden opnemen. 
Bij het concert heeft Gert J. Hans 
de algehele leiding. Gert Hans heeft 
veel ervaring met koor- en orkest-
directie en weet de solisten goed te 
begeleiden. Hij studeerde alle mu-
ziek in met het regiokoor. En het 
koor tenslotte heeft zijn kwaliteit 
verbeterd en waagt het daarom ook 
moeilijke muziek te vertolken.
Het kerstconcert begint om 15.00 
uur. Kaarten ad 15,- euro zijn ver-
krijgbaar bij koorleden en op de vol-
gende voorverkoopadressen:
Boekhandel Mondria, De Linde-
boom11, Mijdrecht
Drogisterij Nagtegaal, Dorpsstraat 
30, Wilnis
Drogisterij De Bree, Herenweg 12, 
Vinkeveen

Pianoconcert in de
Janskerk een groot succes
Mijdrecht – Voor een volle Jans-
kerk hebben Irina Parfenova en 
Helena Basilova afgelopen vrijdag 
23 november een concert op twee 
vleugels gegeven. Moeder en doch-
ter wisten het publiek van het be-
gin tot eind te boeien met stukken 
van bekende componisten. Dat dit 
lukte is niet zo verwonderlijk, aan-
gezien de  pianistes grote ervaring 
hebben op het gebied van optreden 
en zij  beiden zijn afgestudeerd aan 
verschillende conservatoria. 

Dat was goed te horen tijdens het 
concert. De techniek was van zeer 
hoog niveau. Hierdoor kwamen de 
verschillende werken goed naar vo-
ren. Het concert werd geopend met 
een stuk van J.S. Bach. Een combi-
natie van donkere akkoorden en ho-
ge notenlijnen klonken door de kerk. 
Het publiek luisterde ademloos naar 
de dynamische manier van spelen . 
In het volgende,  de sonate KV448 
voor 2 piano’s in D.gr.t. van W.A. 
Mozart,  werden verschillende tem-
po’s afgewisseld en klonken mooie 
harmonieën door de kerk. Ook hier-
van was het publiek duidelijk onder 
de indruk. Als laatste stuk voor de 
pauze stond het in 1936 gecompo-
neerde ‘Scaramouche’ van D. Mil-
haud op het programma.. Deze 
compositie bestaat uit drie delen 
met verschillend karakter. Het eer-
ste gedeelte, Vif, is duidelijk heel 
speels en snel. Het tweede, Mode-
re,  is rustiger en het laatste deel, 
Braziliere, zeer temperamentvol met 

Zuid-Amerikaanse invloeden. Het 
leek niet uit te maken wat Helena en 
Irina  speelden, want alle drie de de-

len werden erg sterk neergezet. Een 
daverend applaus volgde waarna de 
pauze begon.

Assepoester
Na de pauze speelde Helena  so-
lo delen uit het ballet Assepoester 

van S. Prokofjev. Veel thema’s zorg-
den voor afwisseling . Heel sterk en 
doorleefd gespeeld. Het publiek was  

zeer onder de indruk en gaf Helena 
een daverend applaus Irina kwam 
vervolgens op en gezamenlijk werd 
een compositie van S. Rachmaninov  
gespeeld. Ook hierbij was het leuk  
te horen hoe gemakkelijk de pianis-
tes de verschillende delen een an-
der karakter gaven en hoe ze speel-
den met de dynamiek en de harmo-
nieën. Virtuoos, met een fabelachti-
ge techniek werden de 4 delen ver-
tolkt! De aanwezigen beloonden Iri-
na en Helena zeer terecht met een 
staande ovatie. Als toegift speelden 
Irina en Helena quatre-mains heel 
toepasselijk  een slaapliedje, waar-
na het publiek Irina en Helena nog 
eenmaal met een groot applaus be-
dankten en de Janskerk langzaam 
leegstroomde.

Stichting Cultura De Ronde Ve-
nen  is bijzonder blij dat dit concert 
zo goed bezocht werd  en dat het 
concert een groot succes was. Met 
het volgende concert op woensdag 
19 december van het  Oekraïense 
koorensemble Orpheus hoopt zij 
hieraan een vervolg te geven. Meer 
informatie over Helena en Irina is te 
vinden op www.helenabasilova.com 
en op www.troupeadour.nl. Informa-
tie over stichting Cultura staat op de 
website: www.cultura-drv.nl.  

Eerste jubileumactiviteit Kunstencentrum de Hint

Uiteenlopende optredens
en grote variatie in leeftijden 
bij voorronde H-factor

Uithoorn - Op zaterdag 24 novem-
ber vond de voorronde van de H-
factor plaats, de eerste activiteit van 
Kunstencentrum de Hint in het ka-
der van het 40-jarig jubileum. Een 
kleine 120 kandidaten maakten er 
een enerverende dag van. De deel-
nemers aan de H-factor waren af-
komstig uit de drie gemeenten waar 
De Hint actief is: Aalsmeer, De Ron-
de Venen en Uithoorn. In de vesti-
ging in Aalsmeer mochten zij za-
terdag om de beurt een optreden 
van drie minuten verzorgen. Dat ge-
beurde ten overstaan van een jury 
die bestond uit docenten van De 
Hint. De deelnemers werden be-
oordeeld op originaliteit, presenta-
tie en uitvoering. Directeur en ju-
ryvoorzitter Reinold van Zijl was na 
afloop zeer te spreken over het ni-
veau van de deelnemers. “Over het 
algemeen was dat echt goed. Er za-
ten geen beroerde gevallen bij zo-
als je op televisie in de X-factor vaak 
ziet. Wat leuk was om te zien, was 
de grote variatie in leeftijden van de 
deelnemers. Er deden kinderen van 
acht jaar mee, maar ook volwasse-
nen van in de vijftig jaar.”

Finalisten
De kandidaten voor de H-factor tra-
den op in de categorieën instru-
mentaal, toneel, dans, zang en band 
of ensemble. Dat leverde een boei-
end schouwspel op van zeer uiteen-
lopende optredens. De jury zal hier 
uiteindelijk ongeveer vijftien optre-
dens uit selecteren, die mogen deel-

nemen aan de finale van de H-fac-
tor op 9 februari 2008 in De Boei in 
Vinkeveen. “Als jury hebben we tien 
tot twaalf zekere finalisten gezien. 
Daarnaast was er een aantal optre-
dens dat ook finalewaardig is, maar 
waaruit we een keuze moeten ma-
ken”, aldus Reinold van Zijl. Komen-
de week zal de jury zich nogmaals 
over de optredens buigen en defi-
nitief bepalen wie er aan de finale 
mee mogen doen. Alle deelnemers 
ontvangen bericht en een korte be-
oordeling van hun optreden. De H-
factor is de eerste grote activiteit in 
het kader van het 40-jarig bestaan 
van De Hint in 2008. Andere gro-
te evenementen zijn een jubileum-
show op 30 maart in Aalsmeer en 
een feestweek in april bij de hoofd-
vestiging in Uithoorn. Voor meer in-
formatie: www.dehint.nl.



Qui Vive tekent nieuw 
sponsorcontract
Uithoorn - Afgelopen woensdag 
heeft hockeyclub Qui Vive met twee 
nieuwe subsponsoren een spon-
sorcontract getekend. Autobedrijf 
J. Maas uit Uithoorn steunt Qui Vi-
ve met 4 gloednieuwe Volkswagen 
Polo´s (zie foto). 

Dit stelt de spelers van het eer-
ste Heren- en Damesteam, die bui-
ten Uithoorn werken of studeren, in 
staat de wedstrijden en trainingen 

bij te wonen. Ronald Maas: “Maas 
ziet in de leden van Qui Vive een 
belangrijke doelgroep voor zowel 
Volkswagen als Audi. Deze spon-
soring sluit hierbij goed aan. Bo-
vendien vinden wij het heel belang-
rijk dat de Uithoornse tophockeyers 
ook in topauto´s rijden: vandaar on-
ze keuze voor de nieuwe Volkswa-
gen Polo”. Ook Best Western Hotel 
Amsterdam Airport Hotel Uithoorn 
draagt zijn steentje bij met de finan-

ciële ondersteuning. Directeur/eige-
naar Sjoerd Jonker heeft voor spon-
soring van Qui Vive gekozen om op 
deze manier de bekendheid van zijn 
hotel en met name ook zijn bar-res-
taurant “De Gijsbreght”  in Uithoorn 
en omstreken verder te vergroten. 

Ook Jonker ziet in de leden van de 
vereniging een belangrijke doel-
groep voor zijn hotel en bar-restau-
rant. 

Op de foto van links naar rechts: Ronald Maas (directeur Autobedrijf J. Maas BV), Etienne Spee (Sponsorzaken Qui 
Vive), Rick Moorman (Voorzitter Qui Vive) en Sjoerd Jonker (Directeur/eigenaar Best Western Amsterdam Airport Ho-
tel Uithoorn).

Badmintonvereniging 
De Kwakel goed bezig
De Kwakel – Badmintonvereniging 
De Kwakel is goed bezig met de Ra-
bo bank. Sterker nog, ze gaan met 
smashes vooruit. 

Halverwege het seizoen staan 5 van 
de 7 teams in de top 2. De jeugd 
heeft dit seizoen 2 teams. Beide 
teams spelen boven verwachting. 
Vorig jaar was er maar 1 team en 
moest er dus veel gerouleerd wor-

den. Nu spelen de meesten iedere 
week en met dezelfde samenstel-
ling werpt dat zijn vruchten af. Ook 
dit jaar wordt er dus weer volop trai-
ning gegeven. De competitiespelers 
en de jeugd hebben aparte trainers 
hiervoor. 

Maar ook krijgen de recreanten hun 
lessen en zelfs voor de junioren is er 
een aparte training.

Misschien dat de teams daarom zo 
goed staan. Of zou het komen door 
de nieuwe shirts van de Rabobank. 
Hoe het ook zij, ze slaan in ieder ge-
val net een shuttle meer terug dan 
de tegenstander.

Kom zelf maar zien hoe dat gaat. We 
spelen iedere maandagavond in de 
sporthal van KDO. De jeugd speelt 
op zaterdag. 

Schildersbedrijf Tuijp 
zorgt voor mooie tassen 
Legmeervogels D1
Uithoorn - Legmeervogels D1 doet 
het in de competitie erg goed  en 
is dit seizoen nog ongeslagen. En 
als je wint heb je vrienden zegt men 
wel eens. Voor de D1 van Legmeer-
vogels lijkt dit wel op te gaan. Want 
naast hoofd shirtsponsor Autobe-
drijf Stapel en teamsponsor Iqui-
re hebben de mannen nu ook nog 
eens prachtige voetbaltassen in 
ontvangst mogen nemen van Schil-

dersbedrijf Cor Tuijp uit Volendam. 
Bij de topper in de 1e klasse tus-
sen Legmeervogels D1 en Pancrati-
us D1 was de gulle gever Cor Tuijp 
zelfs even naar Uithoorn gekomen 
om het team persoonlijk te ontmoe-
ten. Natuurlijk moesten de jongens 
dan ook even met hem op de foto. 
Cor zag dat de mannen van de D1 
met 2-0 van naaste concurrent Pan-
cratius wonnen. Dat deed de ploeg 

met de nodige vakmanschap en dus 
past Schildersbedrijf Cor Tuijp prima 
bij dit team, want ook bij het schil-
derswerk van dit bedrijf is er sprake 
van vakmanschap en levert men de-
zelfde goede kwaliteit als Legneer-
vogels D1. 

Over het eindresultaat is men altijd 
goed te spreken en ook daar zijn 
beide partijen dus erg sterk in.

Qui Vive MA1 pakt volle 
winst tegen Leiden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het de beurt aan Leiden MA1 om 
de strijd met Qui Vive MA1 aan te 
gaan. De dames van Qui Vive had-
den vorige week een matig resultaat 
neergezet tegen Alecto, het was dus 
deze wedstrijd de bedoeling dat dit 
recht zou worden gezet. 
Leiden was overigens een onbe-
kende tegenstander voor Qui Vive: 
deze dames hebben play-offs ge-
speeld voor de landelijke competi-
tie, maar deze niet gewonnen. Het 
beloofde dus een lastige wedstrijd 
te worden. 
Qui Vive begon sterk aan de wed-
strijd. De dames creëerden een paar 

kansen en in de 15e minuut kreeg 
Qui Vive een strafcorner mee. Deze 
leverde meteen het eerste doelpunt 
op: Michelle Karemaker kon de re-
bound overtuigend in het doel flat-
sen (1-0). Qui Vive bleef nog een 
paar minuten goed hockeyen, maar 
Leiden begon steeds meer druk te 
zetten en Qui Vive zakte wat terug. 
Leiden kreeg een paar grote kan-
sen, deze werden echter niet benut. 

Met een 1-0 stand gingen de da-
mes de rust in. Qui Vive begon in 
de 2e helft weer goed, zij zetten Lei-
den goed onder druk en hockeyden 
goed in de ruimte. Na een minuut 

of 20 konden de dames de tweede 
strafcorner versieren en deze werd 
direct gevolgd door de derde straf-
corner. Hier werd wederom uit ge-
scoord via de rebound: het was Bar-
bara Schmidt die voor het doelpunt 
zorgde (2-0). Dit keer bleef Qui Vive 
wél redelijk goed hockeyen. Beide 
teams kregen nog kansen maar de-
ze werden niet verzilverd, waardoor 
de eindstand 2-0 in het voordeel van 
Qui Vive bleef. Het was een goede 
wedstrijd waarin Qui Vive weer liet 
zien wat ze waard was. Volgende 
week moet Qui Vive uit tegen HBS 
en ze willen ook daar weer een goed 
resultaat neerzetten. Qui Vive heren speelt 

gelijk tegen Eindhoven
Uithoorn - Na het spektakelstuk 
van vorige week moesten de heren 
van Qui Vive het afgelopen zondag 
opnemen tegen de degradant uit 
de hoofdklasse: Eindhoven. Qui Vi-
ve begon goed aan de wedstrijd, al 
na een paar minuten deden de eer-
ste kansen zich voor, met name voor 
Tim van der Aakster en de van een 
blessure terugkerende Mark Otto. 

En al na 5 minuten kwam Eindho-
ven met 10 man te spelen, waardoor 
Qui Vive nog meer kansen kreeg. 
Onzorgvuldigheid zorgde er echter 
voor dat deze overtalsituatie niet tot 
scoren van Qui Vive leidde. 

Nadat Eindhoven weer compleet 
was ging het dan ook op zoek naar 
hun doelpunt en deze kwam er ook: 
uit een van de spaarzame aanval-

len wist Eindhoven een strafcorner 
te forceren en deze ook fraai te ver-
zilveren (0-1). 
Deze stand bleef ondanks aandrin-
gen en een paar goede kansen van 
Qui Vive tot de rust gehandhaafd. 

Kansen
Na de rust pakte Qui Vive het goe-
de spel van de eerste 15 minuten 
weer op. En dit resulteerde dan ook 
in een doelpunt: een strafcorner van 
Erik Otto zorgde voor de verdiende 
gelijkmaker. 

Na deze gelijkmaker bleef Qui Vive 
kansen creëren maar ook nu was 
het de onzorgvuldigheid en het ge-
brek aan geluk dat de ploeg parten 
speelde. 
Eindhoven kwam 20 minuten voor 
tijd dan ook op voorsprong. Door 

een aantal fouten in de verdedi-
ging van Qui Vive kon de Eindho-
vense spits simpel de 2-1 maken. Al 
snel hierop stelde Qui Vive orde op 
zaken. Door een overtreding op de 
doellijn mocht Erik Otto de tweede 
van de middag maken via een straf-
bal (2-2). 

Qui Vive ging in het laatste kwartier 
nog op zoek nog de winnende goal 
maar verder dan een paar strafcor-
ners en kansjes kwamen ze niet. 
Door dit gelijke spel en het verlies 
van Were Di klimmen de heren van 
Qui Vive naar plaats vier in  de rang-
lijst. Volgende week staat de wed-
strijd tegen koploper Hurley op het 
programma, voor veel jongens van 
Qui Vive een speciale wedstrijd om-
dat dit een weerzien is met veel oud 
teamgenoten en vrienden.
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Dammen
Leiden niet lastig
Uithoorn - In de thuiswedstrijd te-
gen LDG heeft Amstelland dit jaar 
geen problemen gehad met lastpak 
Leiden. 
Met een regelmatige 12-8 overwin-
ning werden de punten in Amstel-
veen gehouden.

De afwezigheid van Ad Vlam en 
Kenny Kroon bracht ADV niet in ge-
vaar. Uithoornaar Auke Godthelp 
was toch van de partij, ondanks dat 
hij de dinsdag ervoor bij de onder-
linge onverwachts moest afhaken. 

Vanaf het begin leidde Amstelland. 
Bob Out en Wiebo Drost remiseer-

den, waarna Jan Pieter Drost en 
Paul Lohuis het eerste gat sloegen: 
6-2. Auke Godthelp bereikte remise 
en de tegenslag van het verlies van 
Ton Tulder werd direct teniet gedaan 
door de zege van Gert van Willigen, 
waarna Thijmen Stobbe de winst 
veiligstelde: 11-5.

Dat kopman Krijn ter Braake niet 
won en invaller Piet vd Poel wél ver-
loor was voor de einduitslag niet 
meer van belang: 12-8.

Zaterdag 8 december de laatste 
wedstrijd voor de winterstop tegen 
Gandhi in Amsterdam Zuidoost.

Legmeervogels E14 
stoot koploper van 
voetstuk
Uithoorn -  Richard Spit had zijn 
hoop gevestigd op de groei in zijn 
team Legmeervogels E14. Dit pu-
pillenteam blijkt kracht en doorzet-
tingsvermogen te bezitten. Afgelo-
pen zaterdag trad LMV14 aan tegen 
de koploper in de competitie, RKA-
VIC E4 uit Amstelveen. De koploper 
was ongeslagen met 18 punten uit 6 
wedstrijden. Dankzij een flink offen-
sief in de eerste helft wist LMV E14 
echter op 0-2 voorsprong  de pau-
ze in te komen en maakte daarmee 
hun doorzettingsvermogen waar. 
Het schouwspel was echt de moei-
te waard. 

Er moest geknokt worden, want 
de kans bestond dat RKAVIC bij 
slechts een doelpunt de wedstrijd 
op slot zou gooien, teneinde hun 
winstpunten te maximaliseren. De-
niz Gijsel van LMV opende echter in 
de 3e minuut het saldo met 0-1 na 
een mooie voorzet over links.  Het 
tweede doelpunt was er een die het 
Nederlands elftal niet zou misstaan: 
Jeffry van Schaik schoot vanuit het 
achterveld naar rechtsvoor, waar 
Lars Veenhof de bal in een keer 
doorschoof naar middenvelder Ré-
mon van Schooten. Met een mooie 
voorzet richting Jimme Karsten, wist 
deze te scoren: 0-2. 

Ondanks twee op niets uitdraaien-
de corners van RKAVIC wist LMV in 
de counter diep door te dringen tot 
in het zestienmetergebied, maar een 

zeer goede keeper van RKAVIC wist 
de schade te beperken. Daarna leek 
het gedaan met het veelvuldig bal-
bezit van LMV. 

Versterkt
De tweede helft was RKAVIC plots 
versterkt met een wel heel sterke 
spelertje, die waarschijnlijk uit een 
hoger team was geplukt, want zijn 
techniek was bovenmatig, evenals 
zijn lengte. Kennelijk had LMV deze 
forse tegenstand nodig. 

Nadat deze superpupil tot twee keer 
toe hard op het doel schoot, maar 
waarmee Thom Luttenberg, kee-
per LMV, overigens wel raad wist,  
werd men wakker. Zowel linksvoor 
Ramon Koch als  verdediger Ties 
Schukking wisten het de tegenstan-
der moeilijk te maken door veelvul-
dig te bal te ontfutselen. Lars Veen-
hof, spits, wist meerdere malen door 
te dringen tot in het zestienmeter-
gebied, maar wist het niet te verzil-
veren. Danny Spit, middenvelder zag 
zijn ploeggenoten te vaak slordig 
passen, vooral door vermoeidheid. 
Hij wist echter geregeld herstel-
lend werk te doen. Tenslotte was het 
Jimme Karsten die, ondanks moei-
zaam spel in de eerste helft, ener-
gie genoeg te bleek te hebben om 
nog twee keer zeer mooi te scoren  
en daarmee de tegenstander op zijn 
knieën te dwingen. 

Petje af voor de nieuwe koploper.
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Dammen: Rene de Jong 
op z’n van der Wals
De Kwakel - Jaren geleden baarde 
Jannes van der Wal opzien door in 
de trein naar het Nederlands dam-
kampioenschap in slaap te vallen. 
Hij snelde de wedstrijdplaats dro-
mend voorbij, wat hem een regle-
mentaire nul opleverde. Afgelopen 
maandag zaten de dammers in ’t 
fort De Kwakel met smart op Rene 
de Jong te wachten omdat om half 
acht de bondswedstrijd tegen Alme-
re begon. Door de winterse kost en 
rozigheid overmand was ook Rene 
in slaap gevallen, gelukkig arriveer-
de Rene nog op tijd om zijn partij 
met minder bedenktijd aan te van-
gen.
Teamleider Rob Broekman had van-
wege familie omstandigheden ook 
al geen goede start zodat voor een 
goed resultaat gevreesd kon wor-
den. Gelukkig kwam K&G op voor-
sprong door een zege van Ton Voorn 
die zijn tegenstandster na een vlug-
gertje kon afdrogen, 2-0. Lange tijd 
bleef deze stand gehandhaafd, ver-
volgens verloren de kopborden van 
K&G, een punt te weinig volgens de 
nieuwe tactiek, 2-4. Rene de Jong 
en Wim Konst moesten toen knok-
ken voor remise, dit lukte met de 
nodige precisie, 4-6. Een gelijkspel 
was nu nog het hoogst haalbare, 

alle ogen waren gericht op Adrie 
Voorn die moest winnen. Met een 
Bertus Zethof-combinatie , de te-
genstander eerst dam geven, brak 
Adrie door naar dam. In het eindspel 
bleek dit voldoende voor een mooie 
zege, eindstand 6-6. K&G heeft in 
de hoofdklasse nu zowel gewonnen, 
verloren, als gelijk gespeeld, dit le-
vert een middenmoot plaats in de 
hoofdklasse op. Dit jaar moeten de 
Kwakelse dammers nog naar Bever-
wijk, deze wedstrijd zal van belang 
zijn of K&G nog voor het kampioen-
schap kan gaan.
De komende weken zullen de leden 
van K&G hun donateurs benaderen, 
voor hun bijdrage en met een uit-
nodiging voor de donateur damdag 
op zaterdagmiddag 22 december in 
dorpshuis De Quakel. K&G hoopt op 
haar 80 jarige jubileum extra dam-
liefhebbers te kunnen verwelko-
men, des te meer zielen des te meer 
vreugd bij het zo mooie spelletje.
 
K&G - Almere 6-6
P Terlouw  - M Horn 0-2
R Broekman - L vd Gaag 0-2
A Voorn - G vd Zwan 2-0
W Konst- H Beekman 1-1
T Voorn - J Hartkamp 2-0
R d Jong- R Koendibiharie 1-1

Derde ronde paren-
competitie bij BVU
Uithoorn – Maandagavond werd in 
de Scheg in Uithoorn de derde ron-
de van de tweede parencompetitie 
gespeeld. In de A-lijn maakten Nico 
van der Meer en Hans Wagenvoort 
met hun topscore van 61,25% hun 
ambities voor de eerste eindplaats 
duidelijk door uit te lopen op de rest 
van het spelersveld. Als tweede met 
55,42% eindigde Ada Keur met in-
valster Bep Schuhmacher, waar-
mee het paar Keur/Wiebes naar de 
vierde plaats stijgt in de competi-
tiestand. Marineke Lang en Mar-
tin Kok toonden als derde met 55% 
en een tweede plaats in de voorlo-
pige eindrangschikking hun aspira-
ties voor  de top nog niet te hebben 
opgegeven. De vierde plaats met 
53,75% was voor Ada van Maarse-
veen en Hetty Houtman, die daar-
mee stegen naar de negende plaats 
in de competitiestand. May Verhoef 
en invaller Joop de Jong maakten 
met 52,92% de eerste vijf vol.

B lijn
In de B-lijn was de hoogste sco-
re van 63,1% voor Huib van Geffen 
en Ineke Hilliard, goed voor een ne-
gende plaats in de competitiestand. 
Wim Baars met invaller Gerard Ver-
meer scoorden als tweede 56,85%, 
waarmee het koppel Baars/Dekker 
de eerste plaats in de competitie-
stand houdt, vijf en een half pro-
centpunt boven Ben ten Brink en 
Henny Westendorp, die deze avond 
met 56,55% als derde scoorden. De 
vierde score met 54,466 was voor 
Riki Spook en Theo van Vliet, goed 

voor de achtste positie in de voor-
lopige eindrangschikking.Hessel 
Oosterbeek en Gijs de Ruiter maak-
ten met 51,19% het eerste vijftal vol 
en hielden de vierde eindplaats, na 
Agnes de Kuijer en Atie Overwater 
die deze week met 49,4% wat ach-
ter bleven bij hun eerdere scores. 
Zesde van de avond en vijfde in het 
klassement werden Lodi van Ginkel 
en Jan Winkelaar.

C lijn
In de C-lijn gaven Kokkie van den 
Kerkhoven en Corry Smit met 
63,75% - de derde zestiger op rij 
-  en een eerste positie in de com-
petitiestand aan, dit uitstapje in de 
C-lijn te willen verruilen voor een 
plaats in een hogere lijn. De twee-
de score van 56,67% was voor Jos 
van Leeuwen en Jan Visser, goed 
voor een zevende plaats in de com-
petitiestand. Toos en Jan Overwater 
scoorden als derde 55,83% en lijken 
met hun hoge tweede positie in de 
competitiestand hoge ogen te gooi-
en voor promotie naar de B-lijn. Het 
gelegenheidspaar Greet van Beek 
eb Theo Vermeij scoorden als vierde 
55,42%, voor Van Beek/Roelofsma 
goed voor een tiende plaats in de 
competitiestand. Jan van Diermen 
en Ton ter Linden scoorden tenslotte 
als vijfde met 53,75%, goed voor een 
vijfde plaats in de competitiestand, 
achter de paren Verberkmoes/Van 
Tol en echtpaar Van Duren. Inlich-
tingen over het spelen bij de BVU 
geeft de secretaris Marineke Lang 
(0297-569432).

Bridge “De Legmeer” 
in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond jl. 
speelde de bridgevereniging “De 
Legmeer” haar vijfde en laatste zit-
ting van de tweede parencompeti-
tie. In de “A”lijn wisten Frans Kaan-
dorp met Gerda Schavemaker de 
eerste plaats met een score van 
59,38% zich veilig te stellen voor het 
verblijf in de “A”lijn. Ben ten Brink 
en Jan Bronkhorst werden twee-
de met 59,03%. Met een score van 
58.33% werden Jan Belderink en 
Theo Janssen nu derde en deze uit-
slag was goed voor een gedeelde 
eerste plaats in de parencompetitie 
met Luuk Smit en Lijnie Timmer met 
een gemiddelde van 54,63%. Profi-
ciat voor deze twee paren . 

Jan Egbers en Ben Remmers wa-
ren deze avond niet goed op dreef 
en zakten hierdoor één plaats in de 
competitie en werden derde met 
een gem. van 53,44%. Ook in de 
“B”lijn stelde An Heimeriks en An-
ne Tolsma zich veilig voor verblijf in 
deze lijn door eerst te worden met 
58,93%. Ook van toepassing voor 
Tini en Johan Lotgerink zij werden 
tweede met 58,04%. An en Jan van 
Schaick werden derde met 57,44%. 
In deze lijn promoveren de volgende 
paren naar lijn “A”: Gerda van Liemt 
en Els van Wijk, Nel en Harry Gaar-
enstroom, Tonny en Otto Steegstra 
en Gerda Bosboom met Anneke van 
der Zeeuw. De gemiddelde score’s 

liggen hier zeer dicht op el kaar, van 
51,66 t/m 52,65%.

Vier paren
In de “C”lijn waren Marjan en Jan 
Wille weer goed op dreef zij werden 
voor de vierde keer van de vijf zit-
tingen eerste, nu met 61,25%. Dit 
bracht hun gemiddelde eindscore 
op 59,54%
Een uitstekende eerste plaats. Twee-
de in deze zitting werden Hessel 
Oosterbeek en Henny Westen dorp 
met 58,33%. Lous Bakker en Debora 
van Zantwijk derde met 57,50% en 
eindigden ook als derde in de com-
petitie met een gem. van 52,01%. 

Ook voor Heleen en Mees van der 
Roest nu een goede vierde plaats 
met 55,42% en werden hier mede 
tweede met een gem. van 56,26%. 
Het vierde paar van deze paren 
competitie werden Elly Belderink en 
Lidy Krug met een gemiddelde van 
50,28%. Deze vier paren promove-
ren naar de “B”lijn. Proficiat voor al 
deze paren.  
Bent u geïnteresseerd, dan is het 
mogelijk ter kennismaking  een keer 
mee te spelen. Bent u dat, neem dan 
telefonisch contact op met Mieke 
van den Akker 0297-346027 of met 
de secretaris Gerda Schavema-
ker 0297-567458. Voor de volledige 
uitslagen, kijk dan op het internet, 
www. nbbportal.nl/1007/.

Mitchell de Kuijer
kampioen tijdrijden 
Uithoorn - Tijdens de gezellige bin-
go middag werden afgelopen zon-
dag de kampioenen van het afgelo-
pen jaar gehuldigd. Tussen de ron-
des door kregen de kampioenen 
hun beker en applaus. Ans Stol-
wijk werd evenals Wim Pietserse in 
de bloemetjes gezet als dank voor 
hun jarenlange hulp bij de fiets-
cross. Beiden hebben nu het stokje 
doorgegeven aan resp. Yvonne  en 
Paul Plaissant. Allebei al aardig in-
gewerkt dus Ans en Wim kunnen 
met een gerust hart een stapje te-
rug doen. Ook de dames die dit jaar 
de verloting voor de NKC, de barbe-
cue en deze bingo middag verzorgt 
hebben kregen een bloemetje als 
dank. Voorzitter Cees v.d. Greft heeft 
geprobeerd in het kort te vertellen 
wat we het afgelopen jaar met z’n 
allen gedaan hebben, en wat we als 
vereniging nog meer willen. Zo is de 
baan behoorlijk veranderd en zijn ze 
ook nu nog bezig met een nieuwe 
bult. Voor de vorderingen verwijs ik 
u naar de foto’s op de web site. 

Ook hij bedankte alle vrijwilligers 
voor hun hulp het afgelopen jaar 
en hoopt dat iedereen volgend jaar 
weer net zo enthousiast wil mee-

werken, want zonder vrijwilligers 
kunnen we niets organiseren. De 
rijders hebben een korte Trainings-
pauze gehad. Vanaf zondag 2 de-
cember is deze weer voorbij, dan 
gaat er weer getraind worden op de 
baan. Kijk voor de tijden op de site.  
HYPERLINK “http://www.uwtc.nl” 
www.uwtc.nl

Noord Holland Cup kampioen is 
Roberto Blom. Afdeling Kampioe-
nen zijn Bart van Bemmelen, Wiljan 
Brouwer, Pim de Jong, Erik Schoen-
makers. Winnaars per groep van de 
clubcompetitie: groep3 Sam Ver-
hulst, groep 4  Mats de Bruin, groep 
5  Roberto Blom, groep 6  Mike 
Veenhof, groep 7  Wiljan Brou-
wer, groep 8  Roan Voshart, groep 
9  Pim de Jong, groep 10 Michael 
Schekkerman,groep 11  Nina Dood-
korte. En als laatste de uitslag van 
het tijdrijden. De rijders rijden dan 3 
rondjes over de baan en dan is het 
de bedoeling dat ze alle 3 de rond-
jes even snel rijden. Mitchel de Kuij-
er kon dat dit jaar het beste, op de 
voet gevolgd door Erik Schoenma-
kers, Wouter Plaissant werd 3e en 
Arno van Vliet 4e met ook een mini-
maal verschil.

Beslissingen zijn gevallen 
bij BVK
De Kwakel - De spreekwoordelij-
ke kogel is door de kerk bij de BVK. 
De beslissingen zijn gevallen en de 
promovendi en de degradanten zijn 
bekend. In de A lijn was het aan de 
kop van het totaalklassement super-
spannend na 5 speelavonden, maar 
de koplopers, echtpaar van de Post, 
bezweken onder de druk en scoor-
den op de slotavond slechts 45%, 
waarmee zij duikelden naar de 4e 
plaats. De nummers 2 aan het begin 
van de avond, echtpaar van Nieuw-
koop, was aanzienlijk beter op dreef 
en zij eisten dan ook terecht de 
hoofdprijs op na een zeer stabiele 
serie en een gemiddelde van ruim 
56%. Proficiat!
Echtpaar van Beem was deze avond 
met 61,6% de sterkste. In het totaal-
klassement werden zij 2e. Dat was 
te wijten aan 1 slechte avond in de 
serie van 6, want als je 1x 39,9% 
scoort en toch gemiddeld nog op 
55,2% uitkomt is dat een dure uitglij-
der geweest. Paar Bakker-Wagen-
voort werd deze avond 2e met 60% 
en in de totaalstand 3e. Paar Bos-
boom- van Vliet werd 3e met 56,6%, 
waardoor Rina de eer in huize van 
Vliet nog enigszins hoog hield, dit in 
tegenstelling tot Jan, die met part-
ner Han Mann slechts 39,3% bijeen 
kaarten en daarmee laatste werd.

Onderaan de ranglijst was er droe-
fenis bij de paren Backers-Kamp 
(H), de Kuyer-vd Poel, Schijf-Wes-
seling en echtpaar Fritschy, die af-
dalen naar de B lijn.

B lijn 
In de B lijn was er een gastpaar dat 
alvast sfeer kwam proeven en vol-
gende week in de C lijn mag star-
ten. Daar kunnen de andere paren 
de borst nat maken, want in de B lijn 
was dit echtpaar Bader deze avond 

al sterker dan de rest van het veld 
met 63,2%. Welkom in de club.
Van de reguliere paren was paar 
Karlas-Verhoef met 59,7% de sterk-
ste. Voor de 2e week op rij bood dit 
paar een groot slem uit en maakte 
dit ook en weer tegen dezelfde te-
genstander, die daar verder ook 
niets aan kon doen. Anneke en 
Jaap eindigden in de totaalstand 
als 3e en promoveren dus naar de 
A lijn. Echtpaar van Nieuwkerk, de-
ze avond 3e met 56,6% werd met 
59,5% gemiddeld (!!!) fluitend 1e in 
de totaalstand. In hun kielzog gaan 
de paren Heijlman-Zuidema (2e) en 
echtpaar van Zuylen (4e) ook om-
hoog.
Paar Bakker-Elias slaagde erin de 
hoogste individuele minscore van 
dit seizoen te behalen (-2800 dank-
zij 4 harten geredoubleerd 5 down 
kwetsbaar) en eindige mede daar-
door op de laatste plaats, waardoor 
zij ook terug moeten (mogen) keren 
naar hun vertrouwde omgeving. De 
paren v.d. Neut-Wezenberg, Kroon-
vd Bosch en Lancel- vd Hoek verge-
zellen hen daarbij.

C lijn 
In de C lijn vinden we de hoog-
ste score van de avond en wel bij 
paar Moller-Koestal met 67%. Echt-
paar van Beek werd 2e met 61,4%. 
In omgekeerde volgorde eindigden 
deze paren in de totaalstand, dus zij 
mogen vanaf volgende week in de B 
lijn optreden.  Dat geldt ook voor de 
gezusters Ambagtsheer (3e) en paar 
Stokkel-Zandvliet, dat ondanks een 
wat mindere score deze avond zich 
in de top 4 handhaafde. Bravo. Paar 
Conijn-Hilliard sloot deze avond de 
rij met 37,2%. Nieuwe samenstellin-
gen in de diverse lijnen dus vanaf 
volgende week. Wij houden u op de 
hoogte.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn -  Op dinsdag 20 novem-
ber vond de voorlaatste wedstrijd 
van deze competitie plaats. Aan-
staande dinsdag is de dag van de 
waarheid: wie promoveert en wie 
degradeert? 

In de A-lijn wordt het spannend wie 
als eerste zal eindigen: worden dat 
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar 
of Lea Wit/An van Schaick, zij zitten 
elkaar op de hielen.

Succes dames, moge de beste win-
nen! De strijd tussen zitten blijven of 
terug naar de B zal gaan tussen de 
dames Tini Geling/Paula Kniep en 
Annet Roosendaal/Rini Tromp.
In de B-lijn strijden de dames Alice 

Oostendorp/Ted Brand met het paar 
Ans Pickers/ Loes Wijland om de 
eerste plaats. Om in aanmerking te 
komen voor promotie zullen Trudy 
Fernhout en Wil Voss alsook Ploon 
Roelofsma en Marja Slinger er hard 
aan moeten trekken. Voor beide pa-
ren geldt: halen zij de “begeerde” 
vierde (dus promotie) plaats? Zij 
staan nu vijfde respectievelijk zesde 
in de competitie. Beide paren heel 
veel succes gewenst, mocht het niet 
lukken: volgende keer nieuwe prij-
zen nieuwe kansen.

Inlichtingen voor het spelen bij Har-
tenvrouw bij de wedstrijdleiding, 
Greet Bakker telefoonnummer: 
0297- 563195

Legmeervogels D2 komt 
te kort tegen DWV D1
Uithoorn - De zenuw slopende 
overwinning vorige week op Water-
wijk was de aanleiding om te den-
ken dat ook van DWV gewonnen 
kon worden. Voorwaarde is dan wel 
dat iedereen vol aan de bak moet. 
Deze week was dat niet het geval. 
DWV begon goed aan de wedstrijd 
terwijl de Vogels wat slap begon-
nen. 

Niet fel genoeg in de duels. We wa-
ren steeds net te laat in de duels. 
De wil om te winnen was niet 100% 
aanwezig. DWV was fysiek sterker 
en ze speelden ook zeer sportief. Dit 
spel resulteerde in twee doelpunten 
van DWV, waarvan de laatste een 
mooie kopbal. Echter vlak voor de 
rust werd er door de Vogels beter 
overgespeeld en op de bal gejaagd. 
Andy Burke ging aan de linkerkant 
goed door en de voorzet werd knap 
door Yannick van der Veer afgerond 
1-2. Het kon dus toch. Ondanks de 
oppeppende woorden in de rust van 
Stefan van Grieken gaf de tweede 
helft het zelfde beeld als de eerste. 
DWV scoorde nog twee doelpunten 
door niet goed uitverdedigen van de 
Vogels. In het slot van de wedstrijd 

had Andy Burke nog een goede 
kans na een prima pass van Martijn 
van Reenen, de bal was net te zacht 
in geschoten. Een verdiende over-
winning van DWV. 


	48_ED3_PAG01_VP_FC.pdf
	48_ED3_PAG02_GEMUITHOORN_FC.pdf
	48_ED3_PAG03_GEMUITHOORN_FC.pdf
	48_ED3_PAG04_GEMUITHOORN_ZW.pdf
	48_ED3_PAG05_TEKST_VERSCHILLENDE AKTIVITEITEN_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG06_TEKST_SOS_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG10_TEKST_WAAROMGEENOUDPAPIER_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG12_TEKST_IM ARNOLD SCHOLTEN_ZW.pdf
	48_ED2_PAG16_WELZIJN OUDEREN_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG18_ESTAFETTEPROJECT_FC.pdf
	48_ED2+3_PAG20_RAMPENOEFENING_FC.pdf
	48_ED2+3_PAG22_TEKST_VERKEERSCONTROLES_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG24_TEKST_PROVINCIESTIMULEERT_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG25_TOEN NAAR NU_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG26_TEKST_REACTIELEZER_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG28_SPORT_ZONNEBLOEM_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG30_SPORT_ATLANTIS3_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG32_SPORT_CSW HOUDT PUNTEN_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG34_TEKST_PIANOCONCERT_ZW.pdf
	48_ED3_PAG36_SPORT_SCHILDERSBEDRIJF_ZW.pdf
	48_ED2+3_PAG38_SPORT_DERDERONDE_ZW.pdf

