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UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie Jeans  Cars  Esprit  Vila

magazijnverkoop!
vrijdag 28, zaterdag 29 november

geldt voor een gedeelte 
van de collectie

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177 

Maandag 12.30 -18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10 .00-18.00 uur  
Vrijdag 10.00 -21.00 uur
Zaterdag 10 .00-17.00 uur

Motie van Gemeentebelangen over bussluis aangenomen

Wel of geen proef met de 
openstelling: opnieuw 
onderzoek
Uithoorn - Het was al bekend 
dat er vragen zouden komen van 
GroenLinks die onlangs een infor-
matieavond heeft georganiseerd 
over de bussluis en Gemeentebe-
langen. En dat gebeurde dus ook tij-
dens de raadsvergadering. Volgens 
Klaas Bijlsma (GB) staat nergens 
vermeld dat er een proef met open-
stelling van de bussluis zou komen. 
Ook vindt Bijlsma dat de wethouder 
niet aangegeven heeft wat het doel 
van de openstelling is. “Wat wilt u 
met de openstelling bereiken, welke 
criteria gelden daarvoor?” Carlien le 
Noble (GL) meldde dat GroenLinks 
dus een bijeenkomst heeft georga-
niseerd omdat er tijdens de offici-
ele informatieavond veel onrust en 
onduidelijkheid heerst bij de bewo-
ners. “Er is aangegeven dat de bus-

sluis pas na de omlegging van de 
N201 geopend zou worden. Wan-
neer noemt u de proef geslaagd?” 
Ook wilde Le Noble evenals Bijlsma 
de criteria weten en hoe de veilig-
heid van de schoolgaande kinde-
ren daar gegarandeerd wordt. “Wij 
gaan ervan uit dat openstelling van 
de bussluis na de omlegging van 
de N201 bespreekbaar zou zijn.” 
Ook Ananda v.d. Aardweg-Hakfort 
(EUD) was van mening dat er be-
loftes waren gedaan dat de open-
stelling pas na omlegging van de 
N201 zou plaatsvinden. “Waarom 
moet dat nu opeens en waarom in 
het weekend. Dat is niet represen-
tatief.” Volgens wethouder Maarten 
Levenbach is dit punt twee keer op 
de agenda gezet en heeft de raad 
zelf een budget beschikbaar gesteld 

voor openstelling van de bussluis bij 
de Laan van Meerwijk evenals aan 
de Drechtdijk. Klaas Bijlsma vroeg 
zich af of het ene regeltje in het 
UVVP, waar over de bussluis wordt 
gesproken, gezien wordt als een be-
sluit. Volgens de wethouder wil men 
het aantal verkeersbewegingen van 
het lokaal verkeer weten en in het 
weekend rijdt daar alleen maar lo-
kaal verkeer en is er doordeweeks 
ook sprake van sluipverkeer.

Bussluis weg
“Door u als raad is 50.000 euro be-
schikbaar gesteld en in 2012 zou de 
definitieve openstelling plaatsvin-
den en gaat de bussluis weg. Daar-
na moet natuurlijk aan infrastruc-
tuur gedacht worden qua scho-
len. Wat de ecologische zone be-

treft zijn daar destijds maatregelen 
voor getroffen en is er sprake van 
een onderdoorgang voor padden.” 
Het enige punt waarvan de wet-
houder zei dat het nogal verwar-
ring had gebracht was het feit dat 
de brief aan de bewoners van de 
Laan van Meerwijk was gericht en 
niet aan Meerwijk zelf. Gemeente-
belangen wilde weten wanneer je 
nu kunt spreken van een geslaagde 
proef en wanneer een flop. Ook Tru-
dy Veninga (CDA) vroeg zich af wat 
er gebeurt als er een bepaald beeld 
uitkomt na de proef, als het toch de 
bedoeling is dat de bussluis weg-
gaat. Nick Rosendaal (VVD) consta-
teerde dat het de bedoeling is dat er 
gekeken wordt hoe de situatie na de 
omlegging van de N201 er uit gaat 
zien en hoe met betrekking tot die 
situatie de infrastructuur moet wor-
den aangepast. Volgens de wethou-
der is er geen toezegging aan de 
bewoners gedaan dat de bussluis 
niet opengesteld zou worden. Door 
Gemeentebelangen werd een mo-
tie ingediend dat er vooreerst nog 
meer onderzoek moet komen en 
dat de proef voorlopig in ieder ge-
val moet worden uitgesteld. De mo-
tie werd aangenomen. GroenLinks, 
EDU en het CDA stemden voor de 
motie, dus met 12 stemmen tegen 
11 stemmen. Toegezegd werd dat 
de raad actief bij het onderzoek zou 
worden betrokken.

Uithoorn - Het is inderdaad wel 
een droevig gezicht als je aan komt 
lopen tussen de huizen door en bij 
het pleintje komt bij de Bernhard 
Zweershof waar wat verdwaalde 
bloembakken staan met rechts een 
heuveltje. Dat is dan de speelplek 
voor de kinderen. Je kunt je voor-
stellen dat je daar als ouder niet blij 
van wordt. 
Begrijpelijk dat de ouders al jaren 
bezig zijn om een speelplek voor 
hun kinderen te krijgen. Maar dat 
schijnt toch wel een moeilijk iets 
te zijn. Want de ouders zijn al meer 
dan acht jaar bezig en krijgen iedere 
keer te horen dat óf andere speel-
plekken aan de beurt zijn óf dat het 
geld op is. Maar omdat de kinderen 
toch wel willen spelen en ook gaan 
voetballen kon het niet uitblijven 
dat er klachten kwamen van men-

sen die rond het pleintje woonden. 
Dat resulteerde in onenigheid tus-
sen de bewoners onderling. De be-
woners van het pleintje klaagden 
erover dat er ballen tegen hun ra-
men kwamen en op een dag had-
den de bewoners plantenbakken op 
het pleintje gezet, zodat de kinderen 
niet meer konden voetballen. De be-
woners hebben toen contact opge-
nomen met de gemeente en Stich-
ting Cardanus werd erbij betrokken. 
Afgelopen zomer zijn de bewoners 
toen bij elkaar gekomen om te kij-
ken hoe er een compromis gesloten 
kon worden. Hoe zijn jullie tevreden 
en hoe zijn wij tevreden. Er moes-
ten leefregels komen waar iedereen 
zich aan houdt. Het resultaat is dat 
er nu een bord is gemaakt door een 
van de inwoners, namelijk Sven de 
Meulmeester. 

Feestelijk
“Het is net zo’n bord als je wel eens 
bij het strand ziet”, vertelt Sven die er 
een mooi blauw bord van heeft ge-
maakt waarop in witte letters staat: 
Niet graven, voetballen tot 20.00 uur 
en alleen met zachte bal en verbo-
den voor hondendrollen. Het bord 
werd woensdag 19 november op 
feestelijke manier onthuld in het bij-
zijn van de bewoners en de kinderen 
met een glaasje champagne voor 
de ouderen en een glaasje kinder-
champagne voor de kinderen. Maar 
dit is eigenlijk nog maar het begin 
vinden de bewoners. Zij blijven plei-
ten voor een speelplek voor de kin-
deren. “Vroeger stond hier wel een 
glijbaantje maar dat is weggehaald. 
Want het moest opnieuw ingezaaid 
worden. Bovendien is het altijd mod-
derig. Dus dat werkt ook niet en nu 
‘spelen’ de kinderen dus op het heu-
veltje dat volgens de bewoners vol 
kattendrollen ligt. Dus niet erg fris 
om daar te spelen en je bent er ook 
gauw uitgespeeld. “Toen wij hier een 
huis kochten zou er op elke drie hof-
jes een speelterrein komen”,  vertel-
len Linda, Yvonne, Ageeth, Diana en 
Saskia. “Maar het is steeds een on-
dergeschoven kindje geweest. Op 
alle andere plekken zijn wel speel-
terreintjes gerealiseerd zoals bij de 
Brandgans, en de Staartmees.” Ook 
zeggen de bewoners dat er, als er 
een speelterreintje ligt, er minder 
gevoetbald zal worden en er ook 
minder vervelende dingen worden 
uitgehaald. In de tussentijd zijn de 
bewoners wel bezig geweest om de 
onderlinge verstandhouding te ver-
beteren en dat lukt aardig. Er is een 
reuze geslaagde barbecue geweest 
en een ruilbeurs. “En dus nu nog een 
speelterreintje, dan zijn wij helemaal 
gelukkig”, aldus de bewoners.

Ouders pleiten voor een 
speelplek voor hun kinderen

nog in de race voor de landelijke uit-
slag van de mooiste kleurplaat. Als 
prijs kreeg zij een DVD-box met vijf 
DVD’s aan Disneyfilms. De beide 
andere prijzen gingen naar Jasmijn 
de Boer, 6 jaar, en Linda Schuiling, 
4 jaar. Zij kregen elk een feestelijk 
verpakte DVD met Disneyfilms. De 
prijswinnaressen zijn allen woon-
achtig in Uithoorn. Dat zij blij wa-
ren wilden zij natuurlijk ook nog wel 
even middels een foto laten zien aan 
de lezers van deze krant. Vanzelf-
sprekend met hun moeders, die ho-
ren er immers ook bij! En twee me-
dewerkers van de AH. Prijswinnaars, 
namens AH Jos van den Berg: van 
harte gefeliciteerd.

Maar er is meer. De AH vestiging op 
het Amstelplein heeft voor de ko-
mende tijd nog veel meer leuke en 
aantrekkelijke acties in petto voor 
jong en oud. “Daar zijn immers de 
feestdagen voor”, aldus Jos van de 
Berg, die graag ziet dat kinderen nu 
het Sinterklaas is volop zullen mee-
doen aan ludieke acties die er op 
het programma staan. “Wij laten het 
niet bij ludieke acties voor kinderen. 
Ook ouderen kunnen volop profite-
ren van het aanbod dat wij de ko-
mende tijd voor hen in de schappen 
hebben. En het is bij ons knus win-
kelen met gratis overdekt parkeren. 
Graag tot ziens dus bij ons op het 
Amstelplein.”

Drie blije prijswinnaars van Disney 
kleurwedstrijd AH Jos van den Berg
Uithoorn - Vrijdagmiddag 21 no-
vember jl. werden drie prijswinnaars 
bij Albert Heijn Jos van den Berg op 
het Amstelplein blij gemaakt met hun 
prijs. Die hadden zij gewonnen met 
de Disney kleurwedstrijd voor kin-
deren tot 10 jaar. De kleurwedstrijd 
maakte deel uit van de Disney we-
ken die de afgelopen tijd bij AH lan-
delijk zijn gehouden als de zoveelste 
leuke actie voor haar klanten. Behal-
ve Disney figuren konden kinderen 
ook meedoen aan een – eveneens 
landelijke – kleurwedstrijd. AH Jos 
van den Berg bleef hierbij niet ach-
ter. Voor de kleurwedstrijd was flinke 
belangstelling, gelet op de grote sta-
pel mooi ingekleurde tekeningen die 
een van de medewerkers aan ons 
liet zien. Mede om die reden besloot 
Jos van den Berg om, in plaats van 
de toe te kennen éénmalige prijs, er 
zelf nog twee prijzen aan toe te voe-
gen. Aldus werden er een hoofdprijs 
en twee troostprijzen uitgereikt. Na-
dat alle kleurplaten door de AH-jury 
waren beoordeeld, werden de prijs-
winnaars telefonisch op de hoogte 
gesteld. Zij kwamen vrijdagmiddag 
met hun moeders, broertjes en zus-
jes naar de AH op het Amstelplein 
om hun prijs in ontvangst te nemen. 
Daar werden zij in de bedrijfskanti-
ne eerst getrakteerd op snoep. pe-
pernoten en chocolademelk. Vervol-
gens werden de prijzen uitgedeeld. 
Winnaar van deze kleurwedstrijd 
en dus van de eerste prijs was As-
trid van der Maarl, 9 jaar. Zij is ook 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

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

C O L O F O N
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Waar trek jij de lijn?
Maand tegen drugs 
& drank
De jaarlijkse Maand tegen drugs & drank wordt op 28 no-
vember afgesloten met een debat en frisfeest voor jonge-
ren in The Mix. Centraal staat het bespreekbaar maken van 
drugs- en drankgebruik onder jongeren.

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

18:15 uur:  uitreiking van de Nintendo WII

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

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

MET ALS ABSOLUTE UITSMIJTER DIO
De entree is gratis.

Het gebeurt onver-
wacht en het komt 
altijd ongelegen. Je 
hoopt nog even dat 

er alleen een stop is doorgesla-
gen, maar al snel blijkt dat ook de 
huizen om je heen zonder stroom 
zitten. En dus: voorlopig geen 
computer, geen licht, geen tv, 
geen verwarming. Ondertussen 
begint de vriezer te ontdooien en 
natuurlijk zijn er nergens kaarsen 
te vinden. Help!

De kans op een stroomstoring is 
weliswaar niet groot, maar ook niet 
helemaal nul. Begin oktober bijvoor-
beeld zat Amsterdam-Oost ineens 
zonder stroom. De meeste mensen 
hadden gelukkig na een uur weer 
elektriciteit. Maar stel dat het eens 
wat langer duurt? Ook dat is name-
lijk niet helemaal uitgesloten. Dat 
bleek vorig jaar december toen in de 
Betuwe een helikopter tegen een 
hoogspanningsleiding vloog. Tien-
duizenden huishoudens moesten 
het ruim twee dagen zonder elektri-
citeit stellen. Ook voor bedrijven en 
winkels was dat bijzonder vervelend. 
Als het niet meteen lukt een stroom-
storing te verhelpen, raakt het open-
bare leven in de war. Verkeerslichten 
werken niet meer, trams en treinen 
staan stil. Ook de straatverlichting 
valt uit, wat gevaarlijke situaties kan 
opleveren. Bij een ingrijpende sto-
ring komen daarom ook de gemeen-
te Uithoorn en de hulpverlenings-
diensten in actie. De burgemeester 
geeft leiding aan teams die het 
openbare leven op gang proberen te 
houden. Ondanks de inspanning 
van de gemeente zullen de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel ook zelf 
het nodige moeten doen. Dat begint 
met zelf voorbereid zijn op een 
stroomstoring. En verder is het een 
kwestie van contact houden met bu-
ren en straatgenoten, gezond ver-
stand en een beetje geduld.

Wat kunt u doen?
Vooraf:
• zorg voor een noodvoorraadje 

kaarsen, lucifers, water, onbe-
derfelijke etenswaren en een ra-
dio op batterijen

Als de stroom uitvalt:
• informeer uzelf:

- luister naar de rampenzender 
RTV Noord-Holland op 88.9 
FM, via een radio op batterijen, 
de autoradio of een mobiele te-
lefoon

• informeer uw buren:
- controleer of zij op de hoog-

te zijn
- bied hulp aan mensen die dat 

nodig hebben
• in geval van nood:

- probeer contact op te nemen 
met 112

- houd rekening met beperkte 
(mobiele) telefonische bereik-
baarheid. 

En als het echt lang duurt:
• overweeg of u thuis wilt blijven of 

vertrekken naar vrienden of fami-
lie:
- houd rekening met grote druk-

te
- houd rekening met het niet wer-

ken van straatlantaarns, ver-
keerslichten, bruggen en spoor-
wegovergangen

- tankstations ondervinden ook 
problemen: misschien kunt u 
niet tanken

• haal de stekker van elektrische 
apparaten uit het stopcontact:
- dit voorkomt schade aan de ap-

paraten
- dit voorkomt overbelasting op 

het moment dat de storing is 
verholpen

• een storing aan de elektrici-
teits- en gasvoorziening kan ge-
meld worden via het nationale 
storingsnummer gas en stroom:  
0800-9009

Als de stroom uitvalt...

Sinterklaas in De Legmeer
Buurtbeheer De Legmeer heeft 
de Sint en zijn Pieten uitgenodigd 
om zaterdag 29 november naar 
het winkelcentrum Legmeer te 
komen. Sinterklaas heeft deze 
uitnodiging aangenomen en is in 
het centrum van 13.00 tot 16.00 
uur. Kinderen kunnen gratis op 
de foto met de Sint en krijgen de 
foto meteen ook mee. 

Bewonersoverleg
Op dinsdag 16 december is er 
weer een Bewonersoverleg in 
buurthuis Ponderosa. Het 
overleg begint om 
20.00 uur.

Kappen populieren op 
voormalige vuilstort 
Amsteldijk-Zuid
In de week van 1 december begint 
aannemingsbedrijf Kieftenburg met 
het kappen van de populieren op de 
voormalige vuilstort. De overige bo-
men worden tot op kniehoogte ver-
wijderd. Het karwei gaat zo’n drie 
weken duren. Het verkeer op de Am-
steldijk-Zuid zal geen hinder onder-
vinden van de werkzaamheden.

Landschaps-
ontwikkelingsplan
Het omvormen van de voormalige 
vuilstort is een onderdeel van het 
landschapontwikkelingsplan. Het 
veenweidegebied naast het Fort a/d 
Drecht is aangewezen als weidevo-
gelgebied. De afgelopen jaren vorm-
de de voormalige vuilstort een be-
dreiging van dit weidevogelgebied, 

omdat de fl inke bomen nestgele-
genheid bieden aan roofvo-

gels zoals haviken. Hier-

door is het aantal weidevogels aan-
zienlijk verminderd. Door het wegha-
len van de bomen wordt het omlig-
gende veenweidegebied beter ge-
schikt als leefgebied voor weidevo-
gels. Roofvogels worden door de 
kap juist geweerd. 
Landschap Noord-Holland, beheer-
der van een groot deel van het ge-
bied tussen de vuilstort en het fort 
aan de Drecht, onderstreept het be-
lang van het verwijderen van de gro-
te bomen om de functie van het wei-
devogelgebied te kunnen behou-
den.

Toezicht
De heer P. van Beusekom houdt toe-
zicht op dit werk. Hij is van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 uur 
tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur 
tot 12.30 uur bereikbaar op telefoon 
0297-513244 of 06- 10942757.

De populieren langs de Amsteldijk-
Zuid zijn onderzocht op veiligheid. 
Daarbij is gebleken dat de meeste 
populieren niet meer gezond zijn en 
daardoor een verhoogd risico heb-
ben op takbreuk en omwaaien. 
In 2006 zijn de populieren op het ge-
deelte tussen Aan de Molenvliet en 
de voormalige vuilnisbelt gerooid. 
Nu zijn de 29 populieren tussen de 
voormalige vuilnisbelt en de Vrou-
wenakkerse brug aan de beurt om 
verwijderd te worden. Daarna wor-
den nog dit jaar, mits het  weer mee-
werkt, 68 nieuwe bomen terugge-
plant.
Op maandag  8 december a.s. be-

gint het rooien en dit gaat ongeveer 
één week duren.
Gedurende deze periode zijn de Am-
steldijk-Zuid tussen Grevelingen en 
de Vrouwenakkerse brug tussen 
7.30 en 16.00 uur voor alle gemoto-
riseerd verkeer afgesloten.
De G-buurt blijft vanaf Aan de Mo-
lenvliet en de Schans bereikbaar. De 
omleidingsroute wordt met borden 
aangegeven. Wij vragen er begrip 
voor dat deze werkzaamheden enig 
ongemak opleveren.
Voor eventuele vragen kunt u con-
tact opnemen met de heer P.J. van 
Beusekom, telefoon 06-10945727 
van de afdeling Leefomgeving.

Kappen populieren 
Amsteldijk-Zuid

Laag Energie Asfalt 
Beton in Meerwijk
De gemeente Uithoorn gaat in sa-
menwerking met BAM Wegen 
Noord-West b.v. in de Laan van 
Meerwijk en Aan de Molenvliet LEAB 
(Laag Energie Asfalt Beton) aan-
brengen. Dit is een soort asfalt waar-
van de productie minder energie 
kost dan de productie van traditio-
neel asfalt. LEAB kost minder ener-
gie omdat het geproduceerd wordt 

bij een temperatuur van 95 °C in 
plaats van 165 °C. Door de produc-
tietemperatuur te verlagen wordt de 
uitstoot van koolstofdioxide (CO2) 
tot 40% verminderd. De eigenschap-
pen van LEAB zijn gelijk aan die van 
normaal asfalt. Voor technische vra-
gen en/of opmerkingen kunt u con-
tact opnemen met de heer E. War-
merdam, telefoon (0297) 513111.

Evenementenagenda
Regelmatig staat op de gemeentepagina een overzicht van cultu-
rele evenementen in Uithoorn en De Kwakel. Aanmeldingen kunt 
u doorgeven via gemeentepagina@uithoorn.nl
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A L G e m e n e  i n F o r m A t i e

Lopende 
projecten

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

weGwerkzAAmheden 
LAAn vAn meerwijk/
AAn de moLenvLiet

Er wordt onderhoud gepleegd aan 
de asfaltconstructie van de Laan van 
Meerwijk en Aan de Molenvliet. Ver-
der wordt het aanliggende trottoir en 
de parkeerhavens van Aan de Mo-
lenvliet opnieuw bestraat. Aanne-
mersbedrijf BAM Wegen te Zaan-
dam zal in opdracht van de gemeen-
te Uithoorn de werkzaamheden uit-
voeren.

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

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

Asfalteringswerkzaamheden
Het asfalteren zal overdag worden 
uitgevoerd. Dit duurt naar alle waar-
schijnlijkheid twee keer één dag. Tij-
dens het aanbrengen van de asfalt-
lagen wordt het verkeer op de krui-
sing Laan van Meerwijk/Aan de Mo-
lenvliet met verkeersregelaars gere-
geld. Het asfalteren van de Laan van 
Meerwijk staat gepland op 26 of 27 
november. De mogelijkheid is aan-
wezig dat door weersomstandighe-
den niet geasfalteerd kan worden. 
Wanneer de werkzaamheden dan 
wel uitgevoerd kunnen worden zal te 
lezen zijn op www.uithoorn.nl. Alleen 
gedurende het aanbrengen van het 
asfalt wordt de bussluis tussen de 
Laan van Meerwijk en de Polderweg 
(van 07.00 tot 20.00 uur) openge-
steld voor al het verkeer. Daarna zal 
de bussluis weer alleen door bussen 

gebruikt kunnen worden. In op-
dracht van de gemeente ver-

zorgt de heer K. Olijerhoek 
van het adviesbureau 

Grontmij het toezicht 
op de werkzaamhe-

den. Hij is telefo-
nisch bereik-

baar op nummer 06-11368109 op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.
 

Groot onderhoud 
AAn 41 Fiets- en voet-
GAnGersbruGGen 

De firma Haasnoot bruggen pleegt in 
opdracht van de gemeente Uithoorn 
groot onderhoud aan 41 houten 
fiets- voetgangersbruggen in Uit-
hoorn en De Kwakel. De werkzaam-
heden omvatten voornamelijk het re-
noveren van de bestaande houten 
bruggen en het waarnodig vervan-
gen van de houten dekken door  
Fiberline kunststofdekken. Deze 
kunststof wordt gebruikt in verband 
met de gebruiksvriendelijkheid en 
om de levensduur van de brug aan-
zienlijk te verlengen. Het gaat om: 
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
- 4 bruggen in De Kwakel
- 2 bruggen in de Biezenwaard
De werkzaamheden kunnen enige 
overlast veroorzaken, omdat een 
brug tijdelijk kan worden afgesloten. 
De aannemer zal deze overlast zo-
veel mogelijk proberen te beperken. 
Het hele project zal ongeveer 3 
maanden in beslag nemen en aan 
het eind van dit jaar zijn afgerond. 
Deze planning is natuurlijk sterk af-
hankelijk van het weer. Als u vragen 
heeft over deze werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de heer 
B. Willemse van de afdeling Leefom-
geving. Hij is telefonisch te bereiken 
op nummer 06-51662371 op maan-
dag tot en met donderdag van 08.00 
tot 16.30 en op vrijdag van 08.00 tot 
12.00.

meerwijk 2e FAse 
bAGGerwerkzAAm-
heden

Waternet is namens Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht bezig met 
baggeren in Meerwijk. Er wordt voor-
namelijk gewerkt met een duwboot. 
De bagger wordt met een kraan ge-
laden en met waterdichte transport-
middelen afgevoerd naar het depot 
van de gemeente Uithoorn. De werk-
zaamheden kunnen enige overlast 
veroorzaken. Waternet probeert die 
overlast tot een minimum te beper-
ken. Half december zijn de bagger-
werkzaamheden in Meerwijk vol-
tooid. Voor nadere inlichtingen kunt 
u contact opnemen met de heer M. 
de Brabander van Waternet, tele-
foon 608 2654 (tussen 9 en 11 uur op 
werkdagen). 

toeGAnkeLijk 
mAken bushALtes 

Aannemersbedri jf Fronik uit 
Mijdrecht maakt in opdracht van de 
gemeente Uithoorn 19 bushaltes 
toegankelijk voor mindervaliden. Na 
de haltes bij de Romeflat volgen de 

andere haltes op de Arthur van 
Schendellaan. Vervolgens 

worden aangepast: 

de haltes Op de Klucht, In het Rond, 
In het Midden, Alfons Ariënslaan, 
Petrus Steenkampweg, Fermoor, 
Achterberglaan, Guido Gezellelaan 
en halte Fort aan de Drecht. De hal-
tes op de Drechtdijk-Kerklaan in De 
Kwakel zijn in januari 2009 aan de 
beurt. Het hele project zal medio fe-
bruari 2009 zijn afgerond. 

renovAtie buiten-
ruimte europArei

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

onderhoudswerk 
bestrAtinGen

Door heel Uithoorn voert BAM We-
gen bv, Regio Noordwest herstraat-
werkzaamheden uit. Deze werk-
zaamheden worden begeleid door 
Grontmij Nederland bv namens de 
gemeente. Zodra er bij u in de buurt/
straat herstraatwerkzaamheden 
worden uitgevoerd, krijgt u hierover 
een brief. Wilt u na lezing van die 
brief nog meer weten dan kunt u 
contact opnemen met de heer Dis-
seldorp of de heer Schrijvers van Gr-
ontmij. De heer Disseldorp is bereik-
baar op 06-55304986 en de heer 
Schrijvers is bereikbaar op 06-
22486119.

AFsLuitinG 
bovenkerkerweG

Sinds medio oktober is de Bovenker-
kerweg in Amstelveen ter hoogte 
van de nieuwe N201 voor een perio-
de van twee jaar afgesloten. In over-
leg met de brandweer is een afrit van 
de bouwweg naar de noordkant van 
de Bovenkerkerweg aangebracht 
om zo de aanrijtijden te kunnen ga-
randeren. De eerste twee maanden 
is de weg afgesloten voor al het ver-
keer; na twee maanden hebben fiet-
sers en voetgangers wel doorgang. 
De gemeente Amstelveen heeft voor 
deze afsluiting een verkeersbesluit 
afgegeven. Zodra de Bovenkerker-

weg wordt afgesloten komt er een 
verkeerslicht bij de kruising bij de Zij-
delweg.

bouwproject 
11 AppArtementen in 
centrum de kwAkeL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de firma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
Bot Bouw zal de overlast zoveel mo-
gelijk proberen te beperken. Het he-
le terrein is door een hek omgeven. 
Omdat er weinig ruimte is, is een 
aantal parkeerplaatsen gedurende 
de bouw niet beschikbaar. Die par-
keerplaatsen vallen namelijk binnen 
het bouwterrein. De grond is inmid-
dels gesaneerd en het archeolo-
gisch onderzoek is afgerond. Bot 
Bouw is op 18 november begonnen 
met het heien voor de nieuwbouw. 
Het voorboren van de heipalen bleek 
niet noodzakelijk omdat de harde 
bovenlaag bij de sanering is afge-
voerd. De heipalen zakken nu zon-
der enige weerstand en inspanning 
naar een diepte van 9 meter onder 
het maaiveld. In het eerste kwartaal 
van 2010 is de oplevering van de 11 
appartementen gepland. Meer info: 
Bot Bouw, Cor van der Linden, tel.: 
06-52092090 

onderhoudswerk 
meerLAAn

Al enige tijd is BAM Wegen bv, regio 
Noordwest bezig met onderhoud 
aan straatwerk in de gemeente Uit-
hoorn. Binnenkort wordt gestart met 
herstraat- en onderhoudwerkzaam-
heden op de Meerlaan. Om deze 
werkzaamheden veilig te kunnen uit-
voeren, is het nodig om een gedeel-
te van de Meerlaan in zijn geheel af 
te sluiten voor het verkeer. 

de meerlaan wordt vanaf 
17 november 2008 
afgesloten
Voordat de werkzaamheden begin-
nen wordt de periode van afsluiting 
met borden aangegeven. Op borden 
staat ook de omleidingroute voor al-
le verkeer vermeld. Vanwege weers-
omstandigheden kan het zijn dat de 
werkzaamheden moeten worden uit-
gesteld, dat zal dan met borden ken-
baar worden gemaakt. De bewoners 
die met hun uitweg direct aansluiten 
op het af te sluiten weggedeelte, zijn 
met een brief op de hoogte gesteld 
over het tijdstip van de afsluiting en 
zijn gevraagd elders te parkeren.

meer informatie
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Dissel-
dorp of de heer Schrii jvers van  
Grontmij. De heer Disseldorp is be-
reikbaar op 06 55 30 49 86 en de 
heer Schrijvers is bereikbaar op 06-
22486119.

werk in 
uitvoerinG

Nieuw

Oud

controle op 
belichting in kassen
Het verlichting in kassen moet van 1 
september tot 1 mei tussen 20.00 
uur en 24.00 uur tot minimaal 
85%  afgeschermd worden. Op don-
derdag 13 november is er vanaf 
20.20 uur regionaal een controle ge-
weest op deze assimilatiebelichting. 
De controle is uitgevoerd op een 
hoog centraal punt vanwaar veel 
kassen uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn zichtbaar 
waren. Tijdens de controle zijn geen 
overtredingen waargenomen. De 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn 

werken samen op het gebied van mi-
lieu en duurzaamheid. Meer infor-
matie over assimilatiebelichting kunt 
u opvragen bij de regionale coördi-
nator communicatie, Anneke Weg-
man (0297-513 227)
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Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op 
de dag van de raadvergadering.

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

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 20 NOVEMBER 2008 

In de raadsbijeenkomst van 20 november hebben vier burgers gebruik ge-
maakt van het recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen achtereen-
volgens de Structuurvisie, Visie op hoofdlijnen (twee insprekers), de ruimte-
lijke economische visie GPA  en de Sportnota.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid stilgestaan bij:
- de Structuurvisie, Visie op hoofdlijnen;
- de Ruimtelijke economische visie GPA.
De Structuurvisie, Visie op hoofdlijnen komt terug in een extra Informatief Be-

raad op een door het presidium van de raad te bepalen datum. De voort-
gangsrapportage Wmo is aangehouden. De nota “Sport rendeert” wordt op-
nieuw geagendeerd voor het Informatief Beraad van 4 december 2008.
In het vragenuur zijn door de fractie van Gemeentebelangen, GroenLinks en 
EDU mondelinge vragen gesteld over de proef met de bussluis in de Meer-
wijk. Gemeentebelangen heeft ook vragen gesteld over het buurtbeheer in 
Zijdelwaard.
In het Politiek Debat zijn over de volgende onderwerpen amendementen/ 
moties ingediend en aangenomen;
- notitie Reserves en voorzieningen; het amendement ingediend door Ge-

meentebelangen is met algemene stemmen aanvaard.
- mondelinge vragen over de bussluis; de motie ingediend door Gemeente-

belangen, GroenLinks, CDA en EDU, is met 11 stemmen voor (Gemeen-
tebelangen, GroenLinks, CDA en EDU) en 10 stemmen tegen (VVD en 
PvdA) aangenomen.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen met de daarbij behorende amen-
dementen/moties aangenomen:
- nota Gezondheidszorg
- nota Jeugdbeleid
- notitie Reserves en voorzieningen
- nota Risicomanagement en weerstandscapaciteit
De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 4 de-
cember 2008. Deze vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het ge-
meentehuis. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de griffi er 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
4 DECEMBER 2008  (IN HET GEMEENTEHUIS)

De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda van de 
raadsvergadering van donderdag 4 december 2008:
In het Informatief Beraad:
- Gemeentelijk rioleringsplan (GRP), fase 4;
- Toestemming Gemeenschappelijke Regeling Aalsmeer-Uithoorn;
- Rapport evaluatie rekenkamer;
- nota “Sport rendeert”.
Let op! In deze vergadering duurt het Informatief Beraad tot 22.00 uur. Hier-
door kan aan alle onderwerpen, met name de nota “Sport rendeert”, in ruime 
mate aandacht worden besteed.
In Politiek Debat/Stemmingen:
- Ruimtelijke economische visie GPA. 
De agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. vrijdag op de website 
van de gemeente Uithoorn. Volgende week woensdag staat de agenda op 
de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de 
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail:  grif-
fi e@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u 
zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publica-
tie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van 
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt ver-
meld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt in-
dienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te 
vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer on-
gedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 

Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden 
u kosten in rekening gebracht. 

 TER INZAGE
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008. 

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wet Milieubeheer, melding veranderingen binnen bedrijf Cindu b.v., Amstel-

dijk-Noord 35, Uithoorn. Info: De heer J.J.Vennik, tel:513223. Inzageperiode: 
14 november t/m 25 december 2008

- Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008. Info: Afdeling Dienst-
verlening cluster Werk en Bijstand, De heer C.H.L Bakker, tel: 513255. Inza-
geperiode: 28 november 2008 t/m 10 januari 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 185, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een serre.
- Chrysantenlaan 27, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur.
- Chrysantenlaan 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schuur. 
Meerwijk-West
- Brandgans 3, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 24, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen en vergroten 

van een uitbouw op bestaand balkon.
De Legmeer
- Brunel 19, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende buitengevel 

beplating aan de voor- en achterzijde.
Legmeer-West
- Groene Kikker 3, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 38, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een berging.
Genoemd bouwplan ligt van 28 november 2008 tot en met 8 januari 2009 ter inza-
ge bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 148 A, vergunning  voor het plaatsen van een berging. 
 Bezwaar: t/m 29 december 2008
Meerwijk-West
- Harlekijneend 22 en 20, vergunning voor het vergroten van de bovenverdie-

ping aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 december 2008.
Meerwijk-Oost
- Schans, vergunning aan hotel-restaurant Rechthuis aan den Amstel voor het 

organiseren van een galafeest en voor het plaatsen van een tent op de open-
bare weg op 22 november 2008 van 20.00 tot 01.00 uur. Bezwaar t/m 1 janu-
ari 2009

De Legmeer
- Ruit 6, vergunning voor het vergroten van een woning aan de voorzijde. Be-

zwaar: t/m 29 december 2008.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 13 en 23, vergunning voor het plaatsen van markiezen en 

lichtreclame. Bezwaar: t/m 30 december 2008.
- Industrieweg 10, unit 6 nr. 14A,  vergunning voor het geheel/gedeeltelijk plaat-

sen van ramen en een verdiepingsvloer. Bezwaar: t/m 30 december 2008.
Zijdelwaard
- Achterberglaan, vergunning aan de heer Schuster voor het in gebruik nemen 

van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een schaftkeet 
van 12 november t/m 19 december 2008. Bezwaar t/m 1 januari 2009

Uithoorn/De Kwakel
- Vergunning aan Gemeente Uithoorn voor het in gebruik nemen van een ge-

deelte van de openbare weg voor het plaatsen van een container t.b.v. het aan-
passen van diverse bushaltes tot en met 28 februari 2009. Bezwaar t/m 1 ja-
nuari 2009

 BELEIDSREGELS EENMALIGE UITKERING 
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij  invulling geven aan hun be-
voegdheden op grond van deze wet. Het college heeft op 14 november 2008 de 
concept-Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008 vastgesteld. 
Deze beleidsregels liggen van vrijdag 28 november 2008 tot zaterdag 10 januari 
2009 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswij-
zen met betrekking tot de beleidsregels ingediend worden.

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan kinderen
in moeilijke of bijzondere thuissituaties. Zoals een handje
pepernoten en een cadeautje op pakjesavond. Steunt u
Kinderhulp daarbij?

giro 404040
tel 0570-611899
www.kinderhulp.nl

voor een 
beetje 

gewoon 
geluk
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Uithoorn - Kortgeleden gingen Ananda van den 
Aardweg-Hakfoort (27) en de plaatselijke politieke 
partij VVD Uithoorn, waarvan zij als fractiegenote 
deel uitmaakte, door een meningsverschil uit el-
kaar. Ananda besloot zelfstandig door te gaan on-
der de nieuwe politieke naam Eerlijk Democratisch 
Uithoorn (EDU). Daarin functioneert zij behalve als 
raadslid tevens als fractievoorzitter. Ananda kwam 
vanwege haar huwelijk met Frank van den Aardweg 
naar Uithoorn en woont sindsdien in De Kwakel. 
Haar echtgenoot is eigenaar van een aannemers- 
en bouwontwikkelingsbedrijf. Zelf opereert zij van-
uit haar eigen bureau als communicatieadviseur. 
Dat is ook haar vakgebied. Ananda studeerde com-
municatiewetenschappen in Amsterdam met als af-
studeerrichting overheidscommunicatie (publieke 
sector). In 2004 werd zij lid van de plaatselijke VVD 
en gaf te kennen graag als kandidaat op de lijst te 
worden gezet voor de verkiezingen in 2006. In die 
tussentijd volgde zij de nodige cursussen op het 
gebied van bestuur en politiek. Tijdens de ledenver-
gadering van de partij in november 2005 werd de 
kieslijst vastgesteld. Zij stond als eerste vrouw ge-
noemd op de lijst en vergaarde tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2006 veel stemmen. Als 
jongste raadslid levert zij op dit moment een zin-
volle bedrage aan het besturen van de gemeente en 
gaat het debat met open vizier aan. Welbespraakt 
als zij is, is Ananda dat wel toevertrouwd. De Nieu-
we Meerbode had een gesprek met haar.

Na een geschil met de fractie van de VVD Uithoorn heb 
je besloten om als een zelfstandige fractie onder de naam 
Eerlijk Democratisch Uithoorn door te gaan in de Uit-
hoornse politiek. Wat bedoel je in dit verband met ‘eerlijk 
democratisch’?

“Ik ben van mening dat burgers en ondernemers recht 
hebben op eerlijke en democratische besluitvorming. 
Dat is de reden waarom ik heb gekozen voor die naam 
van mijn politieke partij. Bij de andere politieke partijen, 
waaronder ook de VVD, is dat wel aanwezig maar niet 
altijd even duaal. We zijn bezig aan de tweede periode 
van het dualisme maar het is monolistischer dan ooit. Zo 
hoor ik de twee grootste partijen tijdens het begrotings-
debat zeggen ‘wij vinden dat de wethouder het wel goed 
heeft gedaan’. Dan denk ik: het college moest in 2008 
tientallen zaken uitvoeren, maar die worden naar 2009 
doorgeschoven. Hoe kan je dan zeggen dat het goed is 
uitgevoerd? Volgens mij mag je dan je eigen wethouder 
daarop aanspreken dat hij het juist niet goed heeft ge-
daan. Daar is niks mis mee. 
Kortom het is niet duaal genoeg. Ze houden veel te veel 
de hand boven het hoofd van bestuurders. In mijn bele-
ving mag je mag een wethouder best eens aanpakken 
tijdens een debat in het openbaar. Doen ze in de Tweede 
Kamer ook met de ministers. Je mag als raadslid best 
kritisch zijn en dat ontbreekt een beetje in de Uithoornse 
politiek.”

Niet zo snel

Je timmert met je eigen partij inmiddels aan de weg. Heb 
je ook een partijprogramma?

“Helaas nee, maar dat kan ook nog niet zo snel. Ik ga niet 
over een nacht ijs. Ik kan zelf wel een partij-inhoudelijk 
stuk bedenken maar ik wil daarbij ook de inbreng van 
mensen van buitenaf. Verder wil ik eerst de zaken op een 
rij zetten van wat het doel is wat ik en later hopelijk wat 
‘wij’ willen bereiken. Het partijprogramma wens ik boven-
dien te baseren op voortschrijdend inzicht, uitgaande van 
wat er in 2006 binnen de coalitie is afgesproken. De we-
reld verandert snel en daar moet je op inhaken. Sommige 
zaken zijn niet meer relevant en als je je niet aanpast sta 
je straks buiten de realiteit van de samenleving. Besturen 
is ook inhaken op de gebeurtenissen van alledag. Maar 
het komt een keer op papier. Daar ga ik aan werken.”

Wat ben je van plan met je partij? Heb je een visie waar je 
naartoe wilt?

“Dat heb ik wel in het hoofd zitten, maar dat maakt nu 
juist deel uit van het partijprogramma dat nog niet uitge-
kristalliseerd is. Wat er wel deel van uitmaakt is op een 
eerlijke en open manier te communiceren. Mij bekruipt 
vaak het gevoel dat er door de politieke partijen met 
verschillende tong wordt gesproken. Ik wil éénduidig en 
helder naar buiten treden. Je moet tegen iedereen, dus 
raadsleden, bewoners, ondernemers en allerlei participa-
tiegroeperingen, hetzelfde verhaal vertellen en niet alleen 
maar dat wat elke belanghebbende graag zou willen ho-
ren omdat men als politieke partij ‘geliefd’ wil overkomen. 
Men is bang niet meer aardig te worden gevonden. Po-
pulair gezegd heb ik daar zelf goed sch..t aan. Ik heb mij 
in bepaalde gevallen niet populair opgesteld de laatste 
tijd en als je dan toch zoveel leuke en hartverwarmende 

reacties uit de samenleving krijgt, dan stel ik vast dat je 
niet altijd de populaire partij of politicus hoeft uit te han-
gen. Als je maar eerlijk bent en het recht voor zijn raap 
naar voren durft te brengen. Dat is wat de buitenwereld 
wil horen. Ook als je het antwoord niet zo gauw weet. 
Niet om de hete brij heen blijven draaien. Zég het ge-
woon! Desnoods laat je een ander het antwoord formule-
ren, dan hoort een ander toch het goede verhaal.”

Onderdeel

Heeft De Kwakel in politieke zin bedoeld een streepje bij 
je voor, of ga je je best doen voor de hele gemeente Uit-
hoorn?

“Natuurlijk voor de hele gemeente Uithoorn. De Kwakel 
is daar een onderdeel van. Toevallig woon ik er en heb 
mijn kantoor daar. Maar voortrekken, nee. Dat zou ook 
niet kunnen natuurlijk want dan tast je je eigen eergevoel 
aan.”

Een kleine partij kan een belangrijke inbreng hebben in de 
stemverhoudingen, zeker als bij de grote partijen het stem-
men over een genomen besluit geen meerderheid ople-
vert. Zou je dan toch zoveel mogelijk de kant kiezen waar 
ook de VVD in meegaat?

“Dat hoeft niet. Het hangt van de in stemming gebrachte 
moties af of ik mij er al dan niet in kan vinden. Ik ben 

geen meeloper omdat het zonodig moet en stem niet te-
gen mijn gevoel in. Als het voorstel mij aanspreekt ga ik 
er in mee. Ik moet mij de volgende dag in de spiegel wel 
kunnen aankijken en geen raar gevoel hebben dat ik mij 
heb laten leiden door opgedrongen beslissingen van an-
deren. Ik hou zelf niet van pappen en nathouden. Je moet 
tegenwoordig ‘ballen’ tonen wil je geloofwaardig bij de 
burgers en je kiezers overkomen. En voor hen zit ik hier.”

Opleiding

Je bent raadslid en fractievoorzitter tegelijk. In de huidige 
politiek komt er veel informatie op je af. Denk je dat te 
kunnen bijsloffen?

“Ik heb tijdens mijn opleiding geleerd hoe je op een be-
paalde manier snel kunt lezen en van alle belangrijkste 
zaken de essenties kunt oppakken. Wil je inzicht krijgen 
en iets zinvols over een bepaald onderwerp kunnen zeg-
gen, moet je moet eigenlijk alles wel doornemen want 
alle portefeuilles hebben een zekere link met elkaar. Ove-
rigens lijkt het mij heel interessant om van alle portefeuil-
les het wezenlijke te kennen en te beheersen. Dan gaat 
het leven bij je. Toch ligt het ene onderwerp mij beter dan 
het andere. Daarom ben ik mij nu een beeld aan het vor-
men met welk onderwerp ik mij duidelijk wil profileren.”

Het is nog wel ver weg, maar ga je bij de volgende ver-
kiezingen op deze voet voort of probeer je meer mensen 
bij je politieke partij te betrekken en de fractie dus uit te 
breiden?

“Totaal nog geen idee! Toen ik bij de VVD uit de fractie 
stapte vroeg ik mij af ‘ga ik door’ of geef ik mijn zetel 
terug. Ik ben dus zelfstandig verder gegaan. Ook al van-
wege de kiezersuitslag. Bovendien ligt mijn ambitie bij 
verder besturen in deze gemeente. Ik ga de komende 
maanden er eens over nadenken wat mij te doen staat 
in 2010 bij de volgende verkiezingen. Wellicht dat ik ook 
mensen gaan benaderen met de vraag of die in de poli-
tiek willen; vervolgens moet er een partijprogramma ko-
men, een kieslijst worden opgesteld en zo meer. Maar 
zover is het nog lang niet. En ik heb pas één vergadering 
gehad als fractievoorzitter van een éénmansfractie. Uit 
ervaring kan ik dus ook nog niet spreken. Hoe dan ook ik 

kan daar nu nog niets over zeggen.”

Geen zin

Als je stemmen wilt vergaren van kiezers moet je te zijner 
tijd campagne gaan voeren. Dat ga je dan ook doen?

“Als ik hoe dan ook besluit door te gaan in 2010 ga ik 
zeker campagne voeren om stemmen binnen te halen. 
Daarvoor moet ik dan een plan gaan opstellen. Dat doe 
ik het liefst met mensen die er ook wat voor voelen zich 
bij mij aan te sluiten. Dan sta je sterker. En gezien het 
enthousiasme wat ik ontmoet in De Kwakel maak ik mij 
daar voorlopig geen zorgen over.”

Je werd ervan beticht dat je privébelang en zakelijk belang 
maar moeilijk van elkaar kon scheiden. Dat is ook de reden 
van het meningsverschil met je vorige partij, de VVD. Dit 
heb je ‘verre van je geworpen’ zoals dat in politieke kringen 
wordt verwoord?

“Zeker en ik heb er eigenlijk geen zin in dat weer op te 
rakelen. Voor mij is het een gepasseerd station. Gedane 
zaken nemen geen keer. Liever kijk ik naar de toekomst. 
Ik heb op donderdag 6 november jl. met alle fractieleden 
van de VVD gesproken, heb mijn eerste fractievoorzit-
ters overleg gehad en met iedereen goede gesprekken 
gevoerd. Geen enkel gevoel van rancune gemerkt en op 
mijn beurt heb ik ook geen hard feelings. Er werden zelfs 
complimenten uitgewisseld voor de wijze waarop ieder-
een tijdens de begrotingsvergadering had geacteerd. We 
kunnen dus goed met elkaar door één deur en samen-
werken. Dat moet ook want je handelt in het belang van 
de inwoners en dat is het belangrijkste doel. Die ver-
wachten dat je de gemeente goed en met oog voor alles 
wat speelt bestuurt. Dat moet je samen met alle partijen 
doen ondanks de meningsverschillen die er altijd zullen 
blijven. Het heeft dan ook geen zin om oude koeien uit 
de sloot te halen. 

Ondernemer

Sorry hoor, ik woon in de gemeente Uithoorn, ben er on-
dernemer, doe er mijn boodschappen, ben echtgenote 
van een man die zelf ook ondernemer is, ik recreëer hier 
en bovendien ben ik ook nog eens raadslid! Ja, dan kom 
je wel eens wat tegen op je weg waar je een vraagteken 
bij zet. 
Maar men verwacht wél van je dat je als raadslid met 
beide poten in die zelfde gemeente staat en op alle ni-
veaus je kennis en kunde ventileert. Dan kom je jezelf 
natuurlijk altijd tegen, hoe je het ook bekijkt! Er is altijd 
wel een vorm van zogenaamde ‘belangenverstrengeling’ 
die om de hoek komt kijken. Aan de andere kant, als een 
raadslid vier weken voor zijn werk in het buitenland zit 
wordt er al gauw gezegd ‘die is ook niet betrokken bij zijn 
gemeente!’ Wat wil men nou? Enfin, als iemand dat zo 
ziet dan moet dat maar. Ik kan er niet mee zitten. Wat ik in 
cruciale gevallen doe is dat ik mij onthoud van stemming 
als het om bepaalde voorstellen gaat waarin ik of mijn 
echtgenoot belang zou hebben. 
Je moet wel een normaal leven kunnen leiden. Anders 
moet je óf met het één, óf met het andere stoppen. Ik sta 
net zoals iedereen midden in de samenleving waar van 
alles gebeurt en voorvalt. Dat raakt mij als mens ook en 
het komt soms ongewild op mijn weg!”

Blijf je wel landelijk VVD stemmen of is het helemaal 
over?

“Natuurlijk blijf ik VVD stemmen. Ik kom tenslotte uit een 
VVD-milieu. En wat meer is, ik zit niet in de raad om de 
VVD het leven zuur te maken. Integendeel zelfs. Als je 
daarop uit bent moet je stoppen als raadslid want dan 
raak je zelf gefrustreerd. Ik wil gewoon door in de po-
litiek, althans zolang mij dat gegeven is en ik het kan 
volhouden. Laten we eerst eens gaan zien hoe de partij 
Eerlijk Democratisch Uithoorn de komende periode uit 
de verf komt en zich in de raad profileert. Dan praten 
we verder.”

IN
GESPREK

MET

Ananda van den Aardweg-Hakfoort
”Je moet ‘ballen’ tonen wil je geloofwaardig 

overkomen bij de burgers”
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Hoger onderwijs (2)

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.

Het uitgangspunt van de partners in Forli was dat de kadervorming –het ho-
ger onderwijs- moet zijn gericht op de werkelijke behoeften (de needs) van 
de bevolking en dat dat onderwijs die elementen moet bevatten die echte 
verbeteringen van de leefomstandigheden zullen brengen.
Grofweg berust dit plan op drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn, te weten: vrede, gezondheid en economische ontwikkeling. De drie 
punten van een driehoek.
Het aardige was, dat de vredesbeweging uit Kenia (uiteraard) het accent 
op het vredesonderwijs wil leggen en dat het Comitato graag de nagedach-
tenis aan Annalena wil vormgeven met de oprichting van een “Annalena 
instituut voor onderwijs voor gezondheidszorg”.
Onze stichting onderschrijft het belang van deze twee elementen, maar ziet 
vooral een uitdaging in de ontwikkeling van de economie, de alternatieve 
middelen van bestaan en de ecologie.
Dat kan een prachtige samenwerking worden….!

Natuurlijk doemt direct een aantal problemen op zoals: hoe vertaal je de 
behoeften van de nomaden in een nieuw onderwijsprogramma en hoe re-
gel je dat zo’n nieuw onderwijsprogramma een rechtsgeldig diploma gaat 
krijgen?
Minister Mohamed is creatief: hij kwam met de mogelijkheid om van een 
bestaande universiteit uit het zuiden een dependance te laten vestigen in 
Wajir. U begrijpt: zover is het allemaal nog niet, maar je moet altijd beginnen 
met een idee en dat idee is er!

Ad Groeneveld

Goede communicatie is het tover-
woord in ambtenarenland als het 
gaat om contacten met burger en 
pers. Deze twee die vaak worden 
behandeld als onwetende moeten 
via goede communicatie rustig 
gehouden worden. En als deze 
onwetenden dan toch ondanks 
de uitstekende voorlichting kri-
tiek beginnen te spuien worden zij 
nogmaals voorzien van de goede 
communicatie. Hiervoor is er een 
afdeling communicatie op het 
gemeentehuis. Deze experts op 
communicatie gebied moeten er 
voor zorgen dat de  burger het 
idee heeft dat zij goed wordt voor-
gelicht door zijn gemeente. Tevens 
moeten zij er voor zorg dragen dat 
het imago van burgemeester en 
wethouders goed blijft en waar 
nodig niet nog verder afbrokkelt. 
Wekelijks kunt u in deze krant 
via de gemeentelijke informatie-
pagina het werk van deze com-
municatie goeroes lezen. Er gaat 
geen week voorbij zonder dat u 
vanaf deze pagina’s vrolijk wordt 
toegelachen door burgemeester 
en/of wethouders. Altijd voorzien 
van een artikel over al het goede 
werk dat zij weer voor u hebben 
verricht. En zoals het een goede 
burger betaamt lezen wij dit al-
lemaal en het vertrouwen in ons 

bestuur word andermaal versterkt. 
Het is dan ook niet zo vreemd 
dat de communicatie goeroes 
die deze gemeente voorzien van 
communicatie tussen politiek en 
de boze buitenwereld als vanzelf 
hun vleugels uit slaan en de wijde 
commerciële wereld in vliegen. 
Deze communicatie bureaus met 
de beste communicatie goeroes 
zullen natuurlijk meteen met open 
armen ontvangen worden in het 
bedrijfsleven. Helaas is de wer-
kelijkheid anders, deze commu-
nicatie goeroes werken namelijk 
gewoon door voor hun voormalige 
opdrachtgever. Op projectbasis 
mogen zij voor deze gemeente 
doorwerken. Bedragen uit het ver-
leden zijn geen garantie voor het 
heden maar doen wel het vermoe-
den rijzen dat  deze voormalige 
ambtenaren met een fi ks hogere 
vergoeding nog steeds hetzelfde 
werk doen. U en mij als onweten-
de voorzien van informatie. Waar-
om de communicatie goeroes van 
de afdeling communicatie dit zelf 
niet kunnen dat zal onderling wel 
gecommuniceerd zijn maar voor 
ongetekende als onwetende niet 
helemaal duidelijk. Maar wellicht 
dat zij dit kunnen communiceren

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Goeroes

Ledenvergadering van 
Buurtbus De Hoef
De Hoef - Morgen, donderdag 27 
november, wordt er in een zaal van 
De Strooppot in De Hoef een leden-
vergadering gehouden met de 45 
chauffeur-vrijwilligers van de Buurt-
bus De Hoef. 
Op deze avond worden de jaar-
verslagen gepresenteerd. Ook de 
aantallen passagiers worden elke 
maand groter, nu de Buurtbus de 
route heeft naar Breukelen-Markt. 
Daarnaast wordt er op die avond 
verder toegelicht hoe de wijzigingen 
zullen zijn per medio december, als 
de Buurtbus onder de nieuwe vlag 
van Connexxion zal gaan rijden. De-

ze avond zal in het teken staan van 
afscheid van de BBA, en het weer 
teruggaan - na 7 jaar - naar Con-
nexxion. 
Belangstellenden, die als chauffeur 
of chauffeuse willen rijden op de 
Buurtbus, dienen minimaal rijbewijs 
B of B-E te hebben.
Zij kunnen met de Coördinator 
Dienstrooster, Wim Bos, contact op-
nemen voor nadere inlichtingen.

Telefoonnummer 0297-283727 of
e-mail: wim_bos@planet.nl
(tussen wim en bos een z.g. Under-
score).

Expositie in de Willisstee
Wilnis – Vanaf 1 december a.s. tot 
1 maart 2009 zal Maurice Delmonte,  
ex slangenmens en schilder, expo-
seren in het Wilnisse dorpshuis de 
Willisstee,  in café Stee-Inn. 
De expositie wordt 1 december ge-
opend. Zijn collectie bestaat uit al-
lerlei dieren die in het nieuws zijn 
geweest, o.a. een prachtig doek van 
Paarden die ternauwernood gered  
werden. Na de opening van de ex-

positie om 14.30 uur, komt er een 
aantal clubs van Spel en Sport 55 
+,  waaronder de zit volleyballers en 
de lijndansers. Hier geeft veelzijdig 
kunstenaar Maurice Delmonte een 
show met zijn buikspreekpop Jac-
ky. Maurice Delmonte schildert nog 
iedere dag en heeft nog veel meer 
geheimen in petto. Die zullen bij de 
volgende expositie ter inzage ko-
men.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 28 novem-
ber a.s. organiseert Supportersver-
eniging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van de 
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten 0,50 euro per stuk.

Uiteraard weer vele mooie prijzen 
waaronder een kofferset bestaande 
uit een grote dikke koffer, een beau-
tycase en een reistrolley. 
Natuurlijk is het eerste kopje koffi e/
thee gratis! 

Deelnemers gezocht voor 
tweede Hoefse Hobbydag
De Hoef - Vorig jaar is met groot 
succes de eerste Hoefse hobbydag 
gehouden in gebouw De Springbok. 
25 Deelnemers hebben toen aan de 
talrijke bezoekers laten zien welke 
hobby ze bedrijven. Van het begin af 
aan is het de bedoeling geweest om 
dit evenement om het jaar te laten 
plaatsvinden.
Op 9 mei 2009 is het weer zover, dan 
kunnen de hobbyisten weer hun 
marktkraam betrekken om te laten 
zien waar ze zoal mee bezig zijn. In-
middels heeft zich al weer een twin-
tigtal deelnemers gemeld met een 
diversiteit aan hobby’s van glasbla-
zen, quilts en kaarten maken, kerst-
groepen tot schilderen, houtdraaien, 

snijpunten jagen en rietdekken. En 
dit is slechts een greep uit het ge-
heel. 
Door een nieuwe opstelling is er 
meer ruimte beschikbaar voor deel-
nemers. Eenieder met een hobby en 
woonachtig in De Ronde Venen kan 
meedoen. Deelname is geheel gra-
tis en voor iedereen is er een markt-
kraam beschikbaar op die dag. Aan-
melden kan per mail bij de organi-
satoren Boudewijn de Jong, BJD.
deJong@hetnet.nl of Bram Keizer, 
bramkeizer@planet.nl
Uiteraard kan ook eerst om meer in-
formatie worden gevraagd.
De Hoefse Hobbydag is een activi-
teit van het Dorpscomité De Hoef.

Flamencogroep La 
Primavera in De Boei
Vinkeveen – Komende vrijdag-
avond 28 november treedt fl amen-
cogroep La Primavera op in de grote 
zaal van De Boei in Vinkeveen. Het 
optreden begint om 20.00 uur
La Primavera is een van Nederlands 
bekendste fl amencogroepen en zal 
op 28 november bestaan uit 4 man-
nen en 2 vrouwen. La Primavera  
steekt fl amenco in een modern jasje 
en laat in het programma “Alameda” 
de geschiedenis zien van de elegan-
te dans met de krachtige gitaarmu-
ziek en de authentieke zang. 
Kaarten zijn te reserveren op 
www.cultura-drv.nl en in voorver-
koop verkrijgbaar bij boekhandel 
Mondria, Winkelcentrum Linde-
boom te Mijdrecht en drogisterij De 
Bree aan de Herenweg 12 in Vinke-
veen.  Aan de zaal worden de kaar-
ten vanaf een half uur voor de voor-
stelling verkocht (vanaf 19.30 uur). 
De toegangsprijs bedraagt voor vol-
wassenen 10 euro, 65plussers en 
houders CJP betalen 7,50 euro. Voor 
jongeren tot 16 jaar kost een kaart 
5 euro. .

Scootercontrole
Amstelhoek/Mijdrecht - De po-
litie heeft op woensdag 19 novem-
ber op de Mijdrechtse Zuwe in Am-
stelhoek en de Anselmusstraat in 
Mijdrecht een scootercontrole ge-
houden.

Bij de controle werden in totaal 44 

brom- en snorfi etsen gecontroleerd. 
Daarbij werden achttien bekeurin-
gen uitgeschreven: teveel vermo-
gen (6), niet tonen papieren (4), ver-
sleten band (1), geen spiegels (3), 
lekke uitlaat (1), niet verzekerd (1), 
geen kenteken (1) en rijden zonder 
rijbewijs (1).



Wilnis - In maart 2008 is het alle-
maal begonnen. Auditie doen in de 
Efteling voor de musical The Sound 
of Music. 2000 kinderen hadden 
zich aangemeld; spanning, emotie, 
tranen en blijdschap. Thijs Snoek uit 
Wilnis doorliep alle rondes glansrijk. 
Uiteindelijk bleven er 54 kinderen 
over die met toerbeurt de kinderen 
Von Trapp mogen spelen. Uit die 54 
kinderen werden er nog 6 uitgeko-
zen om mee te doen aan de Show of 
Music op de televisie, een program-
ma met allemaal liedjes over The 
Sound of Music.

Ook hier werd Thijs uitgekozen als 1 
van 6, en kreeg hij de rol van Kurt, 
de 10-jarige zoon van kapitein Von 
Trapp. Als klap op de vuurpijl moch-
ten deze zes kinderen met de vol-
wassen acteurs naar Oostenrijk en 
beleefden daar een waar sprookje.
alle plekken van The Sound of Music 
werden bezocht. Er werd geslapen in 
een hotel en gegeten in restaurants. 
Toen eindelijk in september de re-
petities begonnen voor de musical 
werd het allemaal wel erg professi-
oneel. Contracten en schoolverkla-
ringen moesten worden getekend. 
Kinderen mogen maar 24 keer per 
jaar optreden van de arbeidsinspec-
tie, vandaar al die regels. Het werd 
een drukke tijd voor Thijs, maar hij 
genoot van iedere minuut. 

Pers
De band tussen de kinderen van 
zijn groepje is gelukkig erg goed. Er 
wordt zelfs gelogeerd bij elkaar. Ook 
het wennen aan de pers en camera’s 
is geen probleem voor de kinderen. 
Alsof ze het al jaren doen. En toen 
was het zover. 8 november 2008, 
hun première. Fans stonden buiten 
te wachten en er werden de nodige 
handtekeningen uitgedeeld. In een 
uitverkocht Efteling theater, zowel ’s 
middags als ’s avonds mochten ze 
optreden. Het werd een prachtige 
voorstelling. De klik met de oude-

re acteurs was er meteen. Ze had-
den echter maar één keer met el-
kaar geoefend. Iedereen genoot, 
vooral voor oudere mensen was het 
een feest van herkenning. Maar ook 
voor de jongere generatie is het de 
moeite waard om de musical te be-
kijken. Een staande ovatie was hun 
beloning. De reactie van Thijs was: 
dat ik dit allemaal mag meemaken.
Wilt u ook een voorstelling van de 
Sound of Music meemaken, waarin 
Thijs speelt, kijk dan op www.thijs-
snoek.nl onder het kopje agenda. 
Daarin staan zijn speeldata.

De Ronde Venen – Het was me het 
weekendje wel wat het weer betrof. 
Stormachtige wind, eerst harde re-
genbuien, daarna fikse sneeuwbui-
en, vorst en daarbij gladheid. Al-
le ingrediënten waren aanwezig om 
voor de nodige overlast en ellende 
te zorgen. 
In De Hoef ontwortelde de storm 
een aardig boompje, dat op een 
overkapping terechtkwam waar-
onder een auto geparkeerd stond. 
Hoewel een deel van het dak het 
gewicht van de boom niet kon dra-
gen, werd de auto, zonder ook maar 
een schrammetje, onder de rommel 
vandaan gehaald.
In Mijdrecht ging er zaterdagoch-
tend onder vreemde omstandighe-
den een geparkeerdstaande auto 
vandoor. Zonder chauffeur ging hij 
aan de haal en eindigde in de voor-
tuin van de Midrethstraat 1.
Er gaan verschillende verhalen over 
hoe het gebeurd is. De een denkt 
dat de chauffeur geparkeerd heeft 
op een hellend vlak zonder de hand-
rem aangetrokken te hebben. Een 

ander denkt dat het gladde wegdek 
(want glad was het) zorgde voor de-
ze glijpartij en weer een ander ver-
telde dat onbekenden deze auto een 

zetje hebben gegeven.
De waarheid zal wel nooit worden 
achterhaald. Veel schade is er niet, 
dus het was geen ramp.
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Thijs Snoek uit Wilnis in 
The Sound of Music

Storm en sneeuw: beide 
kunnen overlast geven

Structuurvisie Wilnis Dorp naar raad

College kiest voor een 
rustig dorpskarakter
De Ronde Venen - Het college 
van B en W heeft in zijn vergade-
ring van dinsdag 17 november be-
sloten de Structuurvise Wilnis Dorp 
ter vaststelling aan te bieden aan 
de gemeenteraad. Centraal in het 
document staat hoe het rustige en 
dorpse karakter van Wilnis kan wor-
den behouden zonder dat voorzie-
ningen verdwijnen en verpaupering 
optreedt.  
In de Structuurvisie wordt de ge-
wenste toekomstige ontwikkeling 
van Wilnis Dorp voor de komen-
de vijftien jaar geschetst. De visie 
geeft onder andere aan wat behou-
den moet blijven en wat ontwikkeld 
moet worden op het gebied van wo-
ningvoorraad, parkeren, behoud van 
de huidige voorzieningen, het dorp-
se en historische karakter van Wilnis 
Dorp en het tegengaan van leeg-
stand. Daarmee is de structuurvisie 
een toetsingskader voor ruimtelijke 
plannen in Wilnis Dorp, die niet in 
het bestemmingsplan passen.

De structuurvisie is het resultaat van 
een uitgebreid proces. In septem-
ber en oktober 2008 lag de concept 
structuurvisie ter inzage. Toen zijn 
enkele reacties ontvangen die ge-
leid hebben tot aanvullingen en nu-
anceringen in het uiteindelijke do-
cument. De inspraakreacties wor-
den beantwoord met een Reactie-
nota. 

Blij
Wethouder Bram Rosendaal is blij 
met de structuurvisie zoals die nu 
naar de gemeenteraad wordt ge-
zonden. ”Bij de inspraak is opnieuw 
gebleken dat de bewoners en on-
dernemers het op bijna alle punten 
eens zijn over het toekomstbeeld 
van Wilnis Dorp. Ondernemers wil-
len zich voor het behoud van de 
voorzieningen en de uitstraling van 
het gebied inzetten, net als de ge-
meente. Daar ben ik blij om. Het 
gaat soms om lastige vraagstuk-
ken, bijvoorbeeld: hoe ga je om met 

leegstaande panden? Ik denk dat 
we gezamenlijk tot een goede op-
lossing zijn gekomen.”

De structuurvisie schetst niet alleen 
de kaders voor de toekomst, maar 
bevat ook concrete activiteiten. Een 
daarvan is de herinrichting van de 
Dorpsstraat en het Raadhuisplein. 
Hiervoor wordt eerst een ontwerp 
gemaakt dat vervolgens met inwo-
ners en winkeliers wordt besproken. 
De planning is om in juni en juli 2009 
een inspraakronde te houden. Over 
ongeveer een jaar kan worden ge-
start met de daadwerkelijke werk-
zaamheden in de Dorpsstraat en aan 
het Raadhuisplein. Ook gaat de ge-
meente met de provincie overleggen 
om het openbaar vervoer naar en 
vanuit het gebied te verbeteren.
Het college heeft de gemeenteraad 
gevraagd de Structuurvisie vast te 
stellen. De behandeling van dit on-
derwerp zal waarschijnlijk op 18 de-
cember plaatsvinden.

Marc Benjamin in discotheek 
La Paix aan de Rondweg
Mijdrecht - Zaterdag 6 decem-
ber a.s. zal discotheek La Paix aan 
de Rondweg in Mijdrecht op zijn 
grondvesten schudden wanneer 
het inmiddels bekende housefeest 
Little Industri voor de tweede maal 
op deze locatie zal worden gehou-
den. Na de zeer succesvolle voor-
gaande editie met Steven Quarré en 
Jamie Westland zullen dit keer de 
dj’s Marc Benjamin, Robinho, Maxi-
miliano en Eroz de lekkerste beats 
van dit moment uit de speakers la-
ten knallen. Zij zullen hierbij wor-
den ondersteund door MC-Ryo. De 
avond duurt van 22.30 tot 04.00 uur. 
Entreekaarten kosten 7 euro per 
persoon.

Bekend
Marc Benjamin is door het hele land 
bekend geworden door de ‘Nope is-

Dope’ feesten en mag met recht het 
grootste dj-talent van ons land ge-
noemd worden. Hij is een van de 
grootste namen in de house scene 
en bewijst dit door wekelijks in de 
grote clubs van het land te staan. 
Afgelopen zomer heeft hij zijn kun-
sten vertoond op de stranden van 
Scheveningen, Bloemendaal, Lloret 
de Mar, Salou, Kreta en Turkije.
Robinho is een Mijdrechtse dj die 
momenteel bezig is met een storm-
achtige ontwikkeling. Hij draait re-
gelmatig in de Escape in Amster-
dam en kende afgelopen jaar de re-
lease van zijn eigen mixtape ‘Stan-
daardprocedure’. Robinho is lid van 
de Dzjarum Crew en daarnaast vol-
op bezig met het produceren van 
zijn eigen nummers.
Maximiliano en Eroz zijn twee ta-
lentvolle dj’s die eerder hebben be-

wezen een goed feestje te kunnen 
bouwen. Maximiliano deed dit al 
een aantal keer eerder tijdens Lit-
tle Industri, Eroz is opgevallen tij-
dens de Conyo Party. Deze jonge ta-
lentvolle dj’s komen eraan en heb-
ben beloofd de tent op zijn kop te 
gaan zetten.
De dj’s zullen ondersteund wor-
den door de klanken van MC-Ryo, 
beter bekend als Ryordon. Hij is in 
Mijdrecht en omstreken natuur-
lijk bij iedereen bekend. Met zijn hit 
‘Alan zet die beat’ in samenwerking 
met de Ding Dong Crew schopte hij 
het zelfs tot TMF. Daarnaast scoorde 
hij enkele bekende hits als ‘Mooie 
meisjes poepen niet’ en ‘Soeverein’. 
Sinds een tijdje heeft Ryordon zich 
naast het rappen toegelegd op het 
MC’en en zal zaterdag 6 december 
gaan zorgen dat het dak0 eraf gaat!

De Schakel in actie voor 
zieke kinderen
Vinkeveen - Vanaf deze week ko-
men leerlingen van de basisschool 
De Schakel in actie voor de Doe 
Een Wens Stichting Nederland, een 
stichting die de liefste wensen ver-
vult van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. Basisschool 
De Schakel doet, samen met basis-
scholen door heel Nederland, mee 
aan een ludieke actie van de stich-
ting: Actie StrooiGoed! Vervul een 
wens! Met de opbrengst van de ac-
tie helpen de leerlingen wensen te 
vervullen van leeftijdgenootjes die 

ernstig ziek zijn.
Actie StrooiGoed. Vervul een wens! 
is simpel, leuk en heel doeltreffend. 
De kinderen verkopen in week 48 en 
week 49 voor 1,50 euro zakjes Doe 
Een Wens pepernoten aan familie, 
vrienden, kennissen en buren. Met 
de opbrengst van de actie helpen de 
leerlingen van basisschool De Scha-
kel wensen te vervullen van kin-
deren met een levensbedreigende 
ziekte. In totaal doen ruim honderd 
basisscholen mee aan deze landelij-
ke actie van Vervul een Wens. Samen 

gaan zij proberen om 50.000 zakjes 
pepernoten te verkopen!
Op zondag 23 november is Actie 
StrooiGoed op een feestelijk manier 
afgetrapt tijdens een bijzonder Sin-
terklaasfeest voor ernstig zieke kin-
deren. Tijdens het feest, georgani-
seerd voor de stichting door Sint-
Haarlem Events, hebben drie leerlin-
gen van basisschool de Boemerang 
uit Utrecht aan de enige echte Sin-
terklaas de grootste Doe Een Wens 
pepernotenzak van Nederland aan-
geboden.

29 november:

Zingen bij het Batz-orgel
Mijdrecht - Aan de vooravond 
van Advent is er weer een zang-
avond waarin Adventsliederen 
centraal staan. Dit jaar werkt 
het bekende in 1924 opgerichte 
Mijdrechtse koor ‘Kunst na Ar-
beid’ mee. Onder de bezielende 
leiding van hun dirigent, Henk 
van Zonneveld, is men bezig een 
nieuw repertoire op te bouwen 

en u zult bij het luisteren verrast 
zijn… heel mooi!
Ook het Bätz-orgel staat cen-
traal. Ex-Mijdrechtenaar Henny 
Heikens zal het koor begeleiden 
en ook de samenzang. Tevens zal 
hij twee soli ten gehore brengen.
Ds. Harry Tacken van de Jans-
kerk zal de verbindende teksten 
uitspreken.

Zeker een avond om naar toe te 
gaan.

Zaterdagavond 29 november, 
20.00 uur, in de Janskerk aan de 
Kerkstraat in Mijdrecht. U bent 
van harte welkom om met el-
kaar te genieten van het zingen 
van mooie liederen en te luiste-
ren naar mooie muziek.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Potverteren

Dierenambulance op het
verkeerde pad

We gaan potverteren. 
Het Rondeveense 
carnaval gaat begin-
nen. B&W gaan 

potverteren. Ze gaan smijten met geld voordat 
het niet meer kan. Lekker potverteren. Allemaal 
kunstgrasvelden. Lekker naar Oeganda. 
Lekker een Watersportplaza met een eigen 
rioolwaterzuivering bouwen, want het zal wel 
niet de bedoeling zijn dat al die Amsterdamse 
watersporters in onze Vinkeveense plassen 
gaan sassen. Ja! Ja! Je blijft lachen wat onze 
bestuurders in hun verveling weer gaan 
bedenken waar ze onze centen naartoe gaan 
smijten. Je gelooft je ogen toch niet. Potverteren. 
Wat hebben wij als Rondeveners daar nu aan. 
Ja! Ja! Even tussendoor. Ja! Ja! Hoe vind je dat 
idee van zo’n watersportplaza? Wat zou dat 
kosten? Een mooi verkeersaantrekkend project. 
Daar zitten de bewoners van de Baambrugse 
Zuwe en wij Rondeveners op te wachten. Wij 
hebben daar al een parkeerterrein voor 1,3 
miljoen en dan is het nog niet klaar, want het 
is nu nog alleen maar ruigte. Daar komt nog 
wel een paar ton bij. Zouden er 50 auto’s op 
kunnen? 1.500.000,00/50 euro is 30.000,00 
euro per plekje. Dat is niet niks. Onderhoud per 
jaar 1% 15.000 per jaar. (Jongens en meisjes, 
het spijt ons, maar de OZB moet omhoog want 
daar hebben wij niet op gerekend.) Ja! Ja!

Zouden er ook parkeerplaatsen komen voor 
gehandicapten of moeten die met hun auto op 
de Zuwe staan. Zou er al een exploitant zijn 
of zouden ze het hele plan op de bonnefooi 
aanleggen en uiteindelijk in beheer geven 
aan een pachter die het later dan voor een 
habbekrats kan overnemen net zoals dat 
gebeurd is met de dorpshuizen, De Meijert in 
Mijdrecht en de Willisstee in Wilnis. Ja! Ja! Je 
zou zeggen: “Kijk net zoals bij de disco of er 
geïnteresseerden zijn en laat die er maar op 
inschrijven, dan heb je kans dat we ons 1,3 

miljoen nog terugkrijgen.” Dan stappen wij 
natuurlijk wel gewoon over de verkeersoverlast 
heen en welk precedent er weer geschapen 
wordt, zodat ook anderen weer aanspraak 
kunnen maken op ontwikkelingen aan onze 
plas en uiteraard ook over de vraag “Wat wordt 
de natuur er beter van?” Is daar wel naar 
gekeken? Ik denk dat ze voor zo’n ingrijpend 
plan niet alleen een beeldkwaliteitplan (wat 
klinkt dat goed hè. Beeldkwaliteitplan. Ja! 
Ja!, met zo’n beeldkwaliteitplan kan prachtig 
gemanipuleerd worden, je ziet niet meer wat 
je had moeten zien), zouden moeten maken 
maar ook een Milieueffect Rapportage. Zou 
je hier nu ook te maken kunnen krijgen met 
planschade? Ja! Ja! 
Wat zou zo’n plan nu eigenlijk alleen al aan 
voorbereiding kosten. Want een adviesbureau 
leeft ook niet van de lucht. Die laten de 
champagnekurken wel weer knallen. Ja! Ja! 
Zou onze wethouder nog tijd overhouden 
om voor woningen voor starters, ouderen en 
gehandicapten te kunnen zorgen? Twee jaar 
geleden heeft hij daar van de Raad al 1,5 
miljoen voor gekregen. Hij wacht, geloof ik, zo 
lang dat die 1,5 miljoen ook is verdampt. Nou 
jah, zo kan het wel weer. Ja! Ja!
Kunnen wij onze overheid vertrouwen? Ik bedoel, 
kunnen wij burgers onze gekozen raadsleden, 
onze vertegenwoordigers, vertrouwen in dit 
soort zaken? Ze moeten in onze gemeente nog 
leren hoe te communiceren met de inwoners. 
Dat is de kwaliteit die ze naar Oeganda gaan 
brengen. Toch? 

Op die verkeerssituatie bij Adelhof in Mijdrecht 
wordt zo gekankerd door iedereen. Dat wil je niet 
weten. Maar ze hebben toegezegd dat wanneer 
het niet bevalt dan gaan we het weer anders 
doen. Ja! Ja! Dat wordt gezegd. Wij hebben geld 
genoeg in kas om nog even aan te knoeien. 
                                                               
                              John B. Grootegoed 

Donderdagmorgen 11.30 uur. Goedemorgen, met de 
dierenambulance. Bent u de eigenaar van een schild-
padkleurige kat? Eh, nou, niet precies. Mijn moe-
der was eigenaar van de kat en sinds mijn moeder is 
overleden en het huis leegstaat, verzorg ik hem iede-
re dag door eten te geven. Dan bent u wettelijke eige-
naar. De kat is overreden door een auto en de buur-
vrouw heeft ons uw telefoonnummer gegeven. We 
kunnen de kat voor u meenemen.  Nou nee, legt u de 
kat maar in de schuur neer. Ikzelf ben in Alphen a/d 
Rijn en kan nu niet meteen naar u toerijden. Wat zijn 
de kosten? De kosten zijn 20 euro, maar we willen wel 
meteen afrekenen. Nou, weet u wat, gaat u maar naar 
de overkant, naar de overburen. Die zijn altijd thuis. 
Zij schieten de 20 euro wel voor. Bedankt in ieder ge-
val voor uw telefoontje. Tring. Goedemorgen, wij zijn 
van de dierenambulance en hebben de kat van de 
overkant geborgen en willen met u afrekenen, 30 eu-
ro alstublieft.  Alstublieft, hier heeft u 30 euro, maar 
mag ik hier wel een kwitantie van, want dan kan ik 
dit aan de verzorger van de kat geven. Alstublieft, be-
dankt en tot ziens. ‘s Middags 17.00 uur. Hoi Mario. Je 
hebt het wel gehoord hè van de dierenambulance en 
de kat. Triest toch voor de kat om zo aan zijn einde te 
komen. Ik heb de 30 euro voor je voorgeschoten.
30 Euro? 20 Euro was het toch? Nee, ik moest 30 euro 

betalen, maar ik heb wel een kwitantie gevraagd. 
Wat een stelletje boeven! Ring. Goedemiddag, met de 
dierenambulance. Met Dirk. Goedemiddag, met Ma-
rio. Spreek ik met degene die vanochtend de over-
reden kat van mijn moeder geborgen heeft in de 
schuur? Ja, daar spreekt u mee. Waarom vraagt u mij 
20 euro, terwijl u 30 euro afrekent met de overbuur-
vrouw? U kunt dat tientje wel terugkrijgen als u wilt, 
hoor. Nee, het gaat mij niet om dat tientje, maar om 
uw flessentrekkerij. Wat zijn dit voor praktijken? Ja, 
ziet u, we moesten omrijden om de kat te kunnen ber-
gen. (Afstand ongeval kat-schuurtje 70 meter). Mag 
ik uw achternaam? Die heeft u toch? Nee, u zei alleen 
Dirk en geen achternaam. Waarom wilt u dit weten?
Omdat dit een verhaal is dat in de Nieuwe Meerbo-
de thuishoort. U moest uw ogen uit uw kop schamen 
met dit soort praktijken. Trouwens, dit gesprek wordt 
nu opgenomen (voicerecorder) en u kunt dit volgen-
de week teruglezen in de krant. Gegroet, en succes 
met uw tientje.

Ronduit schandalig dat zo’n goede instantie, 
welke grotendeels van schenkingen afhankelijk 
is, met dit soort mensen werkt.

Mario v.d. Schaft, Mijdrecht

Sinterklaasje
Bonne Bonne Bonne

We gingen gezellig naar de sinterklaasintocht in Vin-
keveen. Voor Roy van 3 is het nu heel spannend. Hij 
begint het nu leuk te vinden. Aan het einde zei Sinter-
klaas dat alle kinderen een zakje lekkers mochten ha-
len. Dus ik met Roy in de rij staan. Uiteindelijk was hij 
aan de beurt, 1 zakje voor Roy en 1 voor zijn jongere 
zusje. Maar Piet wilde een waardebon. Tja, die heb ik 
niet. Dan geen zakje. Ach Piet, dat meent u niet.
Ja, regels zijn regels, en misschien als u wacht tot de 
rij met kinderen weg is, dan blijft er misschien iets 
over. Ik was echt verbaasd en boos.
Hoe kan je als zwarte piet nu weigeren een kind iets 
te geven. Het is toch een kinderfeest en alsof een kind 

van drie jaar twee keer in de rij gaat staan. Roy moest 
hard huilen en zei dat hij ook lief is en een snoep-
je wil. Nee, zwarte piet was niet netjes. Er zijn toch 
meer mensen met kinderen zonder bonnetje? Opa’s 
en oma’s met kleinkinderen uit een ander dorp? Ge-
lukkig was er aan het einde iets over en kregen mijn 
kinderen ook een zakje en werden ze weer lief gevon-
den door zwarte piet.
Maar dit moet anders. Misschien uitdelen door gewo-
ne mensen en niet door pieten? Of een rij voor kinde-
ren zonder bon? Het kan niet anders, denk ik. 

Een lief kindje van 3 jaar en zijn moeder

Hondenpoep bij Proostdijschool
Ja! Hondenpoep is natuurlijk een heel oud verhaal. 
Soms is het goed om hier toch weer een beetje 
aandacht aan te besteden want nog steeds lukt 
het een (waarschijnlijk klein) aantal mensen niet 
om hun hond niet op de stoep te laten poepen. 

Vanmorgen liep ik vanuit de St. v Rumelaerstraat 
naar de Proostdijschool en struikelde en hinkel-
de ik met de kinderen in de hand tussen een par-
tij stront. Supervers, mooi door kinderschoen-
tjes uiteengereten en over een lengte van 8 me-
ter over de gehele stoep verdeeld. Geen mak-

kelijke opgave om er dan niet in te staan. 
Gevolg, kinderen en ouders die niet snel genoeg 
reageren of het helemaal niet zien, lopen er door-
heen, lekker de klas of je huis weer in en dan…
 
Dit gebeurt met zeer hoge frequentie op het stuk 
voor school. De stoep naast het hek van de school 
waar de ouders dienen te wachten tot ze hun kind 
kunnen ophalen, staat gemiddeld 3x per week een 
nieuwe HOOP.

Dennis van der Baan, Mijdrecht   

Planschade voor wethouder

Wat hadden er toch veel meer inwoners van de gemeen-
te De Ronde Venen achter het Estafetteproject kunnen 
staan. Denk hierbij aan de destijds aangedragen alter-
natieven om de sportvelden ergens anders te plaatsen 
dan in de Driehoek. Ook een van de sportverenigingen 
was het hier absoluut mee eens.
Wat had het Estafetteproject qua haalbaarheid dan een 
veel grotere kans van slagen kunnen hebben.
Als bewoner (lees: omwonende van de Driehoek) word 
je gewoon platgewalst. Er wordt geen rekening gehou-
den met je bijdrage in een overleggroep die de gemeen-
te De Ronde Venen had ingesteld om mee te denken 
hoe de Driehoek in te vullen. Gemeente, gemiste kans 
in dezen. Jammer, maar dat zal nu allemaal wel een ge-
passeerd station zijn als ik zie hoe onze gemeente tot nu 
toe met dit project omgaat. Mogelijk een zaak voor de 
nationale ombudsman. Dan maar naar de volgende fa-
se, want we zijn er nog lang niet. 
Wat te doen mocht het estafetteproject onverhoopt toch 
doorgaan en het bestemmingsplan t.a.v. de Drieho-
ek daarvoor moet worden gewijzigd? Het eerste waar 
je dan aan denkt is planschade. Niet echt een gezellig 
onderwerp, maar blijkbaar gaan we daar dan naar toe. 
Lichtoverlast, geluidsoverlast, verandering in de verke-
erssituatie rond de Driehoek. Allemaal negatieve zaken 
als het gaat om je woonplezier en je privacy.

Goed, de zon wordt niet uit je tuin gehaald door de 
voetbalvelden, sterker nog, de dag wordt verlengd door 
het licht van de enorme lichtmasten die in de Drie-
hoek worden geplaatst. Er wordt beweerd dat dat er wel 
meer dan 40 zullen worden. Verder met de planschade. 
Onlangs las ik in een lokale krant (en ik zal niet de eni-
ge geweest zijn) dat door de gemeente De Ronde Ve-
nen een hoge planschade (van maar liefst 36.000 euro!!) 
is toegekend aan een wel heel bekende inwoner van 
onze gemeente wegens waardedaling van zijn woning. 
Reden: de bewoner heeft angst voor waardedaling van 
zijn woning door schaduwwerking, verdichting van de 
bebouwing en aantasting van de privacy als gevolg van 
bouwplannen voor een aangrenzend terrein. Dan denk 
ik dat wel heel veel omwonenden van de Driehoek (en 
dat zijn er echt heel veel)  aan het rekenen zijn gesla-
gen, danwel hun rechtsbijstandsverzekering zijn gaan 
informeren. Reken maar uit. Neem de planschadevergo-
eding van die genoemde bekende inwoner, tel het aan-
tal woningen rond de Driehoek die op enigerlei wijze in 
aanmerking kunnen komen voor planschade en relateer 
dat aan de door de gemeente De Ronde Venen toege-
wezen planschadevergoeding. Dan krijg je een bedrag 
dat de Staatsloterij graag in de jackpot wil hebben.

L. Verhaar 

Planschade voor ons allemaal

Deze week zag ik in de krant staan dat weth-
ouder Roosendaal maar liefst 36.000 euro plan-
schade heeft ontvangen wegens verlies van pri-
vacy en woongenot ivm met nieuwbouw. 
Goed om te weten dat ik daar straks, als er een flat 

van 7 lagen achter mijn woning gebouwd wordt (op 
het CSW parkeerterrein), aanspraak op kan maken, 
want mijn woongenot en privacy zullen dan ook 
drastisch worden aangetast. 

R.A. Prange, Wilnis

Gemeente houdt woord,
de loopbrug ligt er!!

Vinkeveen  -  Na mijn vorige ingezonden stukken eind 2007 
en 2008 in De Nieuwe Meerbode is eindelijk iets gebeurd. 
Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over het 
plan om een loopbrug te creëren, hoek Baambrug-
se Zuwe/Herenweg in Vinkeveen. Ere wie ere toekomt, 
de Gemeente (in de persoon van Wethouder Dekker) 
heeft woord gehouden. Afgelopen vrijdag 14 novem-
ber werd ik door een bewoonster uit Vinkeveen gebeld 
met de mededeling dat er aan “de loopbrug” wordt ge-
werkt. Inderdaad werd de loopbrug gerealiseerd, een 
bedrijf was hard aan het werk deze brug te plaatsen. 
De Gemeente heeft zowaar mijn plan overgenomen 

om deze loopbrug naast de bestaande brug neer te la-
ten leggen. Het gaat hier waarschijnlijk om een tijde-
lijke brug, aldus de uitvoerder, maar hij ligt er. Ook de 
aandacht die de Nieuwe Meerbode aan deze loop-
brug heeft besteed, heeft hier zeker toe bijgedragen. 
Ik denk dat ik namens vele voetgangers, bejaarden, 
mensen met rollators, ouders met kinderwagens en 
meer spreek dat we allemaal nu veilig de Baambrug-
se Zuwe op en af kunnen zonder dat het gemotori-
seerd verkeer hinder van ons, voetgangers, ondervindt. 
 

Cor van Zwieten, Baambrugse Zuwe, Vinkeveen

Bezorgd over oversteek busbaan
Doormiddel van dit schrijven wil ik mijn zorg uitspreken 
over de plannen met betrekking tot de oversteek van de 
busbaan (Zuidtangent) ter hoogte van het Burgemees-
ter Kootpark en de Weegbree.
Op 12 november 2008 is er een informatieavond ge-
weest waarin deze plannen door vertegenwoordigers 
van provincie en gemeente uiteen zijn gezet. Hr. Nien-
huis is hiervan de projectleider. Tijdens deze avond is 
er door alle bewoners van zowel het Kootpark als de 
Weegbree grote zorg geuit over de slagboom met ge-
luidssignaal. Deze situatie leidt onherroepelijk tot on-
gelukken. Per dag vinden er 2000 passages plaats. Het 
grootste deel betreft kinderen. Er zijn thans geen krui-
singen die uitsluitend langzaam verkeer afwerken. Uit-
sluitend overzichtelijke kruisingen met stoplicht beïn-
vloeding voor de sneltram. Van spoorbomen en akoes-
tische signalen is geen sprake. Het zou de veiligheid al-
leen maar compliceren. In hoeverre kunnen wij dit toe-
staan? We hebben geleerd van de trambaan in Buiten-
veldert waarbij vele door zinloos verlies geknakte ge-
zinnen zijn ontstaan en nu de conclusie wordt getrok-
ken doordat er het gehele traject hoge hekken zijn ge-
plaatst. Indien u een dag zal posten bij het busstation 
Uithoorn zult u merken dat buschauffeurs van Conexxi-
on meerdere keren per dag door een rood stoplicht rij-
den. Wilt u op uw geweten hebben dat kinderen over-
lijden omdat er geen veilige oversteekplaats is? U weet 
toch ook dat kinderen in hun spel soms onbezonnen 

zijn, ondanks vele waarschuwingen van ouders?
Tijdens de bijeenkomst is er een aantal mogelijke al-
ternatieven genoemd die het gevaar mogelijk vermin-
deren.
1. Rolhek: sluit minder snel, maar vormt voor kinderen
 een goede barrière.
2. Verticaal schuifhek. Is een stuk sneller.
3. Viaduct.
4. De bus laten stoppen voor de oversteek met ge-
bruikmaking van een draai- of scharnierhek dat dwars 
over de busbaan of dwars over de langzaam verkeers-
weg opent.

De bijeenkomst werd afgesloten met de belofte dat de 
ambtenaren nader onderzoek gaan doen naar de ver-
schillende opties hoewel de onverschillige en onkundi-
ge houding van de 5 ambtenaren het tegendeel doet 
vermoeden. Op de meest voor de hand liggende vragen 
waren de ambtenaren niet goed voorbereid.
Daarbij is het vertrouwen na 4 bijeenkomsten over de 
busbaan bij de bewoners sterk afgenomen.
Het ingediende protest van de bewoners heeft tot niets 
heeft geleid. Toch ben ik van mening dat de gemeente 
op dit punt zijn verantwoordelijkheden direct op moet 
pakken om het niet op een later tijdstip na veel schade 
en schande alsnog te moeten doen.

D. R. Streefkerk, Uithoorn

Nieuw situatie Mijdrecht-Utrecht
De politiek heeft het wederom gewonnen ten op-
zichte van de klachten van vele mensen die rei-
zen vanuit Mijdrecht naar Utrecht met buslijn 140. 
Zoals al eerder in jullie krant gemeld wordt deze lijn 
met ingang van 15 dec 2008 veranderd... we reizen naar 
Breukelen, stappen op de trein, en reizen dan vervol-
gens in Utrecht weer met de stadbus... vele mensen heb-
ben hier tegen geprotesteerd, helaas zonder resultaat. 
In een van jullie edities werd nog keurig gemeld dat er 
sprake zou zijn van een overgangsmaatregel... er zou dan 
voor een bepaalde termijn een korting gaan gelden op de 
tarieven... uit mijn hoofd zouden de abonnnementskosten 
dan hooguit kunnen stijgen tot 120,00 euro per maand 
dat is al een verhoging van 40 euro per maand ten op-
zichte van de huidige situatie..
 
Echter... wat blijkt?
Zojuist contact gehad met het landelijke nummer 
0900-9292 voor een reisadvies.... ik vroeg aan betrok-

kenen dat ik vanuit Mijdrecht wil reizen naar Utrecht-
veemarkt. De kosten worden daadwerkelijk gewoon 
vanaf de eerste dag traject abonnement NS 73,60 euro 
1 zonekaart Utrecht 28,00 euro 
2 sterren abonnement voor de bus van Mijdrecht naar 
Breukelen 41,75 euro. 
Totale kosten vanaf 15 december 2008 143,35 euro.
 
Met andere woorden... inwoners afkomstig uit Mijdrecht 
en reizen per openbaar vervoer worden geconfronteerd 
met een maandelijkse kostenverhoging van ruim 60,00 
euro per maand..
Een toch alleszins vriendelijke compensatie... 
 
ik denk dat vele mensen die reizen naar Utrecht zullen 
schrikken van deze regeling, die eenieder min of meer 
door de strot wordt gedrukt... 

G.J. Konincks, Mijdrecht 
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V.I.O.S. ‘With or without you’

Mijdrecht - Ben je een ervaren mu-
zikant of majorette? Vind je het leuk 
en uitdagend om straat- en taptoe-
shows te lopen? Meld je dan nu 
aan! Want als je nu ”instapt”, loop je 
in april 2009 mee in de nieuwe tap-
toeshow “With or without you” van 
Show- & Marchingband V.I.O.S. uit 

Mijdrecht. In april 2009 is de pre-
mière van deze fantastische show 
op muziek van de legendarisch Ier-
se popformatie U2.

In de jaren tachtig maakte V.I.O.S. 
naast haar straatrepertoire furo-
re met verschillende taptoeshows. 
Misschien herinnert u zich nog 
haar Zuid Amerikaans- en Gilde-
show met de daarbijbehorende the-
ma uniformen. Door omstandighe-
den is V.I.O.S een aantal jaren van 
het “taptoetoneel” verdwenen, maar 
“they are back” en hoe! De Show- 
& Marchingband V.I.O.S.-Mijdrecht 
heeft weer een groep die tot het ui-
terste gemotiveerd is om een fan-
tastische show neer te zetten. En 
ook nu met hun nieuwe show op 
muziek van de popgroep U2 levert 
zij geen half werk!

Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de choreo-
grafie en de instructie van de show 
is René Ranzijn. René heeft zijn spo-
ren in de show- en marchingwereld 
ruimschoots verdiend. Zo tekende 

hij recentelijk nog voor de shows 
van Wilhelmina Sleeuwijk en de Van 
Limburg Stirum band.
De muziek van U2 is op maat ge-
arrangeerd door Anton Burger en 
ingestudeerd door dirigent en jazz 
trompettist Diederik Ruisch. 

De U2-show zal door de majorettes/
colorguards, slagwerkers en blazers 
onder leiding van tambour-maître 
Juan Rodriguez worden opgevoerd 
in het Verweij-uniform. Een in eigen 
beheer ontworpen en ontwikkeld ei-
gentijds showuniform. Met de naam 
Verweij eert V.I.O.S. haar oprichter 
en diens kleinzoon, beschermheer 
Joh. Verweij.

Voor meer informatie over V.I.O.S. 
kun je terecht op
www.vios-midreth.nl. En natuurlijk 
doen ze het graag “With” en niet 
“without you”…, dus meld je nu 
aan! Bel met voorzitter Marcel van 
Scheppingen en bespreek je moge-
lijkheden. Je kunt hem bereiken op 
telefoonnummer (06) 20 70 72 80 en 
e-mail: voorzitter@vios-midreth.nl.

Nieuw wandelpad langs
de Amstel geopend
Uithoorn - Het komt voort uit een 
behoefte van de bewoners en het 
wandelplatform om een wandelpad 
langs de Amstel te realiseren. Het 
idee kwam bij de gemeente terecht 
en toevallig was de provincie tege-
lijkertijd bezig met een wandelrou-
te langs de Stelling van Amsterdam. 
Het zogeheten fortenpad. De bedoe-
ling is dat er meer recreatieve wan-
delingen komen waarbij ook cul-
tuur en diverse bezienswaardighe-
den een rol spelen. Maar ook dat er 
op kaarten wordt aangegeven waar 
je een hapje kunt eten of wat drin-
ken en eventueel overnachtings-
mogelijkheden. De gedeputeerde 
Rintske Kruisinga van de provincie 
Noord-Holland vertelt dat er inmid-
dels weer 10 miljoen ter beschik-
king is gesteld om te investeren in 
de Stelling van Amsterdam. Volgens 
de gedeputeerde is het de bedoe-
ling dat de Stelling van Amsterdam 
meer gepromoot wordt bij het pu-
bliek. Dat gebeurt dan op een aan-
tal manieren zoals meerdere func-
ties in de forten, bezoekerscentra bij 
Pampus en Lekkerkerk, fietsroutes 
en dus een fortenpad. Ook moeten 
er ondernemers gevonden worden 
die willen investeren in de forten. Er 
is natuurlijk een aantal bekende for-
ten zoals het fort bij Pampus en hier 
in de regio het Fort aan de Drecht, 
het fort bij Uithoorn en Fort de Kwa-
kel. De bedoeling van het fortenpad 
is ook dat mensen vanaf het station 
naar een fort kunnen wandelen. Dat 
zullen dan ook themapaden wor-
den en dat gaat dan samen met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Wandelroute
In totaal zal het 135 km lang zijn en 
volgend jaar september is het de 
bedoeling dat het fortenpad gereed 
zal zijn en zal ook de gids uitkomen. 
Het zal ook onderdeel uitmaken van 
de ANWB routes. De nieuwe wan-

delroute werd geopend door een 
kanon dat afgevuurd werd. Met de 
boot Dame van Amstel werd langs 
het nieuwe wandelpad gevaren dat 
overigens bestaat uit Dolomieten-
steentjes en ook echt afkomstig zijn 
uit de Dolomieten.

Ongeveer een jaar geleden kwam 
men dus op het idee en er werd 
nog even teruggeblikt naar het ver-
leden, het rampjaar 1672. Voor Ne-
derland in ieder geval een rampjaar 
toen Nederland zich moest verde-
digen tegen verschillende indrin-
gers. Maar ook de herinnering aan 
de bekende schilder Rembrandt van 
Rijn die vaak langs de Amstel wan-
delde en ook vele doeken daarvan 
heeft geschilderd. Er staat nog een 
bekend beeld van Rembrandt uitkij-
kend over de Amstel met het pen-

seel in de hand vlak bij de molen. 
Door de provincie werd aangegeven 
dat tot ongeveer 15 jaar geleden het 
niet echt leuk was om in Nederland 
te wandelen omdat veel plekken on-
begaanbaar waren en dat daar dus 
de laatste jaren veel verandering in 
is gekomen.

Zo zijn er ook LAW (Lange Af-
stands wandelingen) maar ook klei-
nere wandelingen. Deze LAW wan-
deling begint bij de Rode Paal, dus 
bij de grens van Uithoorn en loopt 
tot de bebouwde kom van de Nes 
en maakt dus onderdeel uit van het 
fortenpad. De bedoeling is eigenlijk 
wel dat het pad verder door wordt 
getrokken in Uithoorn, zodat je door 
kunt lopen. Dus een oproep aan de 
gemeente om dat eens te gaan be-
kijken. 

Fietsexcursie door 
natuurgebied de Rondehoep 
bij Ouderkerk a/d Amstel
Regio - De Rondehoep ligt onder 
de rook van Amsterdam-Zuidoost. 
De weilanden zijn doorsneden met 
slootjes in een spinnenwebbenpa-
troon en de kronkelige dijk voert u 
langs bijzondere plekjes. 

In deze tijd van het jaar strijken er 
zwermen goudplevieren, wulpen en 
kolganzen neer. Er worden regelma-
tig grote zilverreigers gezien. De na-
tuur is niet ver, maar heel dichtbij! 
Onze gids vertelt u graag alle leu-
ke weetjes en hoopt u daar te tref-
fen. Misschien een idee om met uw 
fietsclub op pad te gaan of om met 
de hele familie deel te nemen.
De fietsexcursie is op zaterdag 6 de-
cember van 10.00 tot ca. 11.30 uur. 
Wat heeft u nodig: een fiets, war-
me kleding en stevig schoeisel. Wel-
licht wordt er nog een korte wan-
deling gemaakt. Verzamelen op de 
parkeerplaats aan de Kerkstraat, 
schuin tegenover de karakteristieke 
Hervormde Kerk in het centrum van 
Ouderkerk aan de Amstel. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
bij de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088- 006 
44 55. De kosten bedragen 3,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 2,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar betalen  1,50 

euro. Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle buiten-

activiteiten in Noord-Holland staan 
op www.natuurwegwijzer.nl

Hollandse avond met lekkere 
meestampers in Oude Dorp

Uithoorn - Eens in de zoveel maan-
den organiseert de horeca Oude 
Dorp een gezellige avond. Dat loopt 
uiteen van Goud van oud tot jazz en 
blues. Maar omdat niet iedereen 
van jazz en blues houdt is twee jaar 
geleden het idee geopperd om eens 
een Hollandse avond met echt Hol-
landse liedjes te organiseren. Goed 
idee vond iedereen en de cafés in 
het Oude Dorp gingen meteen aan 
de slag om een zanger of een band 
te charteren. Bij Drinken & Zo wa-
ren het de Bokkies. Ferry, de spreek-
buis van de band, vertelt dat de 
naam ontstaan is omdat twee leden 
van de band Bokhorst heten,  van-
daar de naam dus. Een jaar of zes 
geleden zijn Koos en Arie begonnen 
en Ferry en Barry zijn er naderhand 

bij gekomen. Ferry is de basgitarist, 
Arie doet keyboard, Koos is slaggi-
tarist (geeft het ritme aan) en Barry 
op drums. De band komt uit Nieuw 
Vennep en speelt en zingt 60-er ja-
ren muziek van ‘Het kleine café aan 
de haven’ tot Peggy Sue. Maar zij 
zongen ook twee eigen nummers, 
ook smartlappen vertelt Ferry, die 
geschreven zijn door Koos, zijn zwa-
ger, namelijk ‘Eenzaam’ en ‘Van-
avond heb ik gedanst’. Arie is ei-
genlijk de enige die echt muziek-
les heeft gehad. Voor de anderen is 
het echt een hobby. Wat het des te 
opmerkelijker maakt is het feit dat 
Arie visueel gehandicapt is en maar 
20% zicht heeft. Han van Drinken & 
Zo vertelt dat hij erover denkt om 
voortaan iedere woensdag een spe-

ciale avond te organiseren met eten. 
Geen haute cuisine maar gewoon 
lekker zoals stamppot of nasi. 
Grappi! Dit omdat de maand no-
vember met vier dineravonden met 
een menu en wijn uit Zuideuropese 
landen succesvol zijn gebleken.
Evie van het café ernaast vertelt dat 
zij verleden jaar Ben Valkenburg ge-
engageerd hadden maar dat deze 
helaas ziek was en Carlo kwam in 
zijn plaats. Wat het rookverbod be-
treft vertelt Evie dat zij echt wel het 
verschil merken. “De vrijdag gaat 
redelijk, maar op zaterdag gaat het 
echt moeizaam.” River Side Café had 
wel een zanger gevraagd maar dat 
ging helaas niet door. Bij het Fluitje 
was het ook heel gezellig en lekker 
vol en in het Spoorhuis kwam Daan 
Kruithof, compleet met zwart/witte 
schoenen zoals de oude jazz gitaris-
ten in New Orléans dragen. Het pu-
bliek vindt het leuk. “Hij is ook grap-
pig. Als er iemand binnenkomt of 
weggaat, springt hij daar op in en 
maakt een grapje. Dit is echt zingen 
en spelen met humor en dat zonder 
microfoon. Vooral het bekende num-
mer ‘Vriendschap, liefde, broeder-
schap’ van ’t Schaep met de vijf po-
ten was een lekkere meezinger. Wat 
opviel was dat het liedje ‘Daar bij de 
waterkant’ een geliefd liedje blijkt te 
zijn want je hoorde het in meerde-
re cafés zingen. Leuke avond “Hoe-
ven we niet naar Amsterdam, kun-
nen we hier gezellig in Uithoorn blij-
ven”, aldus een toehoorster.



De Ronde Venen - Bij Speciale Ge-
legenheid 2008 is in gemeente De 
Ronde Venen een Koninklijke On-
derscheiding toegekend aan twee 
inwoners. Vorige week woensdag-
avond werden de versierselen be-
horende bij deze onderscheidingen 
opgespeld door loco-burgemeester 
J.M. van Breukelen tijdens de mede-
werkersavond van de Wereldwinkel. 
Deze twee inwoners zijn gedeco-
reerd als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Mevrouw C. van der Plas-
Posdijk heeft vanaf 1975 activiteiten 
ontplooid op het gebied van sport, 
gemeentepolitiek, wonen en ontwik-
kelingssamenwerking die ten goe-
de komen aan de (lokale) samenle-
ving. Van 1975 tot heden was zij vrij-
williger bij de korfbalvereniging At-
lantis. Decoranda draait bardien-
sten en verricht schoonmaakwerk-
zaamheden in de kantine en is nu 
nog steeds op afroep beschikbaar. 
Van 1977 tot 1981 was zij lid van de 
steunfracties van de Progressieve 
Drie (PvdA, D66 en PPR). Van 1985 
tot 1989 voor de Progressieve Com-
binatie (PvdA en PPR) en was zij be-
trokken bij de oprichting van de PPR 
in de gemeente Mijdrecht. Mevrouw 
Van der Plas stond de steunfracties 
met raad en daad bij en bezocht al-
le vergaderingen van de commissie 
Financiële en Economische Zaken 
en bracht hierover verslag uit. Thans 
is zij als lid van GroenLinks betrok-
ken bij het politieke gebeuren. Van 
1983 tot 1993 was zij lid van het Al-
gemeen Bestuur van de toenma-
lige woningbouwvereniging Beter 
Wonen en behartigde de belangen 
van de bewoners en woningzoeken-
den. Daarnaast gaf zij praktische 
tips bij renovatie. Ze was betrokken 
bij de oprichting van een gezamen-
lijke werkorganisatie van 3 plaatse-
lijke corporaties in de gemeente De 
Ronde Venen, gevolgd door een fu-
sie met de woningcorporatie De 
Angstelstroom uit Abcoude/Baam-
brugge tot de woningbouwvereni-
ging Veengemeenten met ruim 2300 
verhuureenheden.

Wereldwinkel
Van 1989 tot heden was en is ze me-
deoprichter, bestuurslid, penning-
meester van en vrijwilliger bij de 
Stichting Wereldwinkel in De Ron-
de Venen. De zolder van Decoran-
da en haar echtgenoot fungeerde in 
het begin als magazijn. Daarnaast 
beheerden zij gedurende lange tijd 
de financiën. Decoranda was actief 
met alle voorkomende werkzaam-
heden (inkoop, verkoop, financiële 
administratie, schoonmaken, etc.). 
Zij heeft bjigedragen aan een nieu-
we huisvesting van de Wereldwinkel 
in De Ronde Venen. Daarnaast heeft 
zij een waarderingssubsidie van de 
gemeente geregeld. Decoranda zet-
te zich in voor de verbetering van de 
rechten van de vrouw en de strijd 

tegen de opmars van de kernwa-
pens in haar functies binnen het be-
stuur van de vrouwenvereniging en 
de lokale afdeling van de PPR. Ook 
haar activiteiten voor het Interkerke-
lijk Vredesberaad laten deze betrok-
kenheid zien.
 
Mensenrechten
De heer M. A. van der Plas heeft 
vanaf 1957 activiteiten ontplooid op 
het gebied van het kerkelijk leven, 
mensenrechten en ontwikkelings-

samenwerking, die ten goede ko-
men aan de (lokale) samenleving. 
Met uitzondering van de periode 
1979-1985 was hij secretaris (tot 
1961), voorzitter (1961 tot 1964), tij-
delijk dirigent (1970 tot 1971) en lid 
van de muziekcommissie (de laatste 
jaren) van het Christelijk Gemengd 
Koor Kunst Na Arbeid. Van tijd tot 
tijd verricht hij mede de kascontrole. 
In het Johanneshospitium zingt be-
trokkene in een projectkoor.
Van 1963 tot mei 1979 was hij ou-
derling, sinds 1992 tot heden is hij 
wijkmedewerker en helper bij ere-
diensten, gasheer en gesprekslei-
der bij huisbezoeken, lid van de ver-
sier- en liturgiecommissie en lid van 
de cantorij van de Janskerk binnen 
de Nederlands Hervomde Gemeen-

te Mijdrecht. Van 1985 tot heden 
is hij schrijver voor Amnesty Inter-
national. Van 1989 tot heden is hij 
voorzitter (tot 2000) van en vrijwilli-
ger bij de Stichting Wereldwinkel De 
Ronde Venen. Samen met zijn vrouw 
heeft hij de winkelvoorraad beheerd 
en gedurende lange tijd de finan-
ciën. Als voorzitter wierf hij vrijwil-
ligers (thans 45 vrijwilligers). Daar-
naast heeft hij bijgedragen aan een 
nieuw onderkomen van de Wereld-
winkel.

Zuiderhof in beweging
Vinkeveen - Het verzorgingshuis 
Zuiderhof in Vinkeveen stond vorige 
week in het teken van beweging. Dit 
thema is gekozen om het aantal va-
lincidenten terug te brengen onder 
de ouderen. Samen met fysiothe-
rapeut Birgit werd er voor de hele 
week een programma opgesteld.
Voor bewoners en vrijwilligers werd 
er op maandag een uitleg gegeven.
Dinsdagmorgen kwamen de peu-

ters van de peuterzaal naar Zuider-
hof om samen te bewegen in de 
vorm van spelletjes, puzzels, enz.
De vijfkamp die voor donderdag 
stond gepland werd een groot suc-
ces. Er was een heel parcours uitge-
zet waarbij de bewoners onder lei-
ding van vrijwilligsters, fysiothera-
peut en de activiteitenbegeleidster 
hun uithoudingsvermogen konden 
testen.

Slalom door de kegels, fietsen op de 
hometrainer, rekken met een elas-
tiek, balanceren op een mat, enz. 
Maar ook de gezelligheid en het 
ontmoeten van elkaar speelden een 
rol.

Iedereen hoopt dat Zuiderhof in be-
weging zal blijven en dat er door de-
ze mogelijkheden van sport de va-
lincidenten minder zullen worden.  
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Groep 8 van de Willespoort-
school terug in de tijd
Wilnis – Onze groep 8 van de Wil-
lespoortschool ging maandag 10 
november een rechtszaak naspe-
len uit 1807. Het ging over Doortje 
Spaan, die ervan verdacht werd haar 
buurvrouw Lena Vuursteen aange-
vallen te hebben. De rollen werden 

verdeeld onder de leerlingen. Je kon 
kiezen uit: verdachte, getuigen, ge-
tuigen-deskundigen, advocaten en 
aanklagers. Er was een acteur die 
de rechter speelde. De rechtszaak 
duurde heel lang, maar uiteindelijk 
is eruit gekomen dat ze anderhalf 

jaar in het tuchthuis onder streng 
regime kreeg.
De hele rechtszaak speelde zich 
af in de toren van de Johannes de 
Doperkerk in Wilnis.

Marloes & Dylan 

W.I.K. verblijft 
weekend in 

natuurvriendenhuis 
op de Veluwe!

Mijdrecht - Afgelopen week-
end was het weer zover, WIK 
had de jaarlijkse najaarsuit-
voeringen.
Zowel vrijdag als zaterdag 
was het Oude Parochiehuis 
zeer goed gevuld!

Het publiek heeft weer geno-
ten en gelachen om het fan-
tastische spel van de spelers 
en het prachtige natuurde-
cor. 
Het begon al met de op-
komst van Jan en Henny Ver-
hulst, zeer goed vertolkt door 
twee ‘oude rotten’ binnen de 
W.I.K., Joop Kentrop en Hen-
nie Breewel, beiden beheer-
ders van het natuurvrienden-
huis.
Daarna kwamen de gasten 
op, Josephien van Zeben, 
een rol op het lijf geschreven 
voor Dorine Ros, die liever op 
haar kamer was, maar... ei-
genlijk overal bovenop wilde 
zitten en alles wilde weten. 
Ook kwam er een motor-
rijdster op, Anneke van Dijk, 
een zeer goede vertolking 
van Ginneke van Diemen en 
zij heeft laten zien dat op elk 

‘potje’ een dekseltje past. 
Dat het stuk zich in de natuur 
afspeelde werd duidelijk toen 
Margriet Nieuwland binnen-
kwam, een prima vertolking 
van Sharon Bos, die liever 
met wormen bezig was dan 
dat ze aan corvee deed. 
Ook het hoge noorden was 
van de partij: ene Klazien Ja-
cobs uit Emmercompascuum, 
een zeer goede vertolking 
van Tonny Kruys, kwam bin-
nen en wist overal wel raad 
op en anders wist haar moe-
der of oom het wel. 
Hierna kwam er leven in de 
brouwerij door de opkomst 
van Gerda en Mandy Rogge-
veen, dit moeder en dochter-
duo werd zeer goed neerge-
zet door Yvonne Valentijn en 
Linda Bos, beiden wisten hoe 
het leven in elkaar zat. Moe-
der stond liever op de markt 
en dochter ‘speelde’ liever 
met de tuinman. 
Ook kwam Bart Arends op de 
proppen, heeft weinig kun-
nen cq. mogen zeggen, maar 
ging wel met de hoofdprijs, 
een mooie vriendin, naar 
huis: een zeer knappe vertol-

king van Theo Groeneveld. 
Als laatste kwam de grote 
charmeur, alleskunner, Frits 
Verpoort, op. Deze vertol-
king werd zeer knap op de 
planken gebracht door Hans 
Schijff, maar of de ‘Verpoort-
methode’ helemaal gelukt 
is... ?! 

Met dit bonte gezelschap is 
het WIK weer gelukt om een 
goed stuk op de planken te 
brengen. Het geheel stond 
onder leiding van Hans Schijff 
en Irene Borsboom. Laatst-
genoemde heeft het grootste 
gedeelte zeer goed begeleid 
en had dit bonte gezelschap 
goed in de hand.
Ook de souffleur, Herman 
Kraan, heeft alle zeilen goed 
bijgezet, zodat hij de volledi-
ge controle had over het stuk. 
Het grime- en kapwerk was 
weer van hoge kwaliteit en in 
vertrouwde handen van Theo 
Linssen.

Bent u nieuwsgierig gewor-
den, kom dan in het voorjaar 
langs in het ‘Oude Parochie-
huis’.

Koninklijke onderscheidingen 
voor echtpaar Van der Plas

Zuwe Zorg biedt verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, dieetadvisering, cursussen en welzijnsdiensten. Dat doen we in heel West-Utrecht (het gebied tussen Utrecht, 
Amsterdam en Gouda). Onze verzorgings- en verpleeghuizen staan in Vinkeveen (Zuwe Maria-Oord), Maarssen (Zuwe Snavelenburg) en Woerden (Zuwe Zorgcentrum). Bij Zuwe Zorg werken ruim 2.200 betrokken collega’s.

Werken met plezier

Zuwe Maria-Oord is het meest vernieuwende woon-zorgcentrum 
in de regio. Met onder meer prachtige units voor kleinschalig 
wonen en een gloednieuwe, moderne revalidatiekliniek. We 
ontwikkelen innovatieve zorg, werken doelgroepgericht en 
klantvriendelijk. We investeren veel in begeleiding van nieuwe 

medewerkers, in scholing en in opleiding. Zuwe is in beweging 
en geeft klanten de moderne zorg en aandacht waar ze recht op 
hebben. Wil jij daar aan meewerken? Stuur dan je sollicitatiebrief 
met cv naar personeelwerving@zuwe.nl, of kijk op www.zuwe.nl 
voor meer informatie.

Kom dan werken bij Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen.
We zoeken Woonbegeleiders A en B, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.

www.zuwe.nl

Wil jij werken aan 
       de toekomst van de zorg?



Regio - Je zou het bijna denken! De 
Renaultdealer heeft haar gebruikte- 
en voorraadauto’s namelijk sterk in 
prijs verlaagd. In plaats van met pe-
pernoten strooit zij met duizenden 
euro’s korting. Naast de kortingen 
geldt een zeer aantrekkelijke finan-
cieringsactie op occasions. De klant 
kan de gebruikte auto financieren 
tegen een rentepercentage van 0% 
of kiezen voor een uitgestelde be-
taling van maar liefst 12 maanden. 
Deze financieringsactie geldt exclu-
sief bij Renault Nieuwendijk en niet 
bij andere Renaultdealers. 

Bijenkorf cadeaukaart
De korting op nieuwe auto’s die al 
enkele maanden in de showroom 
staan loopt op van 1500,- tot 5000,- 
euro, afhankelijk van het model. Bo-
vendien geeft Nieuwendijk bij elke 
voorraadauto een Bijenkorfkaart ter 
waarde van 500,- euro cadeau. Zo 
wordt december wel een extra fees-
telijke maand!
Belangstellenden kunnen de web-

site: www.renault-nieuwendijk.nl 
raadplegen voor het uitgebreide 
aanbod occasions en nieuwe auto’s 
van Nieuwendijk. 

Of een kijkje nemen in één van de 
showrooms in Aalsmeer, Amstel-
veen, Badhoevedorp, Hoofddorp of 
Uithoorn.

De Kwakel - Het hele parkeerter-
rein stond vol en zelfs op de straat 
ervoor stonden auto’s in een lange 
rij geparkeerd en natuurlijk ontel-
baar veel fietsen. De parochiekerk 
St. Jans Geboorte De Kwakel vier-
de het feit dat zij 40 jaar bestaat. 
Begonnen werd met het lied ‘Men-
sen zwak en mensen sterk’. Daar-
na het lied over de vogels die zin-
gen en de bloemen die bloeien, het 
licht in de bomen en de takken weer 
groen met als refrein: Alle mensen 
welkom. Daarna het officiële ope-
ningswoord. Toen was het tijd ge-
worden voor de kinderen voor hun 
speciale kinderviering in het achter-
liggende zaaltje. Er waren veel kin-
deren. Meer dan verwacht, vertel-
den de moeders die meegekomen 
waren om het allemaal een beetje 
in goede banen te leiden. Allereerst 
werd het verhaal van Matteüs ver-
teld: dat je altijd moet proberen om 
arme mensen of mensen die een-
zaam zijn te helpen maar ook zieke 
mensen. Want je kunt wel een leuk 
meisje zijn of een aardige jongen,   
maar je leeft niet alleen voor jezelf. 
Toen mochten de kinderen op een 
vel papier iets tekenen waarvan zij 
dachten dat het belangrijk was, zo-
als vrede uit te drukken of gewoon 
een feestelijk gevoel. Die tekening 
moest dan om een (leeg) pak melk 
gevouwen worden en dan had je 
een muur gemaakt met daarop wat 
jij belangrijk vindt. Ook aan de aller-
kleinsten was gedacht en er waren 
tassen met speelgoed. 

Groepjes
De kinderen zaten in groepjes op de 
grond of aan de tafel. De tijd ging 
best snel want er moest ook nog 
een lied ingestudeerd worden dat 
later in de kerk gezongen zou wor-
den. Dat ging allemaal heel goed en 
als muizen gingen de kinderen weer 
terug naar de kerk en verzamelden 
zich rond het altaar. Daar legde een 
meisje uit wat zij gemaakt hadden: 
“Een soort muur en dan een teke-
ning erop”. Nou, dat was duidelijk. In 
de tussentijd was de eucharistievie-
ring in de kerk gewoon doorgegaan 
met de schuldbelijdenis, de eerste 
lezing, het tussenlied ‘O Jesus co-
me to me’ en daarna de ‘grote men-
sen’ versie van het stukje dat aan de 
kinderen voorgelezen was. Het ge-
bed over de gaven, het Sanctus en 
de acclamatie consecratie over het 
sterven van Jezus en de betekenis 
voor de mensen daarvan, het lied 
‘Onze vader (stay with me) met als 
afsluiting het lied Vredeswens en de 

communie. Daarna kwamen dus de 
kinderen weer terug en kwamen het 
slotgebed en de zegenbede. 

De liederen werden begeleid door 
het gemengde koor St. Caecilia en 
zanggroep The Bridges en kinder-
koor 4-YOU. Toen was het tijd gewor-
den voor een broodje. Op verschil-
lende plaatsen in de kerk stonden 
karretjes met manden met brood-
jes, Je kon koffie krijgen of thee en 
voor in de kerk stond een lange tafel 

waar je verschillende drankjes kon 
krijgen. Tijdens de lunch werd een 
film gedraaid van Stichting De Kwa-
kel Toen en Nu over de bouw van de 
kerk en de directe omgeving van de 
kerk. Het was meer een gezellige bij-
eenkomst dan een echte kerkdienst 
nu geworden en dat was even moei-
lijk voor Tavenu, die zoals altijd ook 
weer aanwezig was onder leiding 
van Leo Huis. Een goed repertoi-
re zoals Breathless, Rood van Mar-
co Borsato, the Voice of the band, 
Make my day en Breakfast melody 
over het ontwaken en ontbijten en 
dan je dag gezond weer beginnen. 
Afgesloten werd met de populaire 
evergreens van Tom Jones. Daarna 
kwam St. Caecilia met zowel Russi-
sche liedjes zoals Tjè Bjè, maar ook 
Nederlandse nummers, Gregoriaans 
en Engels. 

Halleluja
Het prachtige Halleluja van Händel 
en Jauchzet Gott. Zanggroep The 
Bridges maakte ook haar opwach-
ting met het prachtige nummer van 
Amanda McBroom: The Rose (onder 
de sneeuw ligt een zaadje dat altijd 
weer een roos wordt, ook in moei-
lijke en eenzame tijden), I belong 
to you van Remco Hakkert en The 
Power of your love. In de tussentijd 

waren de kinderen weer naar de an-
dere zaal gelopen en hebben daar 
nog een heel programma afgewerkt. 
Er lag een zeil met rode groene en 
blauwe stippen waar zij op konden 
twisten. Met behulp van een wijzer 
die je moet ronddraaien zie je wat 
voor kleur hij aanwijst en op welke 
kleur je dan je hand of je voet moet 
neerzetten. Er werden pepernoten 
gebakken samen met zwarte piet, zij 
hadden kleurplaten gemaakt en na-
tuurlijk als zwarte piet geschminkt 

waardoor je later in de kerk over-
al kleine zwarte pietjes zag rondlo-
pen. En natuurlijk kregen ze limo-
nade en chips. Als kleurige afslui-
ting kwam tenslotte in de kerk het 
Ghanese gospelkoor Pentecost Re-
vival Church. Grace en Jeavis (JVC) 
vertellen dat hun koor nu onge-
veer zes jaar bestaat en hun stand-
plaats is de kerk van dezelfde naam 
in Amsterdam Zuid Oost. Er zijn wel 
zeven nationaliteiten uit heel Afrika 
die deel uitmaken van het koor. Het 
was even onderling wat discussie 
hoe je precies de Afrikaanse num-
mers schrijft die zij zongen. Maar 
uiteindelijk lukte het toch en er wa-
ren ook heel bekende nummers bij 
zoals When the Saint is marching 
in en natuurlijk, wat eigenlijk niet 
mag ontbreken bij een Gospelkoor, 
‘O happy day’. Verder Kumbi Ya Ya 
(kom bij mij) en Imela Imela een Ni-
geriaans nummer. Alleen al de kleu-
rige jurken en draperieën en ge-
waden voor de mannen waren een 
feest op zich. Jeavis vertelde nog 
dat zij ook enkele Afrikaanse instru-
menten als begeleiding hebben zo-
als de Conga, hier natuurlijk ook be-
kend en de Ogunule (voor een reg-
gae ritme en de maracas (samba-
ballen). Een feestelijke afsluiting van 
een feestelijke dag.

Nieuwe Meerbode  - 26 november 2008 pagina 15

Feestelijke dienst ter 
gelegenheid van 40-jarig 
bestaan kerk in De Kwakel

“Mijn kind doet dat niet”
Uithoorn - Als je de aankondiging 
las van de informatieavond over het 
gebruik van drugs & drank dacht je 
aan een avond vol ingewikkelde dis-
cussies, lastige en moeilijke vragen, 
probleemsituaties en misschien 
zelfs huilbuien. Maar niets van dat 
alles. De avond die georganiseerd 
was in Thamen was een heel relax-
te avond. Opvallend was het gro-
te aantal bezoekers. Het meren-
deel natuurlijk ouders van school-
gaande kinderen maar ook de poli-
tie was aanwezig, leden van de ge-
meente, van Stichting Brijder Ver-
slavingszorg, de GGD en natuur-
lijk vertegenwoordigers van Tha-
men en het Alkwin Kollege. Mari-
on Kooij van Brijder Noord-Holland 
en Zuid-Holland, met uitzondering 
van Rotterdam en Amsterdam, ver-
zorgde de presentatie en deed dat 
op een bijzondere manier. Heel veel 
informatie maar doorspekt met hu-
mor. De naam Brijder van Stichting 
Brijder Verslavingszorg is afkomstig 
van Klaas Brijder die zijn hele leven 
in de verslavingszorg actief is ge-
weest. Als kind zat hij in het voor-
onder van het binnenschip van zijn 
vader die een alcoholprobleem had 
en dan maar hopen dat pa de goede 
kant opvaart. Klaas hield zich voor-
al bezig met het financieren van de 
verslavingszorg. In 1990 heeft toen 
de Stichting die naam gekregen en 
sinds die tijd zijn er overal klinieken 
en consultatiebureaus gekomen. De 
dichtstbijzijnde voor Uithoorn zijn 
in Amstelveen en Hoofddorp. Mari-
on begon haar presentatie met de 
woorden: “Mijn kind doet dat niet”. 

Gesprek
Veel ouders denken zo, maar dat is 
niet altijd het geval en dan is de vol-
gende vraag, hoe kom je met je kind 
in gesprek daarover. Marion be-
gon met drie voorwerpen te tonen 
waarvan de bezoekers moesten ra-
den wat het voorstelde. Het eerste 
voorwerp was een soort bal met een 
slang waar je dus drie liter drank in 
kan doen. Het tweede was een grin-
der (weed-top) die je kunt fijnmalen 

en dan gelijkmatig over je joint ver-
delen en dan de bullet waar je één 
gram cocaïne in kan doen wat via 
een kraantje opgevangen wordt. Dat 
is dan weer uitgevonden voor in de 
toiletten met airco anders waait de 
cocaïne weg. Ach, je moet het maar 
even weten. Ja, en dan natuurlijk de 
grootste boosdoener, de drank. Over 
Red Bull werd gesproken in combi-
natie met andere drankjes. Daar zit 
cafeïne in met hetzelfde effect als 
drie koppen sterke koffie. Niet echt 
de bedoeling dat je dit voor je naar 
bed gaat neemt. Maar ook als je dit 
soort drankjes overdag drinkt word 
je druk druk druk. Dat heeft ook te 
maken met het feit dat je enorme 
hoeveelheden suiker naar binnen 
krijgt. Marion vertelde dat sommi-
ge kinderen (ongelooflijk, maar het 
schijnt toch te gebeuren) 10 blikjes 
per dag drinken. Dat kan dan Red 
Bull + wodka zijn en dat is helemaal 
een ‘geweldige’ combinatie. Want 
het ene verdooft en het andere, pept 
op. Maar waar gaat het nu eigenlijk 
om zowel met roken als met drin-
ken. Dat heeft niets te maken met 
het feit of je het lekker vindt, nee, je 
wilt er bij horen.

Moeilijk
Ook gaf Marion aan dat het zo 
moeilijk is om met je kinderen in 
gesprek te komen omdat de bele-
vingswereld heel anders is. Ouders 
vinden het belangrijk dat hun kind 
goed zijn/haar best doet op school 
en een diploma behaalt. Kinderen 
willen stoer zijn en mateloosheid. 
Een grote auto, een groot salaris. Al-
les moet groot en veel zijn. Jongeren 
willen genieten en ervaren drugs als 
lekker. Als je als ouder daarbij be-
trokken wilt worden moet je je emo-
tioneel ook betrokken voelen bij je 
kind. Ook is het belangrijk dat je 
het goede voorbeeld geeft. Dus niet 
chagrijnig worden als je geen alco-
hol wilt drinken waar je kind bij is. 
Ook is het veilig uitgaan belang-
rijk. Zorg dat je kind voor sluitings-
tijd terug is. Het smoezenboek is gi-
gantisch volgens Kooij. Ik slaap van-

nacht bij die of die. De invloed die 
je als ouder hebt is groter dan je 
denkt. Wat is nu het gevaar van bij-
voorbeeld alcohol. Heel eenvoudig,  
het afbrokkelen van de hersenen. 
Heel lang is gedacht dat de ontwik-
keling van een kind eindigt bij 16 
jaar. Maar de laatste jaren is na on-
derzoek gebleken dat dit veel later 
is. De frontale hersenkwab ontwik-
kelt zich niet goed bij veel alcohol 
drinken met het gevolg dat kinde-
ren naderhand daar problemen mee 
krijgen zowel in het dagelijkse leven, 
als zij met probleemsituaties ge-
confronteerd worden, maar ook op 
school en dat zij dan met moeite een 
schoolopleiding volgen. Marion ver-
telde dat ook het comazuipen een 
veel voorkomende verschijnsel is 
en dan vooral bij superbrave meis-
jes aldus Marion. Naar schatting zijn 
er 400 gevallen per jaar. Na de pau-
ze volgde een theaterstuk van Ma-
rieke en Stefan van DNL (theater-
collectief) die situaties naspeelden 
van een jongen van 14 jaar die naar 
een feestje gaat en een biertje wil 
meenemen. Hoe reageer je dan als 
ouder. Moet je consequent zijn en 
zeggen: je krijgt geen bier want je 
bent nog geen zestien of een bier-
tje is niet zo erg. Aan het aanwezige 
publiek werd gevraagd hoe zij zou-
den reageren. Een idee was om zo-
iets twee dagen voor een feestje te 
bespreken. Als je gaat bellen met 
de andere ouders schaad je weer 
het vertrouwen. Een andere situatie 
was een meisje van 14 die naar een 
feestje was geweest en de vader 
heeft geroken dat het kind gedron-
ken heeft. Het zegt een paar slok-
jes. Ook hier weer is een open ge-
sprek het beste zonder het beleren-
de vingertje. Proberen contact met 
je kind te krijgen. “Jongeren hebben 
duidelijk grenzen nodigt”, aldus Ma-
rion. Zij willen graag horen: nee is 
nee. Dit is de grens.
Voor meer informatie zijn er ver-
schillende websites:  
www.uwkindenalcohol.nl, www.brij-
der.nl, www.drugsinfoteam.nl en 
www.alcoholondercontrole.nl.

Aantrekkelijke financieringsactie op occasions!

Speelt Renault Nieuwendijk 
voor Sinterklaas?

Locatie Emmaschool blijft 
De Legmeer
Uithoorn - Omdat men toch niet 
eensgezind is over de toekomsti-
ge locatie van de Emmaschool die 
volgens het voorstel van het colle-
ge zou moeten komen aan het Leg-
meerplein heeft de VVD een motie 
ingediend waarin zij aangeeft dat 
onderzoek heeft aangewezen dat er 
twee locaties zijn die voldoen aan 
de eisen van de school en van de 
gemeente Uithoorn.

Dat zijn dan het Legmeerplein en 
de huidige locatie van het Buurt-
nest aan de Europarei. De VVD is 
van mening dat de Europarei loca-
tie dichter bij openbaar vervoer ligt 
en dichter bij een sporthal die voor 
gymnastieklessen en andere gele-
genheden gebruikt kan worden.

Alle middelbare scholen concen-
treren zich op de wijk Legmeer, ter-
wijl een wat evenwichtiger verdeling 
in Uithoorn gewenst is. Het Buurt-
nest qua gebouw aan vernieuwing 
toe is en de bouw van de Emma-
school kan worden gecombineerd 
met ruimte voor een nieuw Buurt-
nest om zo een volwaardig wijk-
steunpunt te worden. De Legmeer-
plein locatie kan zo maximaal ont-
wikkeld worden en dat de direc-
tie van de Emmaschool geen be-
zwaar heeft tegen de Europarei lo-
catie. Marvin Polak (VVD) was van 

mening dat de argumenten van het 
college niet doorslaggevend zijn. Er 
wordt door het college gewezen op 
de haast van de Emmaschool die op 
het Legmeerplein sneller gereali-
seerd kan worden.

Dit omdat de bestemming al wijk-
functie is (dus geen schoolbe-
stemming). Volgens de VVD is de-
ze haast niet nodig omdat de scho-
len er toch nog staan en pas in 2010 
gesloopt worden. Bovendien is er 
weinig draagvlak in de buurt en de 
wachttijd zou gebruikt kunnen wor-
den voor een inspraakprocedure 
voor de Europarei locatie.
 
Niet mooi
Verder vindt de VVD dat het Buurt-
nest niet bepaald een mooi gebouw 
is en als dit gesloopt wordt zou het 
vervangen kunnen worden door een 
multifunctioneel gebouw waarin ook 
’t Buurtnest een onderkomen zou 
kunnen vinden. Verder houd je een 
hoop ruimte dan over aan het Leg-
meerplein, zelfs indien het winkel-
centrum gaat uitbreiden. De ruimte 
zou dan op een andere manier in-
gevuld kunnen worden wat ook nog 
extra inkomsten betekent. Het CDA 
was niet overtuigd en André Smits 
zei dat de meeste leerlingen van 
de Emmaschool uit Hoofddorp ko-
men die op het busstation overstap-

pen. Wat De Scheg betreft staat de-
ze onder druk qua sportactiviteiten 
en hij vroeg zich af of er een ach-
terliggende gedachte lag over even-
tuele uitbreiding van het Legmeer-
plein. GroenLinks vond dat, als je 
iets voor allochtone meisjes wilde 
regelen wat ook door de VVD werd 
aangehaald, dit ook op een andere 
plek zou kunnen.

Ook Gemeentebelangen was geen 
voorstander van de keuze van de 
Europarei. “De scholen in Uithoorn 
liggen wel verspreid. Thamen ligt in 
Thamerdal en het is nog niet zeker 
of de Emmaschool niet een eigen 
gymzaal heeft.
Wethouder Monique Oudshoorn be-
vestigde dat het Legmeerplein dich-
ter bij het busstation ligt.
Bovendien is de samenwerking met 
Thamen, wat wel een wens is van 
beide scholen, makkelijker in De 
Legmeer en als je denkt over een 
tweede brede school zou je de he-
le procedure opnieuw moeten be-
ginnen.

Met de sloop van de opstallen wordt 
gestart in 2009 en dan wil men ook 
beginnen met de bouw van de Em-
maschool. De motie van de VVD 
werd dus niet aangenomen en zoals 
het er nu naar uitziet blijft het wel de 
Legmeer locatie.

Paniek bij Camillus
Uithoorn - Op maandagavond 
was het een gewone lesavond 
voor de EHBO’ers van St. Cam-
illus in Het Buurtnest. Er werd 
druk geoefend met de stabie-
le zijligging. Plots kwam er ie-
mand in paniek naar binnen 
gerend. Buiten was er iemand 
uit zijn rolstoel gevallen. Zij wil-
de helpen maar haar hond gaf 
zo’n ruk aan de riem bij het 
voorval, dat ze ongelooflijke 
pijn in haar schouder had. Er 
werd wat verwonderd opgeke-
ken maar de actie liet niet lang 
op zich wachten! Toen klaag-
de een meneer over pijn op de 

borst en rende er een mevrouw 
naar binnen die door een stel 
onverlaten een bierflesje in het 
gezicht had gekregen! En ver-
volgens was er een meisje met 
een blauw oog en een bloed-
neus die ook nog gebroken 
bleek te zijn. Alsof dat nog niet 
genoeg was liep er een panie-
kerige mevrouw rond die vond 
dat iedereen goed geholpen 
moest worden. Ze werd hele-
maal niet goed en zakte in el-
kaar. Een insulinepen in haar 
zak gaf gelukkig duidelijkheid: 
ze had suikerziekte. Gelukkig 
waren er vele bekwame EHBO-

ers die prima eerste hulp ver-
leenden. Hier en daar wat klei-
ne foutjes maar er stonden uit-
eindelijk wel 28 ambulances 
voor de deur! Deze oefening 
was nog een laatste activiteit in 
het kader van het 60-jarig jubi-
leum van Stichting Camillus. De 
Lotuskring van Uithoorn had de 
organisatie gedaan en hiervoor 
werden ze na afloop door de 
voorzitter van Camillus hartelijk  
bedankt. En uiteraard, Camillus 
staat erom bekend, werd er na 
afloop nog even gezellig nage-
keuveld met een welverdiende 
borrel!



Regio - Op zondag 23 novem-
ber werd de jaarlijkse LR&PC Willis 
Snertrit gereden. In een lange stoet 
reden de aanspanningen een mooie 
route die vanaf Wilnis, via De Hoef 

naar de Woerdense Verlaat leid-
de. De koetsiers en passagiers, die 
inmiddels behoorlijk koud gewor-
den waren van het winterse weer, 
werden gastvrij onthaald bij Gerda 

van der Horn en Charles Visser. De 
paarden konden, met wagen en al, 
lekker binnen staan, terwijl de men-
ners zich tegoed deden aan de lek-
kere soep en de andere versnape-
ringen die verzorgd waren door Bob 
van der Spruit. Er was zelfs een ge-
improviseerde kachel om de handen 
aan te warmen.
Nadat iedereen weer lekker op tem-
peratuur gekomen was, werd de rit 
vervolgd. Via de Meije voerde de 
route weer terug naar Wilnis. Om 
het plaatje compleet te maken werd 
het laatst gedeelte van de rit in de 
sneeuw volbracht. Gelukkig was 
ook deze keer de vaste verkeersbe-
geleider Henk weer telkens op de 
juiste plaats om iedereen veilig over 
alle kruisingen te loodsen. Koud, 
maar voldaan kwam iedereen weer 
aan bij het clubhuis. Na het verzor-
gen van de paarden en het oprui-
men van tuigage en wagens was er 
nog gelegenheid om op tempera-
tuur te komen en na te praten in het 
clubhuis. 
Zondag 30 november organiseert 
Willis  de jaarlijkse Sinterklaaspak-
jesrace bij Manege Mariahoeve aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht. Tiental-
len deelnemers zullen te paard strij-
den om de titel “hulppakjespiet” van 
2008. De race begint om 13.00 uur 
en de toegang is gratis
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Wat gaat er nu gebeuren 
aan de Iepenlaan?
De Kwakel - Er zijn allerlei plannen 
voor de toekomst van de Iepenlaan 
en één daarvan is om Amstelgroen 
aan te leggen aan de zuidkant van 
de Iepenlaan. Maar de bewoners 
van de Iepenlaan zijn daar niet blij 
mee. Volgens Leo Verbruggen zijn er 
zeker drie kwekers aan de zuidkant 
die nog door willen gaan en die zou-
den dan moeten verplaatsen naar 
de noordkant. Maar de inspreker 
vroeg zich af of dat wel haalbaar is 
gezien de toenemende energiekos-
ten en het feit dat in de regio veel 
grotere glastuinbouwgebieden zijn 
zoals in Nieuwkoop. Verbruggen zet 
kanttekeningen bij het huidige plan. 
Door Stivas, een organisatie die ou-
de bedrijven herstructureert, is aan-
gegeven dat er een strook van 65 
meter breed aan de noordkant bij 
zou kunnen komen als dat gewenst 
is maar volgens Verbruggen is dat 
niet wenselijk meer. In 2009 zou er 
een plan moeten komen dat finan-
cieel haalbaar zou moeten zijn maar 
er is aan niemand iets over de finan-
ciële kant gevraagd. Hoe staat het 
nu met de kwekerijen aan de noord-

kant. Die staan allemaal te koop of 
te huur en zijn gestopt. Volgens wet-
houder Verheijen gaat het om twee 
gebieden bij de Iepenlaan, namelijk 
het noordelijke en het zuidelijk ge-
deelte. De bedoeling is dus dat het 
zuidelijk gedeelte groen gaat wor-
den. Het probleem daar is dus het 
aantal kwekers dat nog steeds ac-
tief is. Het noordelijk gedeelte zou 
uitgebreid kunnen worden tot aan 
de N201.

Bedrijswoningen
Een ander probleem daar is het feit 
dat er een tiental bedrijfswoningen 
staan + twee burgerwoningen en of 
de provincie akkoord gaat met Am-
stelgroen. Er is een kweker die wil 
uitbreiden en een vijftal kwekers wil 
nog doorgaan. De rest van de kwe-
kers wil stoppen. In het nieuwe ge-
bied zouden dus kwekers komen 
van buitenaf en de vraag is of die er 
wel zijn. De gemeente Nieuwkoop 
heeft ook plannen voor uitbreiding 
van het huidige glastuinbouwge-
bied. De Iepenlaan noord zou ook 
gesaneerd moeten worden. Volgens 

Leo Verbruggen is een optie een 
groot natuurgebied met af en toe 
een landelijke woning.  De raad wil-
de weten hoe groot de noodzaak is 
van uitbreiding omdat ook veel bin-
nenlandse bloemen verdwijnen. Vol-
gens wethouder Jeroen Verheijen is 
door de provincie ingestemd met 
een bepaald areaal Amstelgroen, 
dus meer perspectief voor Amstel-
groen plus uitbreiding van de glas-
tuinbouw. In oktober volgend jaar 
komt er een uitgewerkt plan waarin 
alle facetten worden behandeld zo-
als wie er gaat stoppen en wie wil 
doorgaan, etc. “Wij handhaven de 
glastuinbouw”, aldus de wethouder. 
65 meter is eigenlijk te weinig en 
dat zou doorgetrokken moeten wor-
den tot aan de N201. Ook de bereik-
baarheid ten opzichte van Green-
port Aalsmeer is belangrijk en daar 
komt voor de zomer duidelijkheid in. 
Wel is het zo dat de productie meer 
verplaatst naar het buitenland, maar 
er is nog steeds ruimte voor verede-
ling wat ook een belangrijke tak is 
geworden de laatste jaren aldus de 
wethouder.

Proclamatie
Mijdrecht - Een woord met een bijna 
vergeten betekenis! Het kondigt iets 
aan, het maakt iets duidelijk! Het ver-
telt aan ieder, die het “Mannenkoor 
Immanuël“ een warm hart toedraagt 
dat er alwéér iets staat te gebeuren. 
Ongetwijfeld hebt u het wel en wee 
gevolgd van ons koor richting het lus-
trumconcert en de daar opgenomen 
CD. Welnu, de verwachtingen van 
de leden waren al hoog gespannen, 
maar ik overdrijf zeker niet, als ik nu 
met gepaste trots vermeld (eigenlijk 
hoort hier te staan proclameer),dat 
de nieuwe CD  een keur van prach-
tige  opnames  bevat.  De mooiste  
nummers  van ons “Mannenkoor Im-
manuël“, aangevuld met het zoetge-

vooisde stemgeluid van sopraan Eve-
lyne Overtoom, het prachtige orgel-
spel van Theo Griekspoor, het virtu-
oze pianogeluid van Peter Bontje en 
alle ingehuurde topartiesten, staan 
hierop. Het brengt u in deze tijd voor 
kerst de rust, die in de natuur al be-
gonnen is. Winter is een tijd om met 
elkaar energie op te doen voor het 
nieuwe jaar en deze CD helpt u daar-
bij! Daarom heeft ons koor zijn uiter-
ste best gedaan om voor de feestda-
gen de CD klaar te hebben en lijkt er-
op, dat het nog gaat lukken ook. Als 
alles verloopt, zoals we hopen, dan 
presenteren wij deze jubileum CD op 
16 december 2008, tijdens een gra-
tis Adventszangdienst om 20.00 uur 

in De Rank aan de Bernhardlaan in 
Mijdrecht. Tot deze datum kunt u via 
alle koorleden voor de speciale voor-
intekenprijs van slechts 10,00 euro!! 
Deze CD bestellen. Daarna gaat de-
ze CD echt meer kosten, al blijft het 
bijna een lachertje, dat deze CD dan 
nog steeds maar 12,50 euro gaat kos-
ten. Echter ons doel is en blijft: be-
kendheid te geven aan- en te vergro-
ten van ons koor in deze regio.
Noteert u deze datum vooral in uw 
agenda!! Het zou toch vreselijk jam-
mer zijn, als u een gratis sfeerfeest 
in deze dagen zou missen? Graag tot 
ziens op 16 december in de Rank aan 
de Bernhardlaan in Mijdrecht.
 Een trots koorlid

Vrijwillig(st)er gezocht 
voor een Bingo-ochtend
Uithoorn - Vita welzijn en advies is 
voor de locatie Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof op zoek naar een en-
thousiaste vrijwillig(st)er voor de 

bingo. Deze activiteit vindt eenmaal 
per drie weken plaats op de donder-
dagochtend.
Samen met een andere vrijwillig(st)er 

Gewapende overval in Wilnis
Wilnis – Vorige week woensdag-
avond werd een gewapende over-
val op een winkel in Wilnis ge-
pleegd. De verdachten werden later 
in Utrecht aangehouden.

Rond 20.55 uur drongen enkele ge-
wapende mannen een winkel aan de 
Molmlaan binnen. Meerdere perso-
neelsleden werden bedreigd, waar-
na de verdachten er met een geld-
bedrag vandoor gingen. De politie 
werd gewaarschuwd en ging direct 
met vier politie-eenheden ter plaat-
se, later volgden nog meer politie-
eenheden.

Een getuige meldde te hebben ge-
zien dat de verdachten er in een au-
to vandoor gingen. Door alle politie-
eenheden, waaronder een politie-
helikopter, werd naar de auto en de 
verdachten uitgekeken.

Burger
Een agent in burger zag de auto op 
Hooggelegen in Utrecht rijden. Hij 
volgde de auto in de richting van 
het 24 Oktoberplein en gaf dit aan 
de politiemeldkamer door. Meerde-
re eenheden werden die kant op-
gestuurd. De auto met daarin vier 
verdachten werd uiteindelijk op de 

Fruitstraat aan de kant gezet. Eén 
verdachte ging er te voet vandoor en 
werd op de Hubert Pootstraat aan-
gehouden. De andere drie verdach-
ten werden middels de uitpraatpro-
cedure uit de auto gepraat en aan-
gehouden. De verdachten, mannen 
van 25, 27, 28 en 33 jaar en afkom-
stig uit Utrecht, Mijdrecht, Alme-
lo en Amsterdam, werden naar het 
politiebureau overgebracht en voor 
nader onderzoek ingesloten. De au-
to werd in beslag genomen. Daarin 
werd onder andere een vuurwapen 
en de kennelijke buit aangetroffen. 
De politie zet het onderzoek voort.

verzorgt u de prijzen en bezorgt u de 
deelnemers een gezellige ochtend.
Voor inlichtingen kunt u contact op-
nemen met Judith Smeenk, Sociaal 
cultureel werker Vita welzijn en ad-
vies, Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn, 
tel. 0297 532 327/  0297 567 209, e-
mail: 
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

Een ‘eerste’ derde prijs voor 
Horangi op Tapia Open
Mijdrecht - Taekwondoka’s Cin-
dy de Jong, Sabina van de Ruit en 
Wim Schoenmaker hebben op zon-
dag 23 november voor het eerst na-
mens taekwondoschool Horangi 
meegedaan aan een wedstrijd. En 
met succes! De aftrap op wedstrijd-
gebied was het open stijltoernooi in 
Oss bij sportschool Tapia. 
“Stijl” wil zeggen dat de deelnemers 
een vast patroon van arm- en been-
technieken laten zien. De deelnemer 
die de vorm zo beheerst en krach-
tig mogelijk kan uitvoeren wint. De 
jury kijkt streng naar de vooraf be-
paalde technische eisen, die naast 
lichaamshouding te maken hebben 
met balans, snelheid en coördinatie. 

Spits afbijten
Cindy de Jong (12) mocht het spits 
afbijten in de Categorie A, voor zwar-

te band en hoger. Na een prima eer-
ste ronde wist zij door te dringen tot 
de finale. In de finale strandde Cin-
dy jammer genoeg als vijfde. In haar 
groep was het voor veel meiden een 
thuiswedstrijd en dat werkte niet in 
het voordeel van Cindy. 

Daarna was het aan Sabina van de 
Ruit (15) om haar kunnen te tonen. 
De jury was tevreden want ook zij 
kreeg punten genoeg voor een plek 
in de finale. Helaas kreeg ook zij het 
niet voor elkaar om tot het podium 
door te dringen en werd zij ook vijf-
de. 
In de middag was het Wim Schoen-
maker (19) die voor Horangi uit-
kwam. Zeer beheerst wist hij zich 
een weg te banen naar de finale. 
En dat was erg spannend, ook de 
Nederlands kampioen in zijn klas-

se was komen opdagen. Deze werd 
verassend genoeg geen eerste, 
maar tweede. En dat met slechts 
een paar tiende punt voorsprong op 
Wim, die dus met zijn derde plek de 
eerste beker voor Horangi Taekwon-
do binnen haalde. 

Drukbezet
Coach Bas Bokkes is tevreden. “Dit 
was een wedstrijd om te kijken op 
wat voor niveau we nu zitten. Nu 
weten we precies waar we aan kun-
nen werken in de nieuwe sport-
school. De meiden hebben zich pri-
ma staande gehouden in een druk 
bezet veld. Ze zijn nog jong, dus 
ik verwacht veel in de toekomst. 
En prachtig natuurlijk dat Wim nu 
al een prijs weet te pakken op een 
toernooi als deze. Al met al een goe-
de impuls en een leerzame dag!”.

Legmeervogels: “We willen 
echt een kunstgrasveld”
Uithoorn - De Legmeervogels laten 
het er niet bij zitten. Dat bleek wel 
weer bij de raadsvergadering toen 
Paul Legez weer insprak over de 
dringende behoefte van ‘zijn’ club 
De Legmeervogels aan twee kunst-
grasvelden.
“Er is een gebrek aan veldcapaciteit. 
In april is het rapport van de KNVB 
gekomen waarin staat dat de velden 
drie en vier overbelast zijn en dat 
het gewenst is dat er op zeer kor-
te termijn twee kunstgrasvelden ko-
men. Er is geen ruimte op de andere 
velden om te spelen. De Legmeer-
vogels bestaat nu tien jaar in Rand-

hoorn en zijn begonnen met 430 le-
den en dat zijn er nu al 754 leden 
waarvan 611 jeugdleden in de leef-
tijd van 4 tot 18 jaar. Er wordt al-
tijd gezegd dat sporten zo belang-
rijk voor iedereen is en zeker voor 
de jeugd en dat dit hen weerhoudt 
om de straat op te gaan, dus dan 
kan het niet zo zijn dat de jeugd niet 
kan spelen omdat er geen velden 
beschikbaar zijn”, aldus Paul Le-
gez. “Misschien is het mogelijk om 
ook een derde kunstgrasveld in de 
sportnota op te nemen. Het is be-
kend dat De Scheg niet meer ade-
quaat is voor de beoefening van 

sport. De eigenaar van De Scheg wil 
eventueel verkopen en dan kan het 
gebouw afgebroken worden en op 
die plaats appartementen gebouwd 
worden en dan in Randhoorn een 
sporthal die dan multifunctioneel 
kan zijn.” Paul Legez voegde er nog 
aan toe dat de jeugdafdeling van De 
Legmeervogels drie keer zo groot 
is als KDO en dat Legmeervogels 
ook graag zou willen beginnen met 
meisjesvoetbal. Dus de noodkreet is 
duidelijk. Er moet gauw iets gebeu-
ren anders wordt het wel heel moei-
lijk voor de jeugdafdeling van Leg-
meervogels.

Winterse snertrit van 
LR&PC Willis in de sneeuw

Nieuwjaarsbridgedrive
Uithoorn – Lions Club, afde-
ling Uithoorn, nodigt u uit voor 
deelname aan de Lions Nieuw-
jaarsbridgedrive die voor de 24 
ste keer wordt gehouden on-
der auspiciën van de Activi-
teiten Commissie van de Uit-
hoornse Lions Club.

De drive vindt plaats op vrij-
dag  11 januari 2009 en wordt 
gehouden bij Restaurant Leen-

ders aan de Drechtdijk 9 in De 
Kwakel. De aanvang is 20.00 
uur. Zaal open om 19.30 uur.
Deelnameprijs: 20 euro per 
paar, te voldoen bij aankomst.

Op deze avond zal ook een lo-
terij worden georganiseerd.
De opbrengst van deze bridge-
avond is zoals gebruikelijk weer 
bestemd voor een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor Stich-

ting Jeugdfonds Uithoorn-De 
Kwakel.

U kunt zich opgeven door uw 
naam en adres door te mai-
len naar: lionsbridge@tiscali.nl 
of per post: Lions Nieuwjaars 
Bridge Drive, Willem Klooslaan 
40, 1422 JZ Uithoorn

De uiterste datum om in te 
schrijven is 31 december 2008!
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Atlantis 2 knokt voor 
de winst
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Fortis gesponsorde 
Atlantis 2 zijn eerste thuiswedstrijd 
in de zaal. De tegenstander was Ve-
locitas 2. Nadat de eerste zaalwed-
strijd werd verloren, was Atlantis er 
op gebrand punten te behalen. In 
de aanval begonnen Mark Goverse, 
Alex van Senten, Wilma Kranenburg 
en Sandra Gortenmulder. De verde-
diging bestond uit: Berry de Jong, 
Jimmy de Koning, Kim Stolk en Ta-
mara Gortenmulder. Peter van de 
Wel (nog geblesseerd), Melissa van 
der Stap en Kristian Geerdinck vul-
den de bank.
Atlantis opende met een mooi af-
standschot van Wilma Kranenburg. 
Daarna ging het gelijk op. Er werd 
door beide partijen goed verdedigd 
en er werden weinig doelpunten 
gemaakt. Zo ging Atlantis met een 
stand van 2-3 de rust in.  
De tweede helft was ontzettend 
spannend en werd er meer ge-
scoord. Het was echter Velocitas 
dat scherp de rust uit kwam en door 
middel van 2 doelpunten uitliep 
naar 2-5. Het 2e team van Atlantis 
gaf niet op en knokte door. Na een 
aantal doelpunten van zowel Atlan-
tis als Velocitas scoorde Alex van 
Senten de langverwachte gelijkma-

ker: 6-6. Vanaf dit moment ging het 
wederom gelijk op. Doelpunten van 
Atlantis en Velocitas wisselden el-
kaar in snel tempo af. Beide teams 
gingen voor de winst waardoor het 
er op momenten hard aan toeging. 
Alex van Senten had last van een 
blessure en Kristian Geerdinck vul-
de zijn plek op. 
Atlantis kwam meerdere malen ach-
ter te staan. Gesteund door het pu-
bliek, door geconcentreerd verde-
digen en doelpunten van alle spe-
lers wist Atlantis keer op keer te-
rug te komen. Bij een stand van 11-
11 kreeg Atlantis een vrije bal mee. 
Jimmy de Koning had geen last 
van spanning en scoorde koelbloe-
dig een belangrijk doelpunt. Daar-
mee zorgde hij voor een kleine voor-
sprong: 12-11. Daarna werd hij ge-
wisseld voor Pim de Munter. In de 
laatste minuten van de wedstrijd 
scoorde Berry de Jong het verlos-
sende doelpunt. Daarmee stond er 
een mooie 13-11 op het scorebord 
bij het eindsignaal. 

Reserves, invallers en publiek be-
dankt!! De volgende thuiswed-
strijd is op 6 december om 16.30 
uur tegen Triaz 3, in De Phoenix in 
Mijdrecht.

Atlantis B1 wint met 
ruime cijfers
Mijdrecht - Afgelopen week wer-
den door de sponsor Roebeson 
nieuwe KiKa inschiet-shirts uitge-
reikt voor Atlantis B1. De shirts wer-
den hartelijk in ontvangst genomen 
en direct trots gedragen tijdens de 
voorbereidingen van de wedstrijd.
Na een lastige zware eerste zaal-
wedstrijd, stond nu de eerste thuis-
wedstrijd op het programma tegen 
AWDTV. Er was hard getraind af-
gelopen week om de 2de wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet te zien. 
De wedstrijd moest door Atlantis B1 
vol scherpte en felheid gestart wor-
den. Dat het team gebrand was op 
een overwinning bleek al snel toen 
het eerste fluitsignaal klonk. Er werd 
goed gestart en de eerste kans 
werd direct benut. De verdediging 
van Atlantis B1 was fel en verloor 
bijna geen duels. Doordat de aan-
vallen goed georganiseerd werden 
neergezet en de kansen op de juiste 
momenten werden gepakt had het 
door Roebeson gesponsorde team 
binnen 12 minuten al een ruime 6-
0 voorsprong. 
De voorsprong werd alleen nog 
maar groter en het gretige Atlantis 
was niet van plan om de tegenstan-
der ook maar enig moment in de 

wedstrijd te laten komen. Ieder du-
el werd vol vertrouwen aangegaan 
zonder dat er veel fouten werden 
gemaakt. Toen het rustsignaal klonk 
stond er een 11-3 voorsprong op het 
scorebord. 
De 2de helft werd net zo goed ge-
start als de eerste helft. Toen ook 
het publiek achter het team ging 
staan werd het team alleen nog 
maar feller. De voorsprong werd als-
maar groter en groter. Iedere aanval 
werd goed uitgespeeld en de juiste 
kansen en vrije mensen werden ge-
zocht. Toen 8 minuten voor tijd zelfs 
de 20-4 door de korf viel was de 
wedstrijd helemaal geslaagd. Na het 
eindsignaal stond er een 22-4 stand 
op het scorenbord. Atlantis B1 kan 
terugkijken op een goeie wedstrijd 
waarin het scorende vermogen van 
de ploeg goed tot zijn recht is ge-
komen.

Atlantis B 1 wil de sponsor Roebe-
son bedanken voor de nieuwe shirts 
en het publiek voor de steun dat het 
gegeven heeft om deze mooie over-
winnen neer te kunnen zetten. Vol 
vertrouwen wordt er uitgekeken 
naar de volgende wedstrijd tegen 
De Vinken.

Volleybal dames Veenland 
pakken volle winst
Wilnis - In de Willisstee speelden 
de Veenland volleybalster thuis te-
gen Roda’23 uit Amstelveen.
Het was de tweede keer dit sei-
zoen dat de nummers 7 en 8 op 
de ranglijst elkaar troffen. Uit in de 
Bankrashal won Veenland met 1 -3. 
Thuis probeerde het team van trai-
ner coach Kees Ruiter dit eindresul-
taat te overtreffen en gingen de da-
mes voor de volle 5 punten.
De eerste set was een gelijkopgaan-
de strijd, met een wisselende lichte 
voorsprong voor dan weer Veenland 
en dan weer Roda, maar in de eind-
fase toonde Veenland zich de betere 
ploeg en won het team met 25- 20.

In de tweede set kwam Corine Na-
gel op de plaats van aanvalster 
Brenda van Dijk. Aanvankelijk liep 
het gesmeerd bij Veenland en de 
ploeg had een forse voorsprong van 
15-5, toen het tij keerde. De pass 
en set-ups lagen niet goed, waar-
door de aanvalsters het niet af kon-
den maken. Roda kwam steeds 
dichterbij en Kees Ruiter had bei-
de time-outs nodig om zijn dames 
aan te sporen. Het werd nog span-
nend, maar opnieuw won Veen-
land, zij het maar met 25 – 23. De 
derde set kwam Brenda van Dijk 
weer terug in de ploeg en nam Si-

mone van Bolhuis even plaats op de 
bank. Deze set was redelijk snel ge-
piept, na 5 punten op rij uit een ser-
vicebeurt van Nel Compier, liep de 
voorsprong snel op. Roda kreeg het 
helemaal moeilijk toen Brenda van 
Dijk aan serve kwam. Diverse ma-
len scoorde zij met een ace en de 
3e set was daardoor snel beslist met 
25-9. Om de volle 5 punten te be-
machtigen moest ook de 4e set ge-
wonnen worden. Met wederom een 
wissel van aanvalster Simone van 
Bolhuis, voor Liane Jansen, start-
te Veenland de 4e set voortvarend. 
Maar opeens zakte de concentra-
tie terug en kwam de pass bij Veen-
land niet goed aan. Gelukkig her-
vonden de dames zich en met een 
paar mooie smashes van o.a. Dora-
thé Verburg en Corine Nagel kwam 
de overwinning in zicht. Zelfs spel-
verdeelster Ans Vianen wist in de 
laatste fase van de set te scoren, 
ditmaal niet door een kort prikballe-
tje, maar met een smash van achter 
de 3 meterlijn. Het werd 25–16 en 
Veenland loopt verder uit op Roda 
in de competitie. Het Wilnisse team 
steeg een plaatsje en staat nu 6e in 
de 3e klasse H. A.s. vrijdag om 20.30 
uur in de Willisstee wacht Veenland 
een zware wedstrijd tegen de num-
mer 2 uit de competitie VHZ. 

Aanval door Simone van Bolhuis

De Vinken presteert ver 
onder de maat
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
22 november was de tweede com-
petitiewedstrijd van De Vinken in 
de zaal. Na de pech van een gelijk-
spel vorige week in de slotfase van 
de wedstrijd  ging het vlaggenschip 
met opgestoken hoofd naar Haar-
lem. Hier speelde het eerste tegen 
Rapid 1. Vanaf het begin zat de For-
tisformatie niet lekker in de wed-
strijd. Na een 7-6 ruststand kwam 
De Vinken ook in de tweede helft 
niet aan korfballen toe. Een teleur-
stellende eindstand van 17-13 was 
het resultaat. Helaas kon Charita 
Hazeleger vanwege ziekte niet mee-
spelen, haar vervangster was Eli-
sa Rozendaal. Diana van Dasler kon 
op de valreep mee als reserve en zo 
vertrok de formatie naar Haarlem.
Rapid 1, de tegenstander, heeft ook 
enkele jaren onder leiding van Vin-
ken’s coach gekorfbald. Veel spe-
lers waren dus oude bekenden 
van Siemko Sok en op basis hier-
van werd het eerste ook geïnstru-
eerd. In de aanval begonnen Elisa 
Rozendaal, Joyce Kroon, aanvoerder 
Pascal Kroon en Ruud Oussoren. 
Aan de andere kant startten in de 
verdediging Mariska Meulstee, Me-
lanie Kroon, Peter Kooijman en Pe-
ter Koeleman.  
Met een fraai afstandsschot kwam 
Rapid op voorsprong. Beide ploegen 
waren afwachtend in het begin van 
de wedstrijd. Door een schot van 
Ruud Oussoren kwam De Vinken op 
gelijke hoogte. Het initiatief kwam 
van geen van beide ploegen, waar-
door er weinig smaak was aan de 
eerste helft. De Vinken kwam op de 
kleinste voorsprong door een straf-
worp, de eerste van een grote reeks. 
Mariska Meulstee benutte deze 
kans. Na 3-2 scoorde Ruud Ous-
soren vanuit een onderschepping 
van Pascal Kroon. Jammer genoeg 
speelde De Vinken niet in teamver-
band. Er was aanvallend weinig dui-
delijkheid over het invullen van de 
functies en er werd op de verkeer-
de momenten geschoten. Verdedi-
gend kwam De Vinken scherpte en 
gretigheid te kort. De scores van De 
Vinken tot de rust kwamen twee-
maal van Pascal Kroon en één van 
Mariska Meulstee. 

Mogelijkheden
Al met al had de Fortisformatie nog 
dertig minuten om echt te gaan 
korfballen. Mariska Meulstee scoor-
de al snel in de tweede helft een 
keurig schot door de gele mand. 
Maar in plaats van dit echte korfbal 
trok het eerste de lijn van de zwak-
ke eerste helft door naar de twee-
de speelperiode. De wil was er om 
te winnen, maar aanvallend kwam 
het niet uit de verf. Af en toe wa-
ren er nog wel een aantal lichtpunt-
jes. Een goed opgezette aanval werd 
met een doelpunt beloond waardoor 
De Vinken dicht bij Rapid bleef.  Ra-
pid  bleef echter de gehele tweede 
helft scoren, soms verrassend van-
uit de paalzone. De thuisploeg on-
derschepte vele malen de bal, waar-
door De Vinken vaak tot eenschots-
aanvallen beperkt bleef.

Na de 9-7 scoorde Ruud Oussoren 
nog wel een strafworp. Tot aan 12-
10 bleef De Vinken een kwartier in 
de tweede helft bij. De twee doel-
punten aan Vinkenzijde waren een 
schot van Mariska Meulstee en een 
fraaie doorloopbal van Elisa Ro-
zendaal met een aangeef  ver voor 
de korf. De duels werden naarma-
te de wedstrijd vorderde harder, wat 
ook meerdere spelonderbrekingen 
opleverde vanwege blessures.
Twintig minuten voor tijd nam Ra-
pid het heft in handen en bouwde 
de voorsprong uit met vier doelpun-
ten verschil. Peter Koeleman en de 
goed verdedigende Peter Kooijman 
scoorden het tiende en elfde doel-
punt namens De Vinken. Net voor 
het einde van de wedstrijd was de 
stand 16-12. 
Elisa Rozendaal scoorde na een 
goed opgezette aanval het laatste 
Vinkendoelpunt. De eindstand werd 
echter bepaald door Rapid, dat zo 
de volle winst pakte. 

Volgende week speelt De Vinken 
thuis tegen Fiducia 1. De wedstrijd 
zal beginnen om 18.35 uur in de 
sporthal van Dorpshuis de Boei. Het 
is te hopen dat De Vinken dan wel 
de eerste winst van het seizoen gaat 
behalen. De steun van het publiek is 
daarbij hard nodig.

De Vinken D2 verliest nipt
Vinkeveen - Zaterdag 22 november 
speelde de door Super de Boer ge-
sponsorde D2 van De Vinken tegen 
Thor D1. De hele wedstrijd ging de 
stand redelijk gelijk op, maar uitein-
delijk verloor de D2 met één doel-
punt verschil, 8-9 werd de eind-
stand.
De wedstrijd begon met een aan-
tal plaatsfouten van beide teams. 
Thor wist daarna als eerste te sco-
ren. Rhona Torensma trok de stand 
gelijk met een doorloopbal vanach-
ter de korf. Thor kwam weer op een 
voorsprong via een afstandschot, 
waarna een lange tijd zonder doel-
punten aanbrak. In de laatste mi-
nuut scoorde zowel Thor als De Vin-
ken nog één keer, via een afstand-
schot van Thor en een doorloop-
bal van Vinkenspeelster Kirsten de 
Haan.
In de eerste 5 minuten na de rust 
viel meteen een aantal doelpunten: 
Thor bracht de score op 2-4, maar 
door scores van Mirjam Oussoren 
en Gideon Leeflang wist De Vinken 

D2 weer op een gelijke hoogte te 
komen. Even later maakte Thor zijn 
5de doelpunt van de wedstrijd. Moti-
layo Williams miste helaas een straf-
worp, maar de D2 wist gelukkig in 
de wedstrijd te blijven. Het werd 5-
5, 5-6 en 6-6. Britt Augustin scoor-
de 7-6 met een prachtige doorloop-
bal, waardoor de D2 voor het eerst 
in de wedstrijd op een voorsprong 
stond. Met nog een paar minuten op 
de klok gaven de spelers alles wat 
ze nog in zich hadden. Helaas trok 
De Vinken D2 in deze strijd aan het 
kortste eind. Thor kwam gelijk en 
nam direct daarna de voorsprong 
over. Deze voorsprong gaf Thor 
niet meer uit handen en uiteindelijk 
wonnen zij de wedstrijd met 8-9.
Helaas voor de D2 nog geen winst-
partij in het zaalseizoen. Het team 
staat nu op een gedeeld laatste 
plaats met SDO D2. Op 6 decem-
ber, om 13.00 uur, heeft de D2 haar 
eerstvolgende wedstrijd, tegen SDO 
D2. Hopelijk weet de D2 die wed-
strijd wel met winst af te sluiten.

Winst en verlies voor 
Denk en Zet
De Ronde Venen - Na een reis met 
hindernissen en ter plekke de ge-
bruikelijke parkeerproblemen, was 
‘Zeist 4’ de te nemen horde. Dit 
achttal is vorig jaar gepromoveerd 
en behaalde in de eerste ronde een 
verdienstelijk resultaat door met 4-
4 gelijk te spelen tegen ‘Rivieren-
land 3’ uit Buren. Dit was voor hun 
optimistische teamleider aanleiding 
om te hopen op opnieuw een ge-
lijkspel of misschien zelfs wel een 
kleine overwinning. Hij kwam ech-
ter bedrogen uit. Na twee uur spe-
len was de stand 0,5-2,5 in het voor-
deel van ‘Denk en Zet–Advisor’, door 
een vlotte remise van Jan de Boer 
op bord 2 en snelle overwinningen 
van Jeroen Vrolijk en Thierry Siecker 
op respectievelijk bord 4 en 5. Een 
goed half uur later was het 1-3 door 
remise op bord 6 van Bert Drost. En 
Harris Kemp die op het laatste bord 
inviel voor Bram Broere bracht met 
zijn winstpartij de stand op 1-4, wat 
alvast 1 punt veilig stelde. Met nog 
drie partijen die gaande waren kon 
het bijna niet meer misgaan. Het zou 
echter tot tegen middennacht du-
ren voordat de beslissing viel. Maar 
toen ging het ook snel, bekwaam 
zette de regerend clubkampioen 
Henk Kroon op het eerste bord een 
klein positioneel voordeel om in het 
volle punt. Vlak daarna moest Cees 
Verburg op bord 7 genoegen ne-
men met remise. De hele partij had 
hij een betere stelling, maar hij mis-
te ergens de winnende voortzetting. 
Als laatste wist de 3e bord speler 
Gert-Jan Smit  in een moeilijk toren-
eindspel met een pion minder, zei 
het met een beetje hulp van de te-
genstander, ook een half puntje vei-
lig te stellen. Eindstand kwam aldus 

op 2-6 in het voordeel van ‘Denk en 
Zet – Advisor’. 
Was de reis van het eerste achttal 
al niet zonder problemen, het twee-
de moest door hagel en sneeuwbui-
en op weg naar Amersfoort, alwaar 
het moest aantreden tegen het zes-
de team van het lokale schaakge-
nootschap daar. Door file`s, verdwa-
len, parkeerproblemen en boven-
genoemde weersomstandigheden 
bleek de geplande reistijd van vijf  
kwartier bij lange na niet voldoende. 
Gelukkig bleek de tegenstander zo 
sportief om niet stipt op tijd de tijd-
klokken in te drukken. 

Nog vol goede moed nam het twee-
de van Denk en Zet–Advisor plaats 
achter de borden. Immers tegen ’s-
Graveland 1 werd een keurig gelijk-
spel behaald en ach, wat kon zo`n 
zesde team nu voorstellen? Dat laat-
ste bleek een misvatting, men noemt 
Amersfoort blijkbaar niet voor niks 
keienstad. Als eerste ging teamlei-
der Engel Schreurs van het bord. 
Even later gevolgd door het jeug-
dig talent Gerben Roos, die als in-
valler mee was. Het ging van kwaad 
tot erger en als laatste man ging na 
een mooi gevecht Piet Harrewijnen 
ten onder. Met een kwaliteit minder, 
maar zoals altijd brutaal schakend, 
joeg hij zijn tegenstander nog aar-
dig de stuipen op het lijf. Helaas het 
mocht niet baten, al met al was ook 
hier de eindstand  6-2. Maar dan 
wel in het nadeel van  ‘Denk en Zet–
Advisor’. Eén punt werd gezamen-
lijk gescoord door Jan Smit en Bert 
Vrinzen, die beiden remise speelden. 
Het andere punt kwam op conto van 
Harris Kemp, die als enige zijn partij 
wist te winnen. 

Hennie Hoffmans sterke 
driebandenkampioen
A-poule 2008
Regio - Dit weekend was Café de 
Vrijheid in de Amstelhoek de gast-
heer voor de finale driebanden pou-
le A van De Ronde Venen.
Terwijl buiten de winter zijn intrede 
deed was het binnen goed toeven. 
De biljarters zorgden  op zijn tijd 
dat er mooie caramboles te bewon-
deren waren. Ook jammerlijke mis-
sers waren er te zien, meestal ver-
oorzaakt door een niet ingecalcu-
leerde “klos”. Enkele spelers waren 
al vervroegd aan het kerstdiner be-
zig, gezien het aantal “konijnen”. Dit 
alles hoort bij het schitterende drie-
bandenspel. 
De speler die dit weekend het bes-
te driebanden liet zien was Hennie 
Hoffmans. Hij won al zijn partijen, 
had samen met Henk Doornekamp 
en Kees de Zwart de hoogste serie,  
zette de kortste partij van alle biljar-
ters neer en behaalde liefst 127 % 
van zijn moyenne. 
Hennie is een speler die moeilijk te 
verslaan is door zijn enorme vecht-
lust. Zijn lijfspreuk: “de partij is niet 
eerder gewonnen of de laatste ca-
rambole moet gemaakt zijn”. Het 
siert Hennie dat hij tijdens de prijs-
uitreiking een dankwoordje over 
had voor de schrijvers Aria en Lucia 
en voor de tellers Bert Loogman en 
Bart Dirks. Ook stelde hij voor om in 
de toekomst een finale met 8 man 
te spelen, omdat je dan eerder een 
“missertje” weg kan poetsen. Hij be-
treurde het dat een paar van de bes-
te driebanders vanaf de zijlijn moes-
ten toekijken.

Verliezen
Zaterdag zag alles er nog goed uit 
voor Henk Doornekamp die samen 
met Hennie 2 partijen had gewon-
nen. Maar vaak is de tweede dag 
geen succesvol vervolg van de eer-
ste. Dat ondervond Henk door zon-
dag zijn beide partijen te verliezen. 
Kees de Zwart deed het tegenover-
gestelde door zaterdag beide par-
tijen te verliezen en zondag te win-
nen.
Theo Valentijn was dit weekend de 
schlemiel en verloor alle partijen. 
Theo had een probleem dat hij de 
meeste caramboles van alle spelers 
moest maken.
Ben Fransen speelde onder zijn kun-
nen, maar won wel zaterdag en zon-
dag een partij.

Zondagmiddag om vijf uur kregen 
de biljartballen rust en reikte voor-
zitter Cor van de Kraats van de fede-
ratie de prijzen en bloemen uit. De 
organisatie was bij BC/Café De Vrij-
heid in goede handen. 

Uitslag na 4 finale wedstrijden:

1. Hennie Hoffmans 8 punten
gem. 0,576 moy.% 127%

2. Henk Doornekamp 4 punten  
gem. 0,438 moy.% 101% 

3. Kees de Zwart 4 punten
gem. 0,579 moy.% 99%

4. Ben Fransen 4 punten
gem. 0,343 moy.% 85%

5. Theo Valentijn            0 punten 
gem. 0,455 moy.%    71%    

Veenland H1 
pakt overwinning 
op VHZ H2
Wilnis - Dinsdagavond 18 novem-
ber speelde Veenland Kringkoop H1 
in Nieuw Vennep tegen VHZ H2. De 
ploeg uit Wilnis volleybalde al eer-
der tegen VHZ H3 en pakte dit team 
al twee keer in. Van VHZ H2 werd 
echter meer tegenstand verwacht. 
In de eerste set werd meteen duide-
lijk dat dit een zware strijd zou wor-
den. Ondanks dat Veenland kort na 

de start een achterstand opliep, wis-
ten de heren toch nog bij te komen. 
De eerste set eindigde in 25-20 voor 
de Vennepers. De tweede set bouw-
de Veenland een kleine voorsprong 
op en wist die vast te houden. Met 
een nipt verschil won Veenland deze 
set met 25-23. De twee laatste sets 
eindigden beide in het voordeel van 
Veenland met 25-21.
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ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN DECEMBER 2008

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUIS-
ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUIDER-
HOF

VINKEN-
OORD

MARIA
OORD

(Brinkzicht)

OVERIGE

SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

    www.stichtingdebaat.nl

STICHTING  SAMENLEVEN DE BAAT

ACTIVITEITEN
VAN

DE BAAT

‘s Morgens zingen 
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Gymnastiek

Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.00
Biljarten

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkrans-

gebed
11.00

Stagym

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten
Ouderen  buiten 
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

PROGRAMMA
PLUSBUS

elke do.
14.00-16.00

Koersbal

14.30-15.15
Beter bewegen

Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-Oord (Welzijnszaal) 2.25 voor leden
en 3,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.

Noteert u alvast de data: 
4 december: Alles is liefde!

Onze Contact Morgen
wo. 17 dec. 9.30 Kerstviering

Met elkaar willen wij geboorte van 
onze Heer Jezus gedenken.

U bent van harte uitgenodigd.

1ste dinsdag
v.d. maand

20.00 u
Klaverjassen

Laatste vrijdag
v.d. maand
14.00 uur

Bingo

NIEUW iedere
3e di. 9.30-12.00

Knutselgroep voor 
mannen Rode 
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

10.30
Volksdansen

Mantelzorgsalon:
In verband met de feestdagen is er deze maand

geen mantelzorgsalon. U bent de volgende 
maand weer welkom op de laatste

vrijdag v.d. maand

Alzheimer Café
wo.  10 dec. Verzorgingshuis Zuiderhof,

Futenln. 50, V’veen. Vanaf 19.30 u. staat de koffi e 
klaar. Het programma met thema: Hoe ga je om 

met gedragsverandering begint om
20.00 en eindigt om 21.30 uur.

Het Kookpunt
vrijdag 19 dec.

17.00 uur
in JC Allround

do. 4 dec. 10.00
Lidl of Plus + koffi e.

Do. 11 dec. 14.00
AH, Leicester en 
koffi e drinken.

do. 18 dec. 14.00
Boni en/of markt
en koffi e drinken.

Passage
ma 15 dec. 14.00

Kerstviering
55+ en collecte

De Boei
di. 23 dec. 18.00

Kerstviering
& broodmaaltijd
Herv. Ver. gebouw

ma. 1 en 15 dec.
14.00

Kaartspelmiddag

wo. 3 dec.
14.30-16.00

Knikkerspel

OPEN TAFEL
In december vindt er GEEN 

open tafel plaats

Rollatorspreekuur
do.  11 dec.
10.00-11.00
in Zuiderhof

iedere 
(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

AcTiviTEiTEN iN NOvEMbER 2008

vAST PROGRAMMA AANvULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NiEUW
AvONDLicHT

DRiEHUiS-
ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUiDER-
HOF

viNKEN-
OORD

MARiA
OORD

(brinkzicht)

OvERiGE

AcTiviTEiTEN
vOOR SENiOREN

Kerkvaart 2• 3641 EW Mijdrecht
TeL: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl
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STICHTING  SAMENLEVEN DE BAAT

AcTiviTEiTEN
vAN

DE bAAT

‘s Morgens zingen
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.00
Biljarten

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkrans-

gebed
11.00

Stagym

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten
Ouderen  buiten 
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

PROGRAMMA
PLUSbUS

elke do.
14.00-16.00

Koersbal

15.30-16.15
Zitgymnastiek

(behalve op
14 okt.)

Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 2.25 voor leden
en 3,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.

Noteert u alvast de data: 
nov., 4 dec.

Onze Contact Morgen
wo. 19 nov.  ‘Dijkdoorbraak in Wilnis’ 

De heren van Soest en Groenedijk 
kunnen ons er alles van vertellen en 

laten zien.

Steunpunt mantelzorg
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé

in Zuiderhof.  Toegang  v.a. 19.30
programma begint om 20.00 u.

Mantelzorgsalon Elke laatste vr. v.d. 
maand 14.00-16.00 Servicepunt, Mijdrecht

1ste dinsdag
v.d. maand

20.00 u
Klaverjassen

Laatste vrijdag
v.d. maand
14.00 uur

Bingo

do. 27 nov 14.00 
AH, Hema of
markt, koffie
drinken bij
La Farola

NIeuW iedere
3e di. 9.30-12.00

Knutselgroep voor 
mannen Rode 
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

do. 6 nov. 14.30
Film v/d maand

prijs 6 euro,
ex. consumptie

10.30
Volksdansen

Mantelzorgsalon:
vr. 28 nov. van 14.00 tot 16.00 u.

Servicepunt Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1 te Mijdrecht

Geen mantelzorgsalon in december.

Alzheimer Café wo. 12 nov., verzorgingshuis 
Zuiderhof Futenln. 50, V’veen. V.a. 19.30 u. staat 

de koffie klaar. Het programma met thema:
De rol van de huisarts. Van 20.00-21.30 u.

Volgende data: 10 dec.

Het Kookpunt
vrijdag 7 en 21 nov.
17.00 u. in Allround.

Kosten 7 euro.

di. 4, 11, 18 en 25 nov.
9.30

Koersbal

De ROepINg
do. 6 nov. 14.30 Spelmiddag

do. 20 nov. 14.30 Dhr. F. groenendijk 
vertoont dia’s. Het onderwerp is

een verrassing.

wo.  12 en 26 nov.
11.30-11.45

Rabobus
Servicebus

BOODSCHAppeN

do. 6 nov. 10.00
Lidl of Plus
Nieuwboer,

Pr. Margrietln en
koffiedrinken

La Farola

do.middag
13 nov. 14.00

Boni en/of markt, 
koffie drinken bij

La Farola

do.middag
20 nov. 14.00

Boni en/of markt
en koffie drinken

bij La Farola

di. 25 nov 19.30
Zwerfjongeren

Spreker:
mw. K. v. Leeuwen

12 nov. Passage

OpeN tAFel
do. 27 nov. 12.00 u.

Zuiderhof.
Aanmeldingen alleen op 18 nov.

tussen 9.30-10.30 uur

Rollatorspreekuur
do. 6 nov. 10.00-11.00
in Nieuw Avondlicht

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:   Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in De Hoef,
Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, de Gemeente 
de Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor jonge-
ren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken en vinden 
van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele 
andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten 
voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers 
die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers zoeken elkaar 
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maatschappelijke 
stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij 
ondersteuning en informatie aan vrijwilligers en organisaties.

Een greep uit de actuele vacatures:
ANBO, afdeling De Ronde Venen
zoekt bestuursleden
(doelgr. senioren, 55+), tijdsinvestering 2–8 uur p/mnd
Stichting Dorpscentrum Wilnis
Zoekt Commissaris gebouw
Gevraagd: organisatietalent
Tijdsinvestering 2-8 uur p/mnd www.willistee.nl
Johannes Hospitium De Ronde Venen
Zoekt betrokken gastvrouw/ gastheer, uren in overleg
Doelgroep: mensen in de laatste fase van hun leven
www.johanneshospitium.nl
Knutselclub zoekt assistentie
Doelgroep: kinderen tot 12 jaar
Aantal uren in overleg
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Stichting paraplu Zoekt secretaris / p.r. functie
in bestuur, uren in overleg, www.stichtingparaplu.nl
Stichting De Baat zoekt Kookmedewerker Kookpunt
Doelgroep: ouderen, Tijdsinvestering: 2-8 p/mnd
www.stichtingdebaat.nl

Deze vacatures zijn volledig te zien op
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

VRIJWIllIgeRSWeRK: BIJZONDeRe ACtIVIteIteN

31 oktober: tANX
Foute feestavond voor vrijwilligers (vanaf 14 jaar)
Van 21.30 tot 1.30 uur in de Meijert. Opgeven via de vrijwil-
ligerswerkorganisatie bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl)

4 november: Vrijwilligersdag 2008
Vanaf 15.00 uur (deuren open vanaf 14.00 uur) in de Meijert voor 
alle vrijwilligers uit De Ronde Venen.
Inhoud: workshops, entertainment, optredens, buffet en avond-
programma. Opgeven kan helaas niet meer. 

4 november: uitreiking Vrijwilligersprijs 2008
Genomineerd voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008:
- AJOC festival (festival van jongerenvereniging AJOC)
- het Pruttelpotje (eetcafé voor verstandelijk gehandicapten)
Genomineerd voor Vrijwilliger van het jaar 2008:
- mevr. Paulien van der Veen (knutselclub  ‘kinderen helpen

kinderen’)
- mevr. G. de Vries- Burggraaff (o.a. Rode Kruis en Maria-Oord)
- mevr. Marie-José van Hussen (Handje Helpen)
Ook aanwezig zijn? Mail naar h.zaal@stichtingdebaat.nl

tIeNeR- eN JONgeReNWeRK
JC Allround,  Rondweg 1a, Mijdrecht, Tel: 0297 272829
E-mail: w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
10 t/m 14 jaar : Youngone’s Tienerdisco
Elke 2e vrijdag van de maand van 19.30-23.00 uur

Youngone’s tienercafe
Elke 4e vrijdag van de maand van 19.30-22.30 uur. Vanaf 14 jaar
Inloop: Dinsdag t/m vrijdag 15.00-18.00 uur
Filmavond: Elke zondag 19.30-23.00 uur

Zie voor meer info over activiteiten: www.jcallround.nl

AlZHeIMeR CAFé De RONDe VeNeN
Wanneer? Elke tweede woensdag van de maand behalve in
juli en augustus.

thema’s:
12 november:  De Rol van de huisarts
10 december:  Hoe ga je om met gedragsveranderingen

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, voor 
consumpties wordt een bijdrage gevraagd. 

Waar? Verzorgingshuis Zuiderhof, 
Futenlaan 50, 3645 ge Vinkeveen

Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anneke van Breukelen.
Steunpunt Mantelzorg: tel. 0297-230280,
e-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.

Mantelzorgsalon voor mantelzorgers

Iedere laatste vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
Data: * 31 oktober * 28 november 2008
in het Servicepunt Mijdrecht Gezondheidscentrum
Hoofdweg 1 te Mijdrecht
U bent van harte welkom. 

Inlichtingen bij Anneke van Breukelen
Steunpunt Mantelzorg, telefoon 0297–230280
E-mail :   mantelzorg@stichtingdebaat.nl
Website:  www.stichtingdebaat.nl

‘t pRuttelpOtJe is weer terug 
in AllROuND
Jongerencentrum Allround beschikt sinds sep-
tember  over een goed uitgeruste keuken. De 
keuken is er niet alleen voor jongeren. Er wordt 
ook door andere groepen gebruik van gemaakt.
Op 6 oktober j.l. zijn we, na een toch wel zeer tur-
bulent jaar, weer van start gegaan in Allround. En, 
het voelde weer heel vertrouwd, het was weer 
als vanouds, maar dan veel beter. Er is een mooie 
en praktische keuken en gezellige eetruimte. 
Iedereen blij, vrijwilligers en deelnemers, en al-
lemaal hebben we weer zin om er gezellige eet-
avonden van te maken.

Maandag 20 oktober vierden we een ‘klein feest-
je’, met voor iedereen gratis eten met een lekker 
glas wijn er bij. Mevr. Saskia Moorthaemer had nl. 
een prijs gewonnen en mocht afgelopen woens-
dag gratis winkelen ter ere van de opening van 
de nieuwe AH in de wijk Hofland. Het moest wel 
voor een, door haar gekozen, goed doel zijn. 
Haar keuze viel op ’t Pruttelpotje’. 
Samen met Greetje heeft ze de kar vol, nee over-
vol, geladen met van alles en nog wat erin tot 
aan een stofzuiger toe. Onze voorraadkast is 
goed gevuld! Met dank aan Saskia dus.

Dinsdag 4 november wordt het ‘Vrijwilligersini-
tiatief van 2008’ in de Meyert bekend gemaakt. 
En hiervoor zijn wij genomineerd. Burgemeester 
Burgman zal die avond bekend maken welke 
van de twee genomineerde initiatieven het ‘Vrij-
willigersinitiatief van 2008’  wint. We wachten in 
spanning af wat de uitslag wordt.

Eetcafé ’t Pruttelpotje is een open eettafel voor 
mensen met een verstandelijke beperking die 
zelfstandig wonen (of nog bij ouders) en alleen 
eten. Het doel gezellig samen eten, een praatje 
maken en/of spelletje doen. Kortom: gezellig sa-
menzijn.

Elke veertien dagen zijn deelnemers aan eetcafé 
’t Pruttelpotje van harte welkom op maandag 

vanaf 17.00 uur in Allround.  Opgeven kan via 
tel. 06 48285422 (wordt alleen afgeluisterd op 
de eetcafédagen) of via email: hetpruttelpotje@
gmail.com

De eerstvolgende eetcafédagen zijn: 3 nov. / 
17 nov. / 1 dec. (sinterklaasviering) / 15 dec. 
(kerstviering).  

Het Kookpunt 
Het Kookpunt, een eetgroep voor oude-
ren, is ook weer van start gegaan. Om de 
twee weken (iedere 1e en 3e vrijdag van de 
maand) wordt er een maaltijd verzorgd in 
Allround aan de Rondweg. Het kookteam 
is uitgebreid met nieuwe mensen die veel 
zin hebben om lekkere recepten klaar te 
maken. 

Vanaf 17:00 zijn  deelnemers welkom voor 
een drankje en hapje. Tegen 19:30 wordt de 
avond afgerond. Deelname is 7 euro. Maxi-
maal 12 deelnemers. 

Opgeven kan via het Servicepunt,
tel. 0297-587600.

eerstvolgende keer dat er gekookt wordt 
is vrijdag 7 november.
Volgende kookpuntdagen zijn: 
21 nov.,  19 dec.,  2 jan.,  16 jan.

Dienst thuisadministratie
blij met hulp Rabobank
Ouderen hebben steeds vaker vaak moeite met 
het regelen van hun administratie en geldzaken. 
Soms zien ze er zo tegen op dat ze hun post niet 
meer open maken. Dan beginnen de problemen 
pas echt.

Ouderen kunnen voor hulp bij het weer op orde 
krijgen van hun administratie een beroep doen 
op de dienst Thuisadministratie van De Baat. De 
ondersteuning richt zich in eerste instantie op 
het ordenen van de administratie. Doel is dat 
op de langere termijn de zelfredzaamheid van 
ouderen op financieel en administratief gebied 
bevorderd wordt. 

Rabobank Veenstromen heeft een tabbladenset 
ontwikkeld waarmee het voor de medewerkers 
van de dienst Thuisadministratie eenvoudiger 
wordt om de financiële administratie van oude-
ren te ordenen. De tabbladenset maakt het voor 
ouderen makkelijker om op termijn zelf weer 
de administratie ter hand te kunnen nemen. De 
tabbladenset bevordert het inzicht en overzicht 
in de administratie. 

Het contact tussen Rabobank Veenstromen en 
Stichting De Baat werd gelegd op de Beursvloer 
van de gemeente op donderdag 29 mei 2008.

Meer informatie: Marianne White, Oude-
renadviseur, Stichting De Baat, 0297-230280. 

‘s Morgens 
gymnastiek

Komzaal
wo. 5 en 19 nov

10.45-11.45
Rabobankbus

ma. 3 nov. 14.00
Bingo

vr. 7 nov. 15.00 
eucharistieviering

vr. 14 nov. 15.00
Herv. kerk Vinkeveen

ma. 17 nov. 14.00
Kaart/Spelmiddag

do. 20 nov. 11.30
themadag

mmv Frates Corona

vr. 21 nov. 15.00
Weeksluiting

Ontmoetingskerk
Wilnis

wo. 26 nov. 19.00
Filmavond in de

Koepelzaal

vr. 28 nov. 15.00
Weeksluiting

Chr. geref. kerk
Mijdrecht

do. 13 en 27 nov.
14.00

Sjoelen

zo. 2 nov 9.45 u
Inloopzondag

di. 4, 11 en 25 nov
14.30

Sjoelen

wo. 5 nov. 10.00
Demo  ‘Relax’ stoelen

ma. 10 nov 10.30
Nat. verwendag, 

groep 6

ma. 10 nov. 14.30
Beautysalon De Roos

di. 11 nov. 18.00
St. Maarten

lampionnentocht

wo. 12 en 26 nov.
10.45-11.15

Rabo Servicebus
do. 13 nov. 10-12 u

Kerkhofs mode 
uitverkoop

za. 15 nov. 14.30-16.30
Rabo Bingomiddag
ma. 17 nov 20-22 u
dhr. Butink vertelt

Sagrada Familia
uit Barcelona

di. 18 nov. 9.30
Decibel hoortoestellen

(onder voorbeh.)
di. 18 nov. 14.30

Bingo

wo. 19 nov. 10-17 u
gerardus Majella

80 jaar
ma 24 nov. 13.45

Kaarten

di. 25 nov. 10-12 u
Hema-uitje

vr. 20 nov. 15.30
Café Hans

do. 6 nov. 14.30
Film

di. 11 nov. 19.00
Bingo

do. 13 nov. 14.00
Muziek

za. 22 nov. 10.30
Koffieconcert

di. 25 nov. 14.30
Bingo

do. 27 nov. 14.00
Muziek

uItStApJeS

vr. 7 nov. 10.00
Winkelen Maarssen-

broek WC Bisonspoor
Opgehaald 10.00

Prijs 11 euro,
ex. consumptie

vr. 14 nov. 10.00
Instituut voor beeld

en geluid
Prijs 32 euro,

ex. consumptie

vr. 21 nov. 10.00
Winkelen De Aarhof, 

Alphen a/d Rijn
Prijs 10 euro,

ex. consumptie

vr. 21 nov. 16.30
gezellig eten in 

Allround
tussen 17-20 u

Prijs 10 euro

vr. 28 nov. 11.00
Kleuren bekijken

Lage Vuursche.
Mooie rit en pannen-
koek. Prijs 13 euro, ex. 

consumptie

let op:
Mocht u verhinderd zijn, 
uiterlijk 24 u van tevoren 

doorgeven (9-12 u).
Indien iemand zich niet 

afmeldt, worden de 
kosten in rek. gebracht.

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten 
voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers 
die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers zoeken elkaar 
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maatschappelijke 
stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij 
ondersteuning en informatie aan vrijwilligers en organisaties.

En greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures :
Gezelschapsdame, heer (sector gehandicapten)
in Mijdrecht Molenhoek
Vrijwilliger op peutergroep (sector welzijn) in Mijdrecht 
Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen
Redacteur maandblad Anbode (sector senioren 55+)
in Mijdrecht  ANBO afd. De Ronde Venen
Regiocoördinator (sector gehandicapten)
in Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis Handjehelpen regio Utrecht
Diverse vrijwilligers rondom en in het Hospitium
(sector zorg) in Wilnis, Johannes Hospitium De Ronde Venen
Commissaris gebouw (sector cultuur en recreatie) in Wilnis
Stichting Dorpscentrum Wilnis
Voorzitter (sector sport) in Wilnis   
Sportvereniging Veenland
Consulent (sector welzijn) in De Ronde Venen 
Stichting de Baat/ Steunpunt vrijwilligerswerk
Rijder en of begeleider (sector welzijn)
in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis 
Stichting De Baat / Plusbus
Coördinator activiteiten (sector cultuur en recreatie)
in Wilnis  
Stichting Paraplu

Kijk voor meer informatie op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info of bel (di, do) / mail naar Dyanne van Tessel 0297 230 280 
of d.vantessel@stichtingdebaat.nl

Tiener- en
Jongerenwerk
JC Allround
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

PROGRAMMA TIENER- EN
JONGERENWERK ALLROUND

Filmavond: Iedere zondag fi lmavond in Allround. Van 
19:30 tot 23:00 uur. De nieuwste fi lms op groot scherm 
met uitstekend geluid!
Meidenclub: Om de twee weken op donderdag meiden-
club in Allround. Van 16:30 tot 20:00. Er wordt uiteraard 
gegeten. Leeftijd 10 tm 15 jaar.
Tienercafé: Iedere 4e vrijdag van de maand Tienercafe in 
Allround.  Van 19:30 tot 22:30. Leeftijd 10 tm 15 jaar.
YoungOnes: Iedere 2e vrijdag van de maand YoungOnes 
in Allround. Tienerdisco van 19:30 tot 23:00.
Leeftijd 10 t/m 14 jaar.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Kick Off  project ‘Nuchter verstand’
Een voorlichtingscampagne vanuit de gemeente om 
jeugd en jongeren voor te lichten over alcohol en drugs-
gebruik gaat van start op 12 december  tijdens de tiener-
disco in Allround. (Op zaterdag 13 december zal hier ook 
aandacht voor zijn tijdens de discotheek LaPaix en even-
eens een thema zijn tijdens het VIP feest in de Immitsj).

VIP Party:
Vindt plaats in de Immitsj aan de Windmolen nr 75 te 
Mijdrecht. Tijden: 21:00 tot 02:00 uur. Entree � 5,-. Leeftijd 
14 t/m 18 jaar. DJ’s Benjamin.r / JaMSquad / Kenneth G 
(van Nope is Dope).

Mantelzorgsalon voor mantelzorgers
In december vindt geen Mantelzorgsalon plaats.

Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297–230280
E-mail:  mantelzorg@stichtingdebaat.nl

Web site:  www.stichtingdebaat.nl

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
 

Wanneer? Elke tweede woensdag van de maand behalve 
in juli en augustus.
Thema’s:
10 december: Hoe ga je om met gedragsveranderingen
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gra-
tis, voor consumpties wordt een bijdrage gevraagd. 
Waar?  Verzorgingshuis Zuiderhof,  Futenlaan 50, 3645 GE 
Vinkeveen
Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anneke van Breukelen, 
Steunpunt Mantelzorg: tel. 0297-230280
e-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.nl

Mantelzorgsalon voor mantelzorgers

De PlusBus biedt speciaal vervoer 
voor ouderen en mindervaliden

De PlusBus in december
December heet de maand van de feestdagen te zijn. 
Voor velen is deze maand een drukke en gezellige 
periode met veel contacten met familie en vrienden. 
Maar dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 
Ouderen, oudere alleenstaanden en minder validen 
beschikken lang niet altijd over voldoende sociale 
contacten. “Even ergens naar toe gaan”  is soms al 
teveel gevraagd, bijvoorbeeld omdat men er tegen 
op ziet om ergens alleen naar toe te moeten gaan of 
omdat het vanwege een lichamelijke handicap teveel 
moeite kost.  Juist voor deze groep kan de Plusbus 
uitkomst bieden. Door gebruik te maken van de Plus-
bus wordt het gemakkelijker om boodschappen te 
doen of deel te nemen aan uitstapjes of activiteiten. 
Een pluspunt is dat het goed is voor het sociale con-
tact met anderen. Want de Plusbus biedt ruimte aan 
5 personen. Er wordt wel een bijdrage in de kosten 
gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk vanwaar 
naar toe wordt gegaan.

Boodschappen doen met de PlusBus
In december biedt de PlusBus de mogelijkheid om 
boodschappen te doen op 4, 11, 18 en 23 december. 
Iedere keer wordt een andere bestemming met ten-
minste één supermarkt, gekozen. Boodschappen doen 
is één, maar gezelligheid staat voorop. Na het bood-
schappen doen  wordt gezamenlijk koffi e gedronken. 
De kosten bedragen  � 3,- exclusief consumptie(s). In-
formatie over waar wordt gewinkeld, aanvangstijd en 
ophaaltijd kunt u verkrijgen bij de Servicepunten (zie 
elders op deze pagina). 

Uitstapjes met de PlusBus
Woensdag 3 december naar Amsterdam in Sint- en 
Kerstsfeer. Om 09:30 wordt een rit gemaakt met de 
tram van het Rode Kruis (Red Crosser), dus van alle 
gemakken voorzien. Prijs: �35,- exclusief consumptie. 
Deelnemers worden thuis opgehaald tussen 08 00 en 
08 30 uur. 

Elke eerste donderdag van de maand, dus ook op  
4 december, naar de fi lm in Zuwe Maria-Oord. Prijs, in-
clusief vervoer en consumptie in de pauze: � 6,-. Bij de 
Servicepunten kan informatie over de fi lm verkregen 
worden.
Vrijdag 12 december wordt de tentoonstelling “En-
gelen door het luchtruim zwevend” in het Catharijne 
Convent te Utrecht bezocht. Het Catharijne Convent 
is op zich zelf al de moeite waard om te bekijken.
Prijs �27,- exclusief consumptie. Deelnemers worden 
tussen 09 00 en 10 00 uur opgehaald. 
Vrijdag 19 december naar Tuincentrum Ter Aar. De 
kans om inkopen te doen voor de kerstboom of stal. 
Prijs �11,- exclusief consumptie.  Deelnemers worden 
tussen 10 00 en 11 00 uur opgehaald. 
Ook vrijdag 19 december gezellig eten met elkaar in 
Allround tussen 17 00 en 20 00 uur. Prijs �10,-. 

Algemene informatie voor deelname:
Aanmelden voor deelname PlusBus minimaal 1 dag 
van te voren. Aanmelden kan via de servicepunten 
(zie elders op deze pagina). 
Het is mogelijk om rollators en maximaal 2 opgevou-
wen rolstoelen mee te kunnen nemen. Rolstoelge-
bruikers dienen zelfstandig in en uit de bus te kunnen 
komen. 

Nieuwsbrief PlusBus
Maandelijks verschijnt er een Nieuwsbrief PlusBus 
met onder andere informatie over data en tijdstippen 
van het boodschappen doen en de geplande uitjes. 
Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u 
terecht bij:  PlusBus, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woer-
den, tussen 09.00-12.00 telefonisch: 0348-416888, 
email: PlusBus@swo-woerden.nl

Vrijwilliger worden bij de PlusBus?
De PlusBus kan nog rijders (chauffeurs) en begelei-
ders (helpers bij in- en uitstappen e.d.) gebruiken. 
Daarnaast heeft de organisatie van de PlusBus be-
hoefte aan iemand die PR-werkzaamheden verricht. 
Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij de moge-
lijkheden van het gebruik van de PlusBus onder de 
aandacht brengt van potentiële gebruikers, o.a. door 
informatie en voorlichting te geven op locaties waar 
de doelgroep zich bevindt of samenkomt. Denk aan 
verzorgingstehuizen e.d.. Het zou natuurlijk prachtig 
zijn als deze functie gecombineerd kan worden met 
die van rijder of begeleider maar het is geen vereiste. 

Belangstelling? Neem contact op met Nicole Wolf, 
plusbus@swo-woerden.nl of met Stichting De 
Baat, tel. 0297-230 280.

Campagne van start tegen alcohol- 
en drugsgebruik onder jongeren

Op 12 december gaat bij de tienerdisco van jonge-
rencentrum Allround  het project “Nuchter Verstand”  
van start. Het project Nuchter Verstand richt zich op 
jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. De doelstel-
lingen van Nuchter Verstand zijn het tegengaan van 
alcoholgebruik onder de 16 jaar; het tegengaan van 
drugsgebruik onder de 18 jaar; het bevorderen van 
verantwoord alcohol- en drugsgebruik en voorko-
men van schadelijk alcohol- en drugsgebruik.

De naam van het project benadrukt dat jongeren 
hun verstand moeten gebruiken bij het gebruik van 
genotmiddelen en vooral ‘nuchter’ moeten blijven. 
Aangezien de doelstellingen een cultuur en gedrags-
verandering teweeg moeten brengen, is Nuchter Ver-
stand een lange termijn project met een looptijd van 
minimaal tien jaar. Het project bestaat onder meer uit 
een campagne, voorlichtingsprogramma’s op scho-
len, een cursus vroegsignalering en handhaving en 
naleving van de wetgeving in de openbare ruimte.

Nuchter Verstand is een project van gemeente De 
Ronde Venen. Het project is tot stand gekomen met 
behulp van vertegenwoordigers van professionele 
instellingen als GGD Midden Nederland, Centrum Ma-
liebaan, politie, (sport)scholen, jongeren(organisaties) 
en ouders. De activiteiten in het werkplan zijn voor 
de jaren 2008 t/m 2011 en zijn een eerste stap in dit 
langdurige traject. Het is belangrijk dat na twee jaar 
de bekendheid van het project onder de jongeren 
wordt gemeten.

Laatste do. v/d 
maand open tafels 

in een van onze 
verzorgingshuizen.

Deze maand
vervalt dat i.v.m.

feestdagen.

Iedere 1e & 3e 
vrijdag v/d mnd: 

Kookpunt
Va 17.00 u in 

Allround.
Opgeven via 
Servicepunt.

1e en 3e ma
Quizmiddag
14.30-16.00

2e en 4e ma
Klaverjassen
14.00-16.00

di. 23 dec. 10.00
Lidl en Plus en
koffi e drinken.

14.00 AH of Hema
en koffi e drinken.

wo. 3 en 17 dec.
10.45-11.15

Rabo Bankbus

vr. 5 dec. 15.00
Eucharistieviering

wo. 10 dec. 10.00
Klooster Mode

vr. 12 dec. 15.00
Weeksluiting

De Rank Mijdrecht

di. 16 dec. 14.00
Optreden

Ouderenkoor

wo. 17 dec. 10.00
Van der Wilt

Schoenverkoop
in De Kom

vr. 19 dec. 15.00
Weeksluiting

Herv. Kerk Wilnis

di. 2 dec. 10.30
Pepernoten bakken

met groep 1/2
14.30  Bingo

vr. 5 dec. 10.30
Sinterklaas bezoekt 

Ger. Majella
zo. 7 dec. 9.45

Inloopzondag

ma. 8 en 22 dec. 13.45 
Kaarten

20.00-22.00
dhr. Lamboo vertelt

over Geloof in gevel-
stenen met dia’s

di. 9, 16, 23 en 30 dec.
14.30 Sjoelen

wo. 10 en 24 dec.
10.45-11.15

Rabo-Servicebus

wo. 10 dec. 14.00
Jaarlijkse kerstmarkt

ma. 15 dec. 14.30
Parochiekoor Celilia

+ kerstverhaal

di. 16 dec. 10.30
Kerstmusical

groep 3 en 4 &
uitdelen kerst-
pakketjes Riki 

Stichting

wo. 24 dec. 17.00
Kerstviering
in de kapel

di. 30 dec. 9.30
Decibel

hoortoestellen
wo. 31 dec. 20.00

Oudejaars
Bingoavond

wo. 10 dec.
19.30-21.30

Alzheimercafé

do. 11 dec.
14.00-16.30
Kerstmarkt

di. 16 dec.
Schoenverkoop

van der Wilt

do. 18 dec.
14.30

Kerststukjes maken

vr. 19 dec. 15.00
Kerstviering

19.00
Eucharistieviering

wo. 31 dec.
14.30-16.30

Oudejaarsbingo

wo. 3 dec. 8.30
slechts enkele plaatsen 

beschikbaar 
Met de tram van Rode 

Kruis door verlicht Adam. 
35 euro, excl. cons.

vr. 12 dec. 10.00
Catharijne Convent 

Utrecht, naar  tentoon-
stelling: ‘Engelen door 

luchtruim zwevend’
27 euro excl. cons.

vr. 19 dec. 11.00
Tuincentrum Ter Aar

Prijs: 11 euro excl.
consumptie

vr. 19 dec. 16.30
Gezellig eten met

elkaar bij Allround
17.00-20.00
Prijs 10 euro.

do. 4 dec. 14.30
Cinema 55+.

Film: Alles is liefde met 
Wendy van Dijk.

6 euro, incl vervoer
en consumptie

DE ROEPING do.  4 dec. 14.30 Spelmiddag
do. 18 dec. 14.30 Kerstmiddag

Liturgie wordt verzorgd door comité.
Na pauze komt ds. J.P. Ouwehand,
ter afsluiting is er broodmaaltijd

wo. 10 & 24 dec.
10.45-11.15

Rabobus
Servicebus
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Eerste Aparts scholenvolleybal-
toernooi een groot succes!
Vinkeveen – Afgelopen woensdag 
organiseerde V.V. Atalante in sa-
menwerking met Aparts Automate-
rialen het eerste scholenvolleybal-
toernooi in een reeks van twee. Dit 
keer was het de beurt aan de kinde-
ren uit groep 3, 7 en 8. Mede dank-
zij de hulp van vele vrijwilligers van 

de club was het eerste toernooi een 
groot succes. De Pijlstaart was de 
grote winnaar van het eerste toer-
nooi met twee eerste plaatsen.
Atalante startte het scholenproject 
2008 begin november door twee we-
ken lang de gymlessen van de drie 
Vinkeveense basisscholen te ver-

zorgen. Bijna 600 kinderen kregen 
tweemaal training van Jason Loo-
semore en Menno Garrett, die door 
de bond ingezet waren. Met hulp 
van subsidiegeld van de gemeente 
en PPG Industries uit Uithoorn kon 
Atalante wederom dit project groots 
opzetten. Dit initiatief werd beloond, 

want voor de beide scholentoer-
nooien schreven bijna 50% van al-
le kinderen zich in.

Afgelopen woensdag stond het eer-
ste toernooi op de stapel. Het thema 
voor dit jaar was ‘Hollandsche Glo-
rie’. In groep 3 hadden de vijf teams 
de namen van Nederlandse pret-
parken, de negen teams van groep 
7 waren onderverdeeld in bekende 
torens en lekkernijen. Hofleveran-
cier was groep 8, met maar liefst 12 
teams verdeeld over de poules, met 
bekende schilders, musea en mo-
lens.

Startsein
Iets over een werd het startsein ge-
geven voor de eerste wedstrijd en 
gelijk was duidelijk dat het een ge-
zellige, rumoerige middag zou wor-
den. Gelukkig kon Atalante be-
schikken over een groot aantal vrij-
willigers, dat het toernooi in goede 
banen zou leiden. Bij groep 3 ging 
het er al fanatiek aan toe, maar bij 
de groepen 7 en 8 was het zo mo-
gelijk nog veel fanatieker. Af en toe 
werd er een ware titanenstrijd uit-

gevochten. Erg leuk om te zien wa-
ren de lange rally’s en ook het goe-
de spel van alle kinderen. Ook de 
ouders leefden enorm mee en dat 
geeft de club een zeer goed gevoel.
Na alle poulewedstrijden was voor 
groep 3 de uitslag al duidelijk, maar 
de groepen 7 en 8 moesten middels 
kruisfinales nog uitvechten wie er 
bij hen met de prijzen aan de haal 
gingen. Ook in deze wedstrijden 
was de strijd mooi om te zien. Hoe 
dichter er bij een eindsignaal werd 
gekomen, hoe luider de kinderen 
werden. De spanning droop van al-
le koppies af en om iets voor vieren 
werd uiteindelijk het laatste fluit-
signaal gegeven en waren alle win-
naars bekend.

Schavot
Bij groep 3 ging het team Duinrell 
van de Pijlstaart met de eerste prijs 
(Delfts blauwe tegeltjes en klomp-
jes) aan de haal, de tweede en der-
de plaats gingen allebei naar de Jo-
zefschool voor resp. Walibi World en 
Drievliet.
Bij groep 7 wist wederom de Pijl-
staart het hoogste schavot te be-

halen. Het team Martinitoren wist 
overtuigend te winnen van de Kro-
ketten van de Jozefschool. Hier ging 
ook de derde plaats naar de Jozef-
school met het team Speculazen.
De oudste kinderen lieten zien al 
een aantal jaren volleyballessen te 
krijgen op scholen.
Na een mooi toernooi ging hier de 
finale tussen twee teams van de Jo-
zefschool. Een team met veel volley-
ballers, Johannes Vermeer streed 
tegen een team zonder volleybal-
lers: Jan Steen. In het begin ging de 
finale gelijk op, maar daarna nam 
Johannes Vermeer een niet meer 
in te halen voorsprong. De eerste 
plaats ging dus naar Johannes Ver-
meer, de tweede naar Jan Steen en 
derde werd het team Windmolen 
van de Pijlstaart.
Na een goed toernooi kijken alle 
vrijwilligers al uit naar het volgen-
de toernooi, vandaag, woensdag 26 
november. Dan strijden de groep 4, 
5 en 6 tegen elkaar. Voor de com-
plete uitslag en foto’s van het afge-
lopen toernooi verwijzen wij u graag 
door naar de website: 
www.vv-atalante.nl.

Mijdrechtse turners zijn 
kampioen in Nationale 
Team Cup
Mijdrecht - De eerste grote turn-
wedstrijd voor heren van het sei-
zoen vond plaats in Vught in het 
weekend van 15 en 16 november 
jl. Zoals gewoonlijk begon de dag 
met de jongste jongens. Misschien 
heeft u al gelezen hoe goed on-
ze jonge Rondeveense turners die 
bij Toos Waddinxveen trainen heb-
ben gepresteerd. Maar later op de 
dag was het de beurt aan Thomas 
Zonneveld (Mijdrecht) en zijn team-
genoten Niels van Tol, Mike Kaste-
lein en Dennis Bolleboom van SV 
PAX Haarlemmermeer. Zij verdedig-
de de titel van landskampioenen in 
de eerste divisie categorie Junior/
Jeugd. Eigenlijk zouden ze een vijf-
de turner in het team hebben, maar 
omdat een turner van het ere divisie 
team geblesseerd raakte in zijn laat-
ste training voor de wedstrijd, werd 
Just Allebes overgeplaatst om dat 
team, waarin ook Dylan Brugman 
(Mijdrecht) turnde, bij te staan. 
Het team van SV PAX begon op rek 
en Thomas mocht als tweede tur-
ner. Dit was de eerste wedstrijd voor 
Thomas met vrije oefenstof en was 
des te spannender voor zijn sup-
porters op de tribune. Zijn oefening 
liep heel soepel, maar hij had niet 
genoeg vaart voor zijn reuzenzwaai, 
gelukkig kon hij zijn oefening her-
vatten en tot een goed einde bren-
gen (9.35). Zijn teamgenoten turn-
den strakke oefeningen om na een 
ronde goede scores neer te zet-
ten. Het volgende toestel was vloer, 
waar alle teamleden strakke oefe-
ningen lieten zien, Thomas’ oefe-
ning eindigde met een strek-salto 
en leverde waardevolle punten op 
(12.15) voor zijn team. Vervolgens 
gingen ze naar voltige, het lastig-
ste toestel van heren turnen. En ge-
lukkig voor PAX hadden de ande-
re teams daar ook last van. Voor de 
eerste keer in een wedstrijd moest 
Thomas op het voltige paard turnen, 
in de lagere niveaus wordt op een 
methodisch paard en paddenstoel 
geflankt, maar nu hoort Thomas bij 
de jeugdturners en dus ook bij het 
grote paard (5.25). Ook scoorden 
de andere teams lager op voltige. 
Met drie toestellen te gaan stond 

het team van SV PAX op de vijfde 
plaats, maar het verschil met het 
eerste team was minder dan twee 
punten. Op ringen liet Thomas zijn 
kracht goed zien (10,55). Vervolgens 
naar sprong (12,30) en dan naar de 
laatste toestel, brug. Het verschil in 
punten tussen de teams was nog 
steeds minimaal. Hoofdtrainer Jos 
van Klink maande de mannen aan 
zo strak mogelijk te turnen, want dit 
was echt het beslissende toestel. 
Thomas liet een prima oefening zien 
(10,75) en zijn teamgenoten ook. 
Bij de prijsuitreiking was het dus 
een verrassing dat het eerste divisie 
team van SV PAX de eerste plaats 
had veroverd met 201.850 punten, 
slechts 0.450 meer dan de tweede 
team - gefeliciteerd jongens!
Dylan Brugman (Mijdrecht) heeft op 
zondag 16 november in Vught de 1e 
plaats op de Nederlandse Team Cup 
behaald. Dit jaar mocht Dylan voor 
de eerste keer meedoen met het 
team in de ere-divisie (jeugd/juni-
or). Het team bestond naast Dylan 
uit Just Allebes, Glenn Smink en Co-
nor Lovdahl. 
Het eerste toestel was gelijk Dylan’s 
sterkste toestel: Sprong. Hij liet hier 
een keurige, gestrekte tsukahara 
zien, waar hij een 13.05 voor kreeg. 
Een prachtig cijfer om mee te be-
ginnen. Daarna volgden brug en 
rek, waar hij respectievelijk 12.15 
en 11.3 voor scoorde. Nog steeds 
goede cijfers. Door vervolgens een 
prachtige vloeroefening te draaien, 
kwam daar nog een 12.80 bij. Daar-
na voltige, meestal het struikelblok 
voor Dylan, maar ditmaal liet hij een 
nette oefening zien zonder het toe-
stel te verlaten. Groot was de verba-
zing toen hij er maar een 6.60 voor 
bleek te krijgen. Na protest door de 
trainer bij de jury, kreeg die te ho-
ren dat er 2 elementen niet geteld 
waren, waar hij het totaal niet mee 
eens was. Dit viel dus tegen, maar 
daarna toch nog een fraaie ringoe-
fening laten zien, die hem 11.20 op-
leverde. Doordat zijn teamgenoten 
ook vrijwel geen fouten hadden ge-
maakt, mochten ze de eerste prijs in 
ontvangst nemen. Een goede start 
van het nieuwe seizoen!

Unitas heren 2 verliest 
van de koploper
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag heeft het 2e team van Uni-
tas, aangetreden tegen de koplo-
per VHZ H1 uit Nieuw Vennep, ge-
speeld. Dit keer nog zonder de ge-
blesseerde Bert Polman. In de spik-
splinternieuwe sporthal in Nieuw 
Vennep werd de wedstrijd na een 
zeer korte warming-up begonnen. 
Dit resulteerde gelijk in een fikse 
achterstand aan de Mijdrechtse zij-
de. Hoofdpasser Ruud Stark kreeg 
gelijk lastige services te verwerken. 
De opgelopen achterstand had in-
vloed op de gehele set. De passes 
bleven de hele eerste set slecht bij 
set-upper Derrick Brown aanko-
men. Na 2 time-outs van aanvoerder 
John Pronk kwam er iets meer sta-
biliteit in het spel van de Mijdrech-
tenaren. Hoofdaanvaller Maarten 
Meulemans maakte enkele belang-
rijke punten door snoeiharde aan-
vallen en lepe prikballen. Dit mocht 
helaas niet baten en deze set werd 
dan ook verloren.
De tweede set werd er beter begon-
nen. De midden-aanvallers Ruud 
Stark en Hans Out werden “ge-
lanceerd” en scoorden belangrijke 
punten. Unitas nam gelijk de voor-
sprong. Halverwege de set kwam 
Unitas echter in zwaar weer. Door 
onderlinge onenigheid aan de 
Mijdrechtse zijde werd er slechter 
gepassed en aangevallen. Ook de-
ze set ging dan ook (onnodig) ver-
loren.

Streng
In de rust tussen de tweede en der-

de set werd iedereen streng toege-
sproken door John Pronk en gingen  
de heren weer met goede moed het 
veld in. De tegenstander had een 
voor hen belangrijke speler inge-
wisseld. Dit resulteerde weer in een 
voorsprong voor Unitas.
De heren liepen uit tot 18-12! Dit 
werd de coach van VHZ te gortig en 
wisselde zijn basisspeler weer terug. 
Gelijk werd deze speler weer aan-
gespeeld om aan te vallen. Enkele 
goede passes en aanvallen aan de 
Mijdrechte zijde mochten niet baten 
en konden het tij niet meer keren. 
VHZ maakte gelijk en Unitas had 
hierop geen passend antwoord. Bri-
an Cornelissen en Maarten Meule-
mans maakten nog wel enkele pun-
ten maar ook deze set werd verlo-
ren. 

De laatste set ging van start. Hoofd-
passer John Pronk werd deze he-
le set continu opgezocht in de ser-
vice. Unitas kostte dit veel punten. 
Coaching vanaf de bank door Derk 
Groen (nog steeds licht geblesseerd 
maar maakt op korte termijn zijn 
rentree) mocht ook niet meer ba-
ten en de zwaarvermoeide Derrick 
Brown kreeg de set-ups niet meer 
op de juiste plaats. Ook deze set 
ging verloren.

Setstanden:
1e set: 25-20
2e set: 25-17
3e set: 25-23
4e set: 25-19
Eindstand: 4-0

De Vinken B1 verliest thuis
Vinkeveen - Het door Sport Me-
disch Centrum De Bron gesponsor-
de eerste aspirantenteam van KV De 
Vinken moest afgelopen zaterdag 
thuis spelen tegen OVVO/De Kroon 
B2. Na een goede start kwam OV-
VO terug in de wedstrijd en was het 
in de eerste helft een gelijkopgaan-
de strijd met een ruststand van 5-
5. Na de rust was de B1 niet scherp 
genoeg en kon OVVO de wedstrijd 
naar zich toe trekken. 
De “De Bron-equipe” kwam goed 
uit de startblokken, met in de aan-
val Nicky Kroon, Dorien Verbrug-
gen, Pascal Hoogenboom en Johan 
Huizinga en in de verdediging Nelly 
Huizinga, Annick Stokhof, Mark de 
Haan en Thijmen van Veen. Al snel 
kreeg Vinken B1 een strafworp mee 
en deze werd goed benut door Nic-
ky. Niet veel later was er een he-
le mooie bal van Pascal op Johan 
waardoor Johan een fraaie door-
loopbal vanuit de ruimte kon sco-
ren. Een 2-0 voorsprong en het leek 
er op alsof het De Bron-achttal al-
les onder controle had. Maar OV-
VO vocht zich terug. Het werd rede-
lijk snel 2-2 en daarna ging de strijd 
gelijk op. In de eerste helft werd het 
gat steeds niet groter dan 1 punt en 
kwamen de doelpunten aan Vinkens 
kant van Nicky, Mark en Johan.

Niet scherp genoeg
Na de rust kwamen Vivian Kuijpers 
en Eva Hemelaar in de ploeg voor 
Dorien en Annick. Het SMC De Bron 
team moest proberen meteen OV-
VO aan te pakken en echt een gat te 
slaan na de rust, maar het omgekeer-
de gebeurde. OVVO ging wat beter 
spelen en het spel van de B1 mis-
te wat scherpte, vooral in de plaat-
sing. Van 5-5 kwam OVVO op een 
voorsprong van 5-7. Door een mooi 
afstandschot van Vivian kwam De 
Vinken nog even terug, maar daar-
na was het OVVO dat kon profite-
ren van de foutjes die in het spel van 
Vinken B1 waren geslopen en kon-
den ze uitlopen naar een 6-10 voor-
sprong. De Vinken bleef knokken, 
maar had moeite met de bal naar de 
aanval brengen. Toch kwam de “De 
Bron-equipe” nog even terug naar 7-
10 en was er weer een beetje hoop. 
Mitchel van Schaik kwam er in voor 
Thijmen in de hoop dat de wedstrijd 
gekanteld kon worden. De B1 kreeg 
nog wel een aantal kansen, maar de 
bal ging niet meer door de korf. He-
laas lukte het de tegenstander nog 
wel om een aantal malen de korf te 
vinden. Een 7-13 verlies was het ge-
volg. De volgende wedstrijd is op 29 
november thuis tegen streekgenoot 
Atlantis om 14:00 uur. 

Onfortuinlijk De Vinken 
verspeelt voorsprong
Vinkeveen - Het zag er allemaal zo 
goed uit gedurende de eerste zaal-
wedstrijd van De Vinken 1. Met vast-
houdendheid en inzet wist de Fortis-
ploeg het bezoekende Viking de he-
le wedstrijd op achterstand te hou-
den. De teleurstelling in het Vinke-
veense kamp was daarom des te 
groter, toen Viking in de laatste se-
conde langszij kwam en toch een 
wedstrijdpunt mee terug kon nemen 
naar Wijk bij Duurstede.

Scoren
Overigens was het qua doelpunten 
wat magertjes afgelopen zaterdag. 
Je kunt het de kracht van de defen-
sies noemen, maar de onmacht van 
het scoren was voor beide teams 
wel een groot probleem. 
De eerste verdediging van De Vin-
ken met aanvoerster Charita Haze-
leger, de debuterende Joyce Kroon, 
de teruggekeerde Pascal Kroon en 
de goed klevende Rudy Oussoren 
wist de Vikingaanval uitstekend aan 
banden te leggen. Gedurende de 
gehele eerste helft wisten de bezoe-
kers slechts één maal te scoren.
Maar ook De Vinken aanval had 
moeite met scoren. Melanie Kroon 
en Mariska Meulstee hadden sa-
men met de beide Peters, Kooijman 
en Koeleman, de nodige moeite om 
een boomlange verdediger van Vi-
king te omzeilen. Twee afstandstref-
fers van Mariska Meulstee maakten 
dat de thuisploeg met een voor zaal-

korfbalbegrippen uiterst magere 2-1 
voorsprong kon gaan rusten.

Even los
De eerste tien minuten na rust ga-
ven een Vinkenploeg te zien, zoals 
deze zaalcompetitie eigenlijk ver-
wacht kon worden. Vrij uit spelend 
en lustig scorend werd de stand na 
een tegendoelpunt van Viking door 
scores van Peter Kooijman, Peter 
Koeleman, Rudy Oussoren, Chari-
ta Hazeleger en Mariska Meulstee 
binnen tien minuten naar 7-2 getild. 
Maar het echte doordrukken luk-
te net niet. In het volgende kwar-
tier kropen de bezoekers langzaam 
maar zeker weer dichterbij. 
Vijf minuten voor tijd was de strijd 
weer helemaal open: 7-6. Via een 
doorloopbal leek Mariska Meulstee 
de strijd te beslissen. Maar deze 8-6 
werd enkele minuten later met een-
zelfde tegentreffer beantwoord: 8-7. 
Dit had de eindstand moeten zijn. 
Maar het lot besliste anders. In een 
laatste slotoffensief kregen de be-
zoekers het voordeel van de twij-
fel. Met een door het Vinkenkamp 
duidelijk als verdedigd betitelde te-
gentreffer sleepte Viking een punt 
uit de strijd. De desillusie aan De 
Vinkenzijde was enorm.
Komende zaterdag mag De Vinken 
in Haarlem op bezoek bij Rapid. Een 
nieuwe uitdaging voor het nu wel 
ernstig getergde vlaggenschip uit 
Vinkeveen. 



Vinkeveen - , De afgelopen we-
ken hebben de groepen 6, 7 en 8 
van PCB De Schakel uit Vinkeveen 
gewerkt aan een project over Rem-
brandt. Aan dit project werd gewerkt 
via een nieuwe didactische metho-
de, namelijk; coöperatief leren. De-
ze onderwijsmethode is gericht op 
het samenwerken van de leerlingen 
in kleine gemengde groepjes. Hier-
bij is het de bedoeling dat de leerlin-
gen van elkaar leren, elkaar helpen 
en samen problemen oplossen. Het 
positieve effect van het coöperatief 
leren is dat door samenwerken de 
leerprestaties verbeterd worden, het 
zelfvertrouwen van de kinderen ver-
groot wordt en daarnaast is het ook 
goed voor de sociale vaardigheden. 
Handel en kunst stonden centraal 
in de Gouden Eeuw. Deze thema’s 
kwamen ook aan de orde bij het 
Rembrandt project. In groepjes heb-
ben de kinderen informatie opge-
zocht in boeken en op internet over 
bijvoorbeeld de VOC (Verenigde 
Oost-Indische Compagnie), de han-
delsroutes en het leven aan boord 
van de schepen. De vergaarde in-
formatie werd gebruikt voor spreek-
beurten, boekenbeurten en Power-
Point presentaties. De leerlingen 
hebben ook tijdlijnen gemaakt met 

alle belangrijke gebeurtenissen in 
de Gouden Eeuw.  Ook aan de kunst 
van Rembrandt werd aandacht be-
steed. De school is min of meer om-
getoverd in een museum. In het lo-
kaal van groep 8 is een niet van echt 
te onderscheiden Nachtwacht op de 
ramen geschilderd. En alle leerlin-
gen hebben prachtige zelfportretten 
in een gouden lijst gemaakt. Daar-
naast heeft een groepje acteurs in 
de dop door middel van een zelfbe-

dacht en gespeeld toneelstuk inzicht 
gegeven in het leven aan boord van 
een VOC-schip. 
Het is een heel geslaagd project. Er 
is door de leerkrachten en de leer-
lingen hard gewerkt. Maar er is ook 
veel geleerd en goed samenge-
werkt. 
Voor meer foto’s en informatie 
kunt u kijken op de website van de 
school:
www. schakelvinkeveen.nl .
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Tijdelijke wooneenheden 
voor starters in Vinkeveen
Vinkeveen - De gemeente plaatst 
begin volgend jaar tien tijdelijke 
wooneenheden voor starters in Vin-
keveen. De woningen worden door 
Westhoek Wonen verhuurd en be-
heerd en zijn in eerste instantie be-
doeld voor jongeren tot 23 jaar. De 
tijdelijke wooneenheden komen op 
de parkeerplaats bij het Klooster-
plein. Naar verwachting kunnen be-
gin 2009 de eerste starters ze gaan 
bewonen.
De wooneenheden zijn het best te 
vergelijken met units die bijvoor-
beeld gebruikt worden voor tijde-
lijke schoolgebouwen en directie-
keten op bouwplaatsen. De opper-
vlakte van de woning is zo’n 21m2 
en de bewoner beschikt over een ei-

gen keukentje, douche en toilet.
De woningen blijven voor vijf jaar 
staan en worden daarna weer weg-
gehaald. De planning is dat in 2012 
de starterswoningen in Westerheul 
zijn opgeleverd. Op dat moment 
ontstaan er voor starters meer mo-
gelijkheden om geschikte huisves-
ting te vinden.
De tijdelijke wooneenheden wor-
den in eerste instantie aangeboden 
aan jongeren tot 23 jaar. Voor deze 
groep is het vaak lastig om een wo-
ning te vinden, omdat ze nog niet 
lang genoeg staan ingeschreven bij 
WoningNet. Bij verhuizing naar een 
tijdelijke woning aan het Klooster-
plein kunnen ze hun tot nu toe op-
gebouwde inschrijftijd gewoon be-

houden. Na een paar jaar hebben 
ze dan voldoende inschrijftijd op-
gebouwd om in aanmerking te ko-
men voor een andere woning. Voor 
de toewijzing van de tijdelijke woon-
eenheden wordt gebruik gemaakt 
van loting. Hierdoor hebben star-
ters, ongeacht inschrijftijd, gelijke 
kansen.
Starters die interesse hebben voor 
deze tijdelijke wooneenheden, die-
nen zich in te schrijven bij Woning-
Net. De woningen worden in de-
cember aangeboden via Woning-
Net en via de gemeentepagina in de 
Nieuwe Meerbode. De verwachting 
is dat begin 2009 de eerste starters 
de woningen kunnen gaan bewo-
nen.

Een nieuw bestuur voor 
De Proosdijlanden
De Ronde Venen - Vorige week  
woensdag 19 november is het be-
stuur van de historische vereniging 
De Proosdijlanden weer op sterkte 
gebracht. In de halfjaarlijkse leden-
vergadering kon waarnemend voor-
zitter Ed Swaab een drietal voor-
drachten doen om het bestuur te 
completeren. De aanwezige leden 
in de vergadering hebben de voor-
drachten bij acclamatie bevestigd.
Tijdens de vergadering was er spe-
ciale aandacht voor de heren Fred 
de Wit en Joop Frankenhuizen, die 
zich al vele jaren belangeloos in-
zetten voor de Proosdijkoerier, het 
kwartaalblad van de vereniging. Een 
attentie en luid applaus viel hen ten 
deel. Hetzelfde overkwam de overi-
gens niet aanwezige webmaster van 
de vereniging, de heer Johan Klijn. 
De website is onlangs volledig ver-
nieuwd en voor elke historisch geïn-
teresseerde Rondevener een aanra-
dertje: www.deproosdijlanden.nl
Na het officiële gedeelte konden de 
aanwezigen genieten van een rijke-
lijk met foto’s opgeluisterde voor-
dracht van Wiesje Dijkxhoorn over 

onze plaatselijke monumenten.

Nieuwe bestuursleden
In het bestuur zal John Driedonks 
de belangen van de redactie van 
het kwartaalblad de Proosdijkoe-
rier behartigen. Driedonks is als do-
cent journalistiek verbonden aan de 
Hogeschool Utrecht en heeft in het 
verleden leiding gegeven aan de re-
dacties van onder meer Midpoint en 
RTV Utrecht. Met zijn inbreng is het 
voortbestaan van het visitekaart-
je van de vereniging mede gewaar-
borgd.
De al geruime tijd in het muse-
um De Ronde Venen actieve Dick 
Koeleman breidt zijn vrijwilligers-
werk vanaf nu ook uit met het be-
stuurslidmaatschap van de histori-
sche vereniging. Koeleman is al ve-
le jaren actief als suppoost en publi-
cist voor het Rondeveense Museum. 
Hij zal zijn kwaliteiten nu ook inzet-
ten voor een nog breder historisch 
geïnteresseerd publiek.
Terug van weggeweest is Jaap 
Meulstee, die enkele jaren geleden 
al de voorzittershamer van de histo-

rische vereniging heeft gehanteerd. 
Meulstee is die bewuste woensdag 
opnieuw aangesteld als preses.

Jubileum
Met deze versterking kan het be-
stuur van de historische vereniging 
met een gerust hart aan de slag 
voor het op handen zijnde jubileum. 
Vicevoorzitter Ed Swaab is vooral 
actief als PR-manager voor de ver-
eniging. Secretaris Peter van Golen 
is ook kartrekker voor de werkgroep 
genealogie. Penningmeester Arj-
en Schuil zal zich tevens gaan bezig 
houden met excursies en lezingen, 
terwijl Wiesje Dijkxhoorn zich vooral 
richt op de werkgebieden archeolo-
gie en monumenten.
In 2009 bestaat de historische ver-
eniging vijfentwintig jaar. Met het 
oog op dit jubileum staan er diver-
se activiteiten op het programma, 
waarbij de Rondeveense bevolking 
weer met veel plezier de historische 
beleving kan meemaken.
De eerstvolgende activiteit is de 
nieuwjaarsreceptie op 13 janua-
ri a.s.

Estafetteproject stap voor stap verder:

College stelt gemeenteraad
voor een samenwerkings-
overeenkomst aan te gaan
De Ronde Venen - Het college van 
B en W gaat de gemeenteraad voor-
stellen een samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan met Rabobank 
Veenstromen en Bouwfonds Pro-
perty Development (voorheen Rabo 
vastgoed B.V) voor het Estafettepro-
ject. Ook vragen B en W de raad in 
te stemmen met de uitkomsten van 
het haalbaarheidsonderzoek. 
Nadat op 12 juli 2007 een intentie-
overeenkomst is gesloten, hebben 
partijen gezamenlijk onderzoek ge-
daan naar de maatschappelijke en 
financiële haalbaarheid van het pro-
ject. De eerste stap in dit onderzoek 
betrof het afronden van de discus-
sie over de locatie van het nieuwe 
sportpark. De gemeenteraad heeft 
in december 2007 besloten dat de 
locatie de Driehoek de locatie zou 
zijn die tijdens de intentiefase ver-
der zou worden onderzocht op haal-
baarheid.
Hierna is in januari 2008 het haal-
baarheidsonderzoek daadwerkelijk 
gestart. Op basis van het uitgevoer-
de onderzoek stelt het college vast 
dat er sprake is van een financieel 
en maatschappelijk haalbaar pro-
ject. Het college is verheugd met 
deze uitkomst die, naar de mening 
van het college, het mogelijk maakt 
de hoofddoelstelling van het Esta-
fetteproject te realiseren.

Vergrijzing
Het Estafetteproject is een ontwik-

kelingsscenario voor de kernen 
Mijdrecht en Wilnis. Het project is 
gestart omdat ook de gemeente De 
Ronde Venen de komende jaren te 
maken krijgt met de gevolgen van 
de vergrijzing.

Het Estafetteproject biedt oplossin-
gen voor deze problematiek en le-
vert twee moderne levensloopbe-
stendige woonwijken op met zorg-
zones en zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen in combinatie met de bouw 
van 100 zogenaamde vier sterren-
woningen (rolstoel toe- en doorgan-
kelijke woningen).

Door het project worden in totaal 
541 woningen toegevoegd aan de 
woningvoorraad van De Ronde Ve-
nen. Woningen bestemd voor se-
nioren, doorstromers en starters. 
Het woningbouwprogramma bin-
nen het Estafetteproject gaat uit 
van ruim 21% goedkope wonin-
gen in de huur- en koopsector en 
biedt grondgebonden woningen en 
appartementen. Als gevolg van dit 
bouwprogramma zal de doorstro-
ming binnen de bestaande woning-
voorraad van de gemeente op gang 
komen. Op die manier ontstaan voor 
veel meer woningzoekenden kan-
sen op nieuwe woonruimte. 

Verbetering
Het Estafetteproject leidt daarnaast 
tot een verbetering van de infra-

structuur en biedt een oplossing 
voor de tekortschietende detail-
handelstructuur van Wilnis door de 
bouw van winkels op de CSW loca-
tie. 

Ook betekent het plan dat de voet-
balverenigingen Argon en CSW op 
een nieuw en modern sportcomplex 
worden gehuisvest waar de vereni-
gingen weer jaren op een verant-
woorde wijze verder kunnen.
 
Het college constateert dat het 
draagvlak van het project tijdens de 
haalbaarheidsfase is toegenomen. 
De medewerking van de sportver-
enigingen Argon en CSW en de in-
zet van de zorgorganisaties om te 
komen tot zorgzones op de vrijko-
mende gebieden, geven daar blijk 
van. Het college is blij met dit toe-
genomen draagvlak. Ook omwo-
nenden en andere belanghebben-
den zijn in het haalbaarheidsonder-
zoek betrokken en hebben ideeën 
en aandachtspunten voor de verde-
re uitwerking van de plannen aan-
gedragen. 
Het Estafetteproject geeft de ge-
meente de mogelijkheid om via een 
duidelijke kwaliteitsslag een gro-
te stap voorwaarts te zetten en de 
kernen Mijdrecht en Wilnis gereed 
te maken voor de toekomst. Grote 
ingrepen in bestaande wijken zelf 
kunnen hiermee voorkomen wor-
den.   

Gerardus Majella tachtig 
jaar actief in de Zorg
Mijdrecht - Het was weliswaar geen 
kroonjaar, maar toch werd afgelo-
pen woensdag 19 november fees-
telijk herdacht dat tachtig jaar ge-
leden, om precies te zijn op 8 sep-
tember 1928, R.K. Huize Gerardus 
Majella werd ingezegend en ge-
opend. Het was destijds een Rooms 
Katholiek Tehuis om in principe zie-
ke en oudere daklozen van onder-
dak en verzorging te voorzien. In die 
tijd nog een echt ‘armenhuis’ met 
gemeenschappelijke woon-, eet- 
en slaapzalen. Mannen en vrouwen 
werden strikt gescheiden gehou-
den. Hoe anders is het tegenwoor-
dige Zorgcentrum Gerardus Majel-
la, dat op die plaats is gebouwd - 
en verder uitgebouwd - waar vroe-
ger drie (armen)huisjes stonden 
naast het kerkgebouw. Vandaar de 
naam Driehuis op de grens van de 
gemeenten Wilnis en Mijdrecht. In 
de loop van de achterliggende tach-
tig jaar hebben de bestuurders van 
kerk, gemeente en zorg kans ge-
zien Gerardus Majella zich te laten 
ontwikkelen van armenhuis via ge-
sticht, bejaardentehuis en verzor-
gingshuis tot het Zorgcentrum an-
no 2008. Het maakt deel uit van de 
Stichting Zorgcentra De Ronde Ve-
nen, waartoe ook behoren Nieuw 
Avondlicht in Mijdrecht en Zuider-
hof in Vinkeveen. Een en ander is tot 
stand gekomen door een bestuur-
lijke fusie in 2007. Daardoor hiel-
den de tot dan zelfstandig functio-
nerende drie zorgcentra op te hou-
den te bestaan. Er is nu één alge-

meen directeur van de stichting, de 
heer Herman Schuurman.

Gerardus Majella
Gerardus Majella voorziet duidelijk 
in een behoefte als het gaat om ou-
deren op een volwaardige manier 
verzorging en onderdak te bieden. 
Het biedt woonruimte aan 40 vas-
te en vier tijdelijke bewoners. Daar-
naast biedt men verzorging en alar-
mering aan bewoners van 84 senio-
renwoningen en aanleunwoningen. 
Verder verzorgt men aan ouderen 
uit de omgeving op verzoek ook een 
dagopvang.

Het Zorgcentrum dankt haar naam 
aan Gerardus Majella, die als zoon 
van een arme Zuid-Italiaanse kleer-
makersfamilie op 6 april 1726 werd 
geboren in Muro. Hij werd later o.a. 
ingezetene van het klooster van O.L. 
Vrouw van Troost in de buurt van 
Deliceto. Gerardus werd als een 
heilige gezien gelet op de wonderen 
die hij volgens de overleveringen 
verrichtte. Dit alles uit liefde van de 
Heer. Vanwege een ernstige ziekte 
werd hij slechts 29 jaar oud.

Feestje
Toegegeven, geen jubileumjaar, 
maar toch was de herdenking van 
het tachtigjarige bestaan voor het 
tegenwoordige Zorgcentrum aan 
Bozenhoven aanleiding genoeg een 
feestje te organiseren. Aldus werd 
het zestiende lustrum temidden van 
vele genodigden, bestuurders en 

oud-bestuurders, R.K. kerkelijke af-
gevaardigden, bewoners en omwo-
nenden, uitbundig maar passend 
gevierd. Talrijke vrijwilligers hadden 
zich beschikbaar gesteld om alles 
in goede banen te leiden en koffie 
met gebak te serveren aan de vele 
aanwezigen in de overvolle recrea-
tieruimte. Want één ding staat vast, 
zonder vrijwilligers kan ook Zorg-
centrum Gerardus Majella vandaag 
de dag niet bestaan.
Deze mensen verdienen grote waar-
dering voor het werk dat zij doen, 
evenals de vaste bemanning na-
tuurlijk die de ultieme zorg van de 
senioren elke dag mogelijk maakt. 
Nadat alle aanwezigen van kof-
fie met gebak waren voorzien, zong 
een aantal medewerkers en vrijwilli-
gers het ‘Gerardus Majella-lied’ dat 
al spoedig door velen werd meege-
zongen. Vervolgens kregen de aan-
wezigen in het kort de geschiedenis 
van het zorgcentrum voorgescho-
teld door de algemeen directeur 
Herman Schuurman. Hij deed dat 
enthousiast, ‘voor de vuist weg’ en 
op een toegankelijke manier, com-
pleet met lichtbeelden. In de mid-
daguren trad voor de bewoners het 
Cocktail Trio op die de stemming 
erin bracht met een reeks van be-
kende liedjes en ‘meedeiners’. Voor 
een aantal aanwezigen was dat een 
danspasje en een polonaise waard. 
Dit tot groot genoegen van de oude-
ren. Aldus werd met een glaasje en 
een hapje het tachtigjarige bestaan 
in stijl gevierd.

Coöperatief leren op De Schakel

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Komende 
vrijdag, 28 november, is er weer 
Veenhartfilmavond..
De Veenhartfilmavond is voor 
iedereen die dicht bij huis wil 
genieten van de betere films en 
er vrijblijvend over door wil pra-
ten, met openheid en respect 
voor ieders opvatting.

De Veenhartkerk is een kerk die 
op een eigentijdse en creatie-
ve manier kerk probeert te zijn. 
Een kerk die er niet alleen wil 

zijn voor zichzelf, maar voor De 
Ronde Venen. Deze kerk wil een 
plek zijn waar ruimte is voor ie-
dereen die bezig is met religie 
of nadenkt over zingeving. All-
le activiteiten, ook de Veenhart-
filmavonden, zijn bedoeld om op 
een uitdagende manier met reli-
gie en zingeving bezig te zijn. 

De Veenhartfilmavond is in het 
gebouw van de Veenhartkerk 
aan Grutto 2a te Mijdrecht. Van-
af 20.00 uur is de zaal open en 

de film start om 20.30 uur, en-
trée vier 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 websi-
te: www.veenhartkerk.nl en geef 
je op voor de Veenharfilmladder, 
dan word je maandelijks op de 
hoogte gehouden. 



Mijdrecht - Zaterdag 6 december 
is het zover. Jongerenvereniging 
AJOC organiseert weer een groot 
feest: Proud To Be Fout! Een feest 
vol herkenning en een hoop gek-
kigheid. 
Zoals de naam al doet denken is 
‘Proud To Be Fout’ niet zomaar een 
feest, maar een fout feest. Dat bete-
kent een avond lang de meest foute 
muziek, zowel onlangs uitgebracht 
als uit vervlogen tijden. Denk aan: 
Vengaboys, 2 Unlimited, Abba, Party 
Animals, Captain Jack, Spice Girls, 
Luv, Linda Roos en Jessica, Ge-
rard Joling, BZN, Take That, Village 

People, Barry White. Noem maar op! 
Speciale verzoekjes aan de DJ zijn 
natuurlijk altijd welkom.
Om de hele avond op en top fout te 
maken, worden bezoekers in style 
verwacht. Haal je tijgerprints, gym-
pen met kleurtjes en foute shirt-
jes maar uit de kast. Kortom: trek 
je stoute schoenen aan, gecombi-
neerd met de foute kleding en mis 
dit feest niet!
Immitsj gaat open om 21.30 uur. 
Toegang vanaf 16 jaar, de entree be-
draagt 7,- (AJOC leden betalen 6,-). 
Wil je meer informatie, kijk dan op 
www.ajoc.nl

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.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.
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De Regenboog in actie 
voor zieke kinderen
Uithoorn – Vanaf deze week ko-
men leerlingen van de basisschool 
De Regenboog in actie voor de Doe 
Een Wens Stichting Nederland, een 
stichting die de liefste wensen ver-
vult van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte. De Regenboog 
doet, samen met andere basisscho-
len door heel Nederland, mee aan 
een ludieke actie van de stichting 
Actie StrooiGoed! Vervul een wens! 
Met de opbrengst van de actie hel-
pen de leerlingen wensen te vervul-
len van leeftijdgenootjes die ern-
stig ziek zijn. Actie StrooiGoed. Ver-
vul een wens! is simpel, leuk en heel 
doeltreffend. De kinderen verkopen 
in week 48 voor 1,50 euro zakjes 
Doe Een Wens pepernoten aan fa-

milie, vrienden, kennissen en buren. 
Voor schooltijd staat er elke och-
tend en middag een kraampje met 
te verkopen pepernoten. Met de op-
brengst van de actie helpen de leer-
lingen van De Regenboog wensen 
te vervullen van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. In totaal 
doen ruim honderd basisscholen 
mee aan deze landelijke actie van 
Doe Een Wens. Samen gaan zij pro-
beren om 50.000 zakjes pepernoten 
te verkopen!
Op zondag 23 november is Actie 
StrooiGoed op een feestelijk manier 
afgetrapt tijdens een bijzonder Sin-
terklaasfeest voor ernstig zieke kin-
deren. Tijdens het feest, georgani-
seerd voor de stichting door Sint-

Haarlem Events, hebben drie leer-
lingen van basisschool de Boeme-
rang uit Utrecht aan de enige ech-
te Sinterklaas de grootste Doe Een 
Wens pepernotenzak van Nederland 
aangeboden.
Actie Strooigoed wordt mogelijk ge-
maakt door Wibra. Deze sponsor 
biedt de speciaal ontworpen zakjes 
met Doe Een Wens pepernoten gra-
tis aan. De gehele opbrengst is dan 
ook voor Doe Een Wens! De specia-
le pepernotenzakjes zijn alleen ver-
krijgbaar voor de scholen die zich 
eerder deze maand hebben opge-
geven voor de Actie StrooiGoed! 
Vervul een wens! 
De Regenboog hoopt op een grote 
opbrengst voor dit goede doel!

Jeugdgroep van 
Genesius komt met 
sinterklaasvoorstelling
Uithoorn - Het begon al meteen 
goed bij de jeugdvoorstelling van 
Genesius want zwarte piet kwam 
tussen de gordijnen tevoorschijn en 
begon een Sinterklaasliedje te zin-
gen. Ja, dat nodigt natuurlijk uit, 
dus meteen begonnen alle aanwe-
zige kinderen mee te zingen. Daar-
na gingen de gordijnen open en zag 
je het bed staan waar de Sint altijd 
even een dutje op moet doen want 
hij is natuurlijk al heel oud en in de-
ze drukke tijd heeft hij wel behoefte 
aan een slaapje tussendoor.

De zwarte pieten gaan even kij-
ken of ze wel alles hebben want de 
oma’s en opa’s in Nederland willen 
wel graag allemaal een kopje kof-
fie met slagroom en taart hebben. 
“Even kijken of alles er is”: de kop-
jes: Ja, die zijn er. De koffie, die is er 
ook. Alleen de slagroom ontbreekt, 
oh jee. Maar dat was geen probleem 
want de andere piet vertelt dat hij 
uit de gele gids een bedrijf heeft 
gebeld die een roommachine komt 
brengen. “Dan hoeven wij tenminste 
geen slagroom te kloppen.”
Maar heer piet is een beetje verdrie-
tig en als de anderen vragen waar-
om vertelt de piet het “Hoe zouden 
jullie het vinden als je op dezelfde 
dag jarig bent als Sinterklaas”. Die 
piet bedenkt een plannetje om toch 
een beetje belangstelling te krijgen: 
“Als ik nou voor 5 december over-
al pakjes bezorg, dan zijn we lek-
ker klaar en is er meer tijd voor mijn 
verjaardag. Dan komt Felix Fortuin 
de roommachine brengen. Maar oh 
jee, het is de verkeerde, het is een 
droommachine. “Je kunt er van al-
les mee dromen”, legt Felix uit. “Als 
je het ene knopje indrukt droom je 
dat je midden in de bergen bent en 

weer een ander knopje is een droom 
over paardrijden, maar ook allerlei 
avonturen en luchtkastelen.
 
Dromenland
Dan zingen de pieten en Felix For-
tuin een liedje over dromenland. De 
pieten vinden het eigenlijk wel een 
goed idee want “de Sint slaapt te-
genwoordig zo slecht en dan kun-
nen we hem misschien net voor zijn 
verjaardag nog een leuke droom 
bezorgen.” Maar waarschuwt Felix 
“Niet aan het zwarte knopje komen 
want als je dat indrukt dan komt er 
een nachtmerrie. Dus denk eraan.” 
Dan gaan ze met zijn allen een ver-
jaardagsliedje zingen: ‘Sinterklaas is 
jarig’ en dan komt Sinterklaas bin-
nen. “Ik ben net met de andere pie-
ten alle huizen langs geweest om 
te kijken of er veel schoentjes wa-
ren gezet.” De Sint is echt heel moe 
en de pieten helpen hem met uitkle-
den en hij kruipt onder de wol. Dan 
wordt het donker en opeens hoor je 
een stem ‘Daar is hij dan weer, Fe-
lix Fortuin met zijn razend populaire 
spelshow. Iedereen moet een goed 
antwoord geven als ik een vraag 
stel’. En opeens komt de kerstvrouw 
binnen en ook twee paashazen ver-
schijnen. De eerste vraag is aan de 
paashazen ‘houden jullie van voet-
bal’. ‘Nou’, zeggen de paashazen ‘als 
het maar niet op Pasen valt’. Dat was 
het juiste antwoord. ‘Wat is het Ne-
derlandse woord voor un oeuf of an 
egg’. De paashazen lopen heen en 
weer en stoten hun hoofd aan el-
kaar en roepen dan ‘ai ai ai’. Weer 
het juiste antwoord. Dan krijgt de 
Sint een vraag ‘hoeveel korrels ha-
gelslag gaan er op een boterham’. 
Daar weet de Sint niet het antwoord 
op en hij zegt dat niemand dat ooit 

heeft geteld. Een fout antwoord 
vindt Felix. ‘Dus uw staart moet eraf’. 
‘Ik heb helemaal geen staart’ zegt de 
Sint, ‘dan maar uw haar’ en iedereen 
komt met grote scharen binnen.

Beschieten
Dan komen twee pieten met ‘pi-
stolen’ binnen en gaan iedereen 
beschieten. (Gelukkig is het wa-
ter!). Iedereen verdwijnt en de Sint 
wordt wakker en zegt tegen de pie-
ten die aan komen lopen ‘Ik heb 
toch zo’n slechte droom gehad dat 
alle cadeautjes weg waren.’ En ja,  
dan blijkt dat ook nog zo te zijn en 
vraagt aan de kinderen of zij de ca-
deautjes zien. ‘Jaa‘ roepen de kin-
deren, maar de cadeautjes zijn al-
lemaal leeg. Dan moet heer piet be-
kennen dat hij alle lege cadeautjes 
wilde bezorgen omdat er dan meer 
tijd voor zijn verjaardag zou zijn. De 
Sint belooft dan dat als zij terugke-
ren naar Spanje de verjaardag op 
de boot wordt gevierd. Maar hoe 
komt het nu dat de Sint zo’n nare 
droom heeft gehad dat kwam omdat 
een van de pieten per ongeluk een 
glaasje water op het zwarte knop-
je heeft gezet. Dan valt de droom-
machine in een teil met water en ei-
genlijk is dat maar goed ook. Dan 
kunnen ze een echte roommachi-
ne bestellen en kunnen alle opa’s 
en oma’s toch nog lekker koffie met 
slagroom krijgen. 

Het eind is dat alle pieten en paas-
hazen en de kerstvrouw door de 
zaal polonaise dansen en de kinde-
ren die het willen en durven, mogen 
de sint een handje komen geven en 
iedereen krijgt nog wat lekkers. Een 
vrolijke voorstelling die helemaal in 
deze sinterklaastijd past.

Vermist:	
- Sinds 8-11-2008 in Vinkeveen. Weggelopen een ruwharige teckel, kleurstelling bruin met grijs,
 windkleur. Het is een reu, acht en een halfjaar oud, heeft een chip. Roepnaam is Stijn. Mocht iemand
 weten waar hij is of heeft u hem thuis, bel dan direct de Dierenbescherming tel: 06-18762593.
 Baasje heeft al veel gezocht en is erg verdrietig.

Gevonden:
- Uithoorn, omg. Merodelaan. Poes, E.K.H., zwart-wit, witte buik- snuit en sokjes. Asiel Amstelveen.
- Mijdrecht, omgeving Rendementsweg. Kat, grijs/wit cypers, rent door fabriek, had halsbandje, maar is
 dit kwijt. Asiel Amstelveen.  
 Uithoorn, omgeving Industrieweg t.h.v. Werf Uithoorn. Konijn, wit met zwart
- Mijdrecht, omgeving Amselmusstraat t.h.v. Hertenkamp. Kat, overwegend zwart, met wit, beige
 vlooienbandje, ongecastreerd (tel. 060-17515133).
- Vinkeveen, omgeving Achterbos t/o Rest. Veensteken. Kater, rood, cypers, vrij groot, niet gecastreerd.
 (tel. 06-17515133)
- Wilnis, omg. Kannelaan. Kat, E.K.H., cypers, kleurstelling wit pootje links en rechterpootje een wit
 teentje. 06-17515133
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, Kat grijs-zwart, kleurstelling grijs met zwart en een witte nek.
- Mijdrecht, omgeving Maarschalkstraat, konijn, grijs. (tel. 06-17515133).

Zo fout, dat je er trots op 
kunt zijn!

Uitverkochte voorstellingen 
van Da Capo’s Popkoor
Regio - Op zaterdag 15 en zondag 
16 november gaf Da Capo’s Pop-
koor uit Uithoorn drie uitverkoch-
te voorstellingen van haar nieuwste 
show “Great!” in het Griffioentheater 
in Amstelveen. Het koor dat met 65 
zangers en zangeressen op het po-
dium stond, bracht een mengeling 
van nummers uit de Britse popmu-
ziek vanaf de jaren 60 tot heden. 
Het koor werd zoals vanouds bege-
leid door dirigent Floor van Erp, die 
met zijn bevlogen gebaren het koor 
tot een buitengewone prestatie wist 
te krijgen. De arrangementen die 
ten gehore werden gebracht, wa-
ren van pianist en bandleider Car-
win Gijsing.
Het concert begon in zakelijk grijs 
met op de achtergrond de London 
Skies, meteen het openingsnummer 
van de show. Via een medley van 
nummers van The Beatles ging het 
koor daarna verder met geweldi-
ge solo’s van Cleo Diesveld en Wil-
bert van Dishoeck die respectieve-
lijk nummers van Elton John en Joe 
Jackson ten gehore brachten. Het 
mystiek gezongen Chasing Cars 
van Snow Patrol bezorgde het pu-
bliek kippenvel maar gelukkig kon 

men daarna heerlijk meeswingen 
op Grace Kelly van Mika. Voordat de 
mannen daarna imponeerden met 
een medley van diverse Britse man-
nenbands en solo-artiesten was het 
eerst de beurt aan Marieke Kok die 
stilte afdwong met haar fantastisch 
gezongen versie van Almost Lo-
ver van nieuwkomer A Fine Frenzy. 
Na de a-capella uitvoering van Mad 
World was het pauze, om daarna te-
rug te komen in een sprookjesach-
tig English Forest decor.
Begenadigd
De 9 koppige band bracht na de 
pauze twee instrumentale nummers. 
De strijkers, onder leiding van voor-
malig concertmeester Erno Olah, 
openden voor op het podium geze-
ten, met Wild Flower van John Mur-
taugh. Later in dit gedeelte brach-
ten zij, ditmaal van de bandsteiger 
die op 1 meter 60 hoogte op het po-
dium was gebouwd, het nummer 
Toss The Feathers van The Corrs. Di-
rigent Floor van Erp bewees hierbij 
dat hij niet alleen een fantastische 
dirigent is maar ook een begena-
digd fluitist. Na het gevoelige Win-
ter van Tori Amos, gaf Bas Klinken-
berg als een getergd man een versie 

van Radioheads “Creep” ten beste 
om het koor daarna weer te verster-
ken met de mooiste nummers van 
Queen. Marlon Steenbrink vertolk-
te het schreeuwend onbegrip van 
Skunk Anansie en zorgde wederom 
voor een “ kippenvel-moment’, zo 
zou het publiek later zeggen. Esther 
Visser ontroerde het publiek tot tra-
nen met het prachtige Old & Wise. 
Daarna was het tijd voor wat luch-
tiger sferen en die werden moeite-
loos neergezet door Joan Kamp als 
Chrissie Hynde en Martin Hilgeman 
als Franz Ferdinand. Na het vrolijke 
Higher Love van Steve Winwood be-
sloot het koor de voorstelling met 
een medley van Electric Light Or-
chestra en stortte  met het laatste 
akkoord van Mr. Blue Sky een waar 
vuurwerk over het publiek uit. Een 
staande ovatie was het gevolg.
Voor echte fans en geïnteresseer-
den die een keer willen meezingen 
met Da Capo’s Popkoor organiseert 
het koor op 21 maart 2009, voor de 
3e keer een Sing In in The Mix in 
Uithoorn. De inschrijving is reeds 
gestart en deelnemers kunnen zich 
aanmelden op 
www.popkoor.nl/singin.
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Atalante D2 verliest van 
koploper
Vinkeveen - Vrijdag 21 novem-
ber speelde de Oudenallen equi-
pe tegen Sovoco uit Soest, de nu-
mero uno in de 1e klasse. De Vinke-
veense dames staan nog steeds op 
de laatste plaats maar vorige wed-
strijd werd eindelijk weer eens ge-
wonnen en de trainingsintensiteit is 
mooi verbeterd. De weg terug is in-
gezet. Annemarieke Wijnands was 
er niet, Petra de Bruin gelukkig weer 
wel na een paar weken afwezig en 
ook Tineke Vellekoop was weer her-
steld van een griep. En Atalante had 
deze keer een coach: Erik Verbrug-
gen. 
Het was meteen wel duidelijk waar-
om deze dames op de eerste plek 
staan. Groot team, met een aantal 
zeer goede aanvallers op het mid-
den en op de buitenkant. Ook de 3 
meters werden vaak aangespeeld. 
Atalante kende de dames wel van 
vorig seizoen maar er waren toch 
wel een aantal sterke speelsters 
bij gekomen. De pass was moei-
lijk onder controle te krijgen waar-
door verdeler Annemarie Bakker al-
le vlaggen bij moest zetten om nog 
iets moois op te gooien. De Vinke-
veense dames bleven hard wer-
ken en gingen mee in de fanatieke 
flow. Joke Ruizendaal scoorde een 
paar mooie punten door het mid-
den, Natalie van Scheppingen wis-
selde haar lekkere harde smashes 
met mooie prikballen af en Marjan 
Blenk kreeg steeds beter blokgrip 
op de lastige aanvallers. De Ouden-
allen ploeg was alert en lange tijd 
ging het gelijk op. Geen van beide 
gaf toe, het was een mooie strijd. 
Aan het eind zorgden eigen foutjes 
in de service en pass dat de laatste 
puntjes ineens snel naar Soest gin-
gen, 20-25. 

Fanatiek
Iedereen had een goed gevoel van 
de eerste set, er was een mooi fa-
natiek eerste bedrijf neergezet. 
Het zelfde zestal ging verder en de 
strijd werd voortgezet. Jet Feddema 
wist de dames aan de andere kant 

echt meerdere malen heerlijk te dol-
len door slimme ballen met name in 
de rechterhoek te spelen. Eigenlijk 
heel verbazend hoeveel de Ouden-
allen equipe met bovenhandse slim-
me ballen konden scoren. Inge Bak-
ker maakte een mooi slim punt door 
via het blok uit te slaan, nog eentje 
mooi op de rechtdoor gesmasht en 
een aantal juist midden in het veld 
gelobd. Maar de dames van Sovoco 
bleven druk uitoefenen en de thuis-
ploeg bleef niet meer zo goed bij als 
in de eerste set. Erik nam een time 
out en zette de verdediging nog eens 
op scherp. De Sovoco’s kwamen 
meer en meer op gang met geplaats-
te harde aanvallen op de rechtdoor, 
directe punten via de middenaanval 
en steady services, soms zelfs met 
sprong. Bij de eigen service werden 
iets te veel fouten gemaakt en in de 
service pass werd het de Vinkeveen-
se dames erg lastig gemaakt. Hoe-
wel het voor het gevoel weer gelijk 
op ging, werd het verschil groter en 
ging ook de tweede set verloren met 
16-25. 
In het derde bedrijf kwamen Petra de 
Bruin en Tineke Vellekoop in het veld 
en vol goede moed werden de mou-
wen weer opgestroopt.
Maar de gastspelers waren erg goed 
op dreef gekomen en helemaal in 
hun element. Er waren wel mooie mo-
menten maar veel te weinig ten op-
zichte van de vele succesvolle sma-
shes en serveerbeurten van Soest. 
Coach Erik benutte alle mogelijkhe-
den met wissels en time outs maar 
het ging te hard aan de Vinkeveen-
se neus voorbij. Met 10-25 werd de 
set verloren. Ook in het vierde bedrijf 
werd er nog geknokt voor misschien 
een laatste puntje maar zo lekker als 
het de eerste twee sets had gedraaid 
werd het niet meer. Met 16-25 werd 
ook de laatste set verloren, helaas 
dus een dikke 4-0 aan den groenen 
broecken. Pas op 12 december is de 
volgende wedstrijd, dinsdag wordt 
eens goed geoefend met de makkers 
van 1. Lekker sparren op de harde 
smashes en services. 

Ondanks 2-3 verlies 
toch winst voor A-Side 
Atalante heren
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde het door A-Side gespon-
sorde eerste herenteam van Atalan-
te een thuiswedstrijd tegen Haarlem 
H4. Dit team dat 2 plaatsen onder 
Atalante stond was aan een goe-
de reeks bezig met verrassende uit-
slagen. Haarlem wist van de ploe-
gen boven hun menig puntje af te 
snoepen, Atalante was dus gewaar-
schuwd. Atalante acteerde de wed-
strijd met vele persoonlijke fout-
jes. De vechtlust was er, maar de 
scherpte ontbrak. In de wedstrijd 
bleek Haarlem net iets sterker, 2-
3 winst maar uiteindelijk was Ata-
lante de morele winnaar. Zij stijgen 
een plaats op de ranglijst, ze staan 
nu gedeeld 6de  en houden Haar-
lem onder zich. 
Met een compleet team van maar 
liefst 6 spelers begonnen de A-Side 
mannen aan de wedstrijd. Coach de 
Vries moest zich verontschuldigen 
maar interim coach Erik Verbrug-
gen nam hem waar. Nadat hij eerst 
D2 had gecoacht was het de beurt 
aan zijn ploeggenoten. Met Frans 
Roos in de spelverdeling, Bas vd 
Lubbe en Robert Hardeman op het 
midden, Duncan van Senten, Leo-
nard de Jong en Rick de Groot op 
de buiten aanval begonnen de A-
Side heren toch wat rommelig aan 
de wedstrijd. Helaas bleef dit rom-
melige de hele wedstrijd aanwezig 
waardoor er geen constante pass 
terecht kwam bij Frans. Ook wis-
ten de Vinkeveners geen raad met 
de tactische ballen van Haarlem. In 
elke time-out werd op deze ballen 
gewezen en ondanks het beloven 
voor de bal te gaan, desnoods met 3 
man tegelijk wisten de Haarlemmers 
toch elke set weer een aantal pun-
ten te scoren. Atalante wist uitein-
delijk wel de 1ste set makkelijk naar 
zich toe te trekken met 25-17.

Afgeladen
In de 2de set zagen de volle tribu-
nes hetzelfde speelbeeld. Een met 
afgeladen vechtlust bepakt Atalan-
te en een slim Haarlem. De aan-
vallen smoorde steeds vaker in het 
Haarlemse blok en coach Verbrug-
gen had beide time-outs dan ook 
hard nodig om zijn ploegmakkers 
weer op het juiste spoor te brengen. 
Haarlem rook hun kans en pakte 
deze kans ook, zij met het kleinst 
mogelijke verschil. Zij wonnen de 
set met 25-27.
In de rust van de 2de naar de 3de 
set bleef coach Verbruggen hame-

ren op de wisselende aanval en op 
de passing. Deze moest beter. Als 
de pass goed was waren 9 van de 
10 aanvallen ook goed van Atalan-
te kant. Het was niet dat Haarlem zo 
veel beter was, sterker nog de A-Si-
de mannen waren beter maar door 
foutjes van Atalante kon Haarlem 
simpel bij blijven. De peptalk bleek 
te werken. Harde aanvallen werden 
afgewisseld met tactische ballen 
en Atalante scoorde punt na punt. 
Haarlem leek klaar voor de nekslag 
en de 3de set ging dan ook terecht 
naar Atalante met 25-23.

Gemotiveerd
 De 4de set wilde de A-Side mannen 
natuurlijk ook winnen. Super gemo-
tiveerd gingen de mannen het veld 
in. Zij kwamen bedrogen uit. Na een 
kleine voorsprong te hebben geno-
men nam Haarlem langzaam de re-
gie van de wedstrijd over. Zij speel-
de vanavond uiterst slim en wisten 
de zwakke plekken van Atalante 
feilloos te vinden. Genadeloos straf-
ten zij dit af. Heel langzaam begon 
Atalante aan een inhaalrace echter 
bleek deze te laat te zijn ingezet. De 
4de set ging dan ook naar de Haar-
lemmers met 17-25.
Dan maar de 5de set pakken was de 
instelling maar het begin was dra-
matisch. Haarlem nog in de “flow” 
van de 4de set pakte een 1-5 voor-
sprong. Atalante kon weinig druk 
zetten op de spelers van Haarlem. 
De A-Side mannen pakte een paar 
puntjes maar met een 4-8 stand 
werd en van velddeel gewisseld. Dit 
bracht helaas weinig verbetering. 
Atalante maakte de foutjes, Haar-
lem nam ze gretig in ontvangst. De 
Haarlemmers wisten de beslissende 
5de set dan ook te winnen met 12-
15. Door deze uitslag kan Atalante 2 
punten toevoegen aan hun totaal en 
Haarlem 3. De stand op de ranglijst 
laat na deze wedstrijd zien dat Ata-
lante ondanks het verlies toch een 
plaats is gestegen met twee wed-
strijden minder gespeeld dan de 
teams die boven hun staan. Moch-
ten deze wedstrijden beide winnend 
afgesloten worden staan de Vinke-
veners op een keurige 4de plaats. 
Vanavond spelen de A-Side man-
nen tegen VCH 3 te Hoofddorp. 
Door een fout bij de kledingleveran-
cier van de nieuw bedrukte shirts 
staan de heren van Atalante nog in 
hun oude teamkleding op de foto. 
De nieuwe sponsor is natuurlijk A-
Side uit Mijdrecht.

Argon verliest 
van Ter Beek
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 
speelde Argon/de Huifkar zijn acht-
ste wedstrijd van het seizoen.
Dit keer uit in het mooie Bijlmer 
Sportcentrum tegen Ter Beek. Ar-
gon miste nogal wat spelers, May-
kel Krimp en Leroy Leijgraaff had-
den andere verplichtingen en Rem-
co von Lindheim en Albert Mens 
waren geblesseerd. Voor al deze af-
wezigen had Argon 1 vervanger ge-
regeld, Michael Levering van het 
5de.

Argon begon aardig aan de wed-
strijd. Bij vlagen werd er aardig ge-
combineerd, al kwamen er niet echt 
kansen. Ter Beek had een paar zeer 
behendige en snelle spelers die vrij 
eenvoudig het verschil konden ma-
ken, dat werd dan ook na 5 minu-
ten duidelijk.
Een individuele actie van een Ter 
Beek-speler zorgde voor de 1-0. Ar-

gon was na de goal de weg hele-
maal kwijt, de meest eenvoudige 
ballen gingen verkeerd en er werd 
totaal niet meer gevoetbald. De 
ruststand was dan ook 3-0 voor Ter 
Beek.

In de tweede helft speelde Argon 
beter. Er werd niet meer zoveel res-
pect getoond voor de tegenstander 
en met name René Dekker en Mi-
chel Kooiman gingen de duels flink 
aan. Dit resulteerde dan ook na tien 
minuten in de tweede helft voor de 
3-1 van Michael Levering.
Veel verder kwam Argon echter niet. 
Er werden nog wel wat kansen ge-
creëerd maar de goede keeper van 
Ter Beek had daar geen moeite mee. 
In de slotfase kon Ter Beek nog uit-
lopen naar 6-1. Maandag 1 decem-
ber speelt Argon/de Huifkar uit te-
gen AROC Palestra in de Caland 
Sporthal in Amsterdam.

Atlantis 1 boekt een 
moeizame zege
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft Atlantis 1/Pimentel Fasteners 
de eerste zege van dit zaalseizoen 
geboekt. In de thuiswedstrijd tegen 
Waterland werd het na een moeiza-
me wedstrijd 14-10.

Atlantis had in het begin veel moei-
te met de onbekende tegenstan-
der. Vooral de snelheid en beweeg-
lijkheid van de heren van Water-
land bracht de verdediging van At-
lantis in de problemen. Hoewel het 
aanvallende spel van Atlantis re-
delijk verzorgd was, was te merken 
dat de ploeg nog moet wennen aan 
de gewijzigde vakopstelling. Water-
land wist via 2 strafworpen dan ook 
het initiatief naar zich toe te trek-
ken. Hierna kreeg Atlantis meer grip 
op de wedstrijd. Lange tijd ging de 
wedstrijd gelijk op, waarbij Water-
land wel de voorsprong wist te be-
houden. Voor rust wist Atlantis met 
enkele fraaie doelpunten dan toch 
een kleine voorsprong te nemen. 
Halverwege was de stand 6-5.

Waterland begon de tweede helft 
scherper dan Atlantis en wist weer 
een kleine voorsprong te nemen: 
7-8. Atlantis herpakte zich hierna 
goed. Aanvallend begonnen beide 
vakken beter te draaien. Met een 
strafworp en drie afstandschoten op 
rij wist Atlantis definitief een gat te 
slaan. In het restant van de tweede 
helft kwam de voorsprong niet meer 
in gevaar. 
Verdedigend zal Atlantis scher-
per moeten worden. Deze wed-
strijd werden er door Atlantis te-
veel strafworpen veroorzaakt. Posi-
tief is dat het grootste gedeelte van 
de Mijdrechtse doelpunten van af-
stand is gemaakt. Atlantis is aan-
vallend duidelijk de goede weg in-
geslagen. Dit geeft vertrouwen voor 
het vervolg van de competitie.
Komende zaterdag speelt Atlantis 
tegen Oosterkwartier in Haarlem. 
De volgende thuiswedstrijd is op 6 
december tegen Stormvogels, de 
vorige club van coach Paul Plaats-
man.

Atlantis 1 wint van Waterland uit Landsmeer

Atalante H2 speelt 
uitzonderlijk volleybal
Vinkeveen - De Rabobank ploeg 
speelde vrijdag 21 november één 
van de weinige uitwedstrijden van 
dit seizoen in Nieuw Vennep. Het 
was wat vroeg in de avond, maar er 
was nog geen spitsalarm afgege-
ven. Deze keer moesten ze weder-
om tegen de koploper van de com-
petitie. Atalante heren 2, staat nog 
altijd onderaan in de competitie.
De mannen van 2 hadden zich als 
opdracht gesteld om nu eens ver-
rassend te beginnen door de eer-
ste set te winnen. Tot op heden was 
dat hen nog niet gelukt. En ook de-
ze wedstrijd lukte dit niet. 15-25. 
Na deze les was het voor de he-
ren van 2 gelopen, de motivatie was 
op zeldzame momenten aanwezig. 
Het juichen bleef uit, het aanspo-
ren van een ieder bleef uit. Kortom, 
deze wedstrijd was moeizaam. Dit 
was wel ernstig vreemd, omdat de 
hal echt héél mooi is in het Nieuw 
Vennepse. Heel veel ruimte om het 
veld, prachtige vloer, vriendelijke 
scheidsrechter, en een leuke, maar 
goede tegenstander.
Het is misschien zo dat heren 2 niet 
bestand is tegen zo een goodwill of-
fensief, en dat het team teveel ge-
fêteerd was om te vechten voor de 
winst. De sets werden met een auto-

matisme afgewerkt, die niet gewoon 
is voor heren 2. Set 2, werd 18-25 en 
de derde set werd 19-25. Met de-
ze sets waren ook geen nieuwsfei-
ten te melden, het was een automa-
tische wedstrijd op de automatische 
piloot, zonder hoogte- en diepte-
punten. Heren 2 speelde dus uitzon-
derlijk volleybal, voor hun doen. 
Wat nog restte na deze wedstrijd, 
was de teamspirit, iedereen is het 
team, en niemand staat erbuiten. Ie-
dereen verliest, en/of iedereen wint. 
Heren 2 sluit zich aan bij Argenti-
nië dat verloren heeft in de Davis-
cup, en bij Juventus. Heren 2 is niet 
terneergeslagen, of uit het veldge-
slagen, Heren 2 is wel zoekende 
naar oplossingen. Zoals veelvuldig 
wordt verteld in teambuilding ses-
sies: ”there is no I in the team”, maar 
houd wel in de gaten dat er een “lit-
tle me” aanwezig is in het team als 
je goed zoekt. Dus met een bewus-
te kijk naar de personen, zullen ze, 
en willen ze, het tweede heren team 
van de onderste plaats tillen.

GEEN KRANT
BEL: 0297-581698

Atalante JC2 verlies en 
winst in 1 week
Vinkeveen - Vorige week vrijdag 
thuis tegen Oradi/Omnia op papier 
een mindere tegenstander. Maar ja, 
dat zegt niet alles. Nu ze een beet-
je in een winning mood zijn en mee-
draaien boven in de competitie hoor 
je al snel van die geluiden zoals ‘oh-
hh, ze staan onderaan’, dat heet on-
derschatten. De eerste set was dan 
ook weer een beetje rommelig met 
af en toe een aardige rally, maar 
werd uiteindelijk toch verloren met 
19-25. De 2e set zag er eigenlijk 
niet anders uit, ballen net over het 

net  dus de punten ontglipte Ata-
lante weer met als eindstand 22-25. 
Dan maar gaan voor de 3e set, want 
ja, verliezen met 0-3 thuis, dat kan 
niet. Met veel ongeloof ging de 3e 
set heel gemakkelijk naar Atalante 
toe, met 25-19.
Woensdag moesten ze uit tegen 
VCH MC6. Sterk en lachend be-
gon dan ook de wedstrijd. Het eer-
ste punt was snel binnen, de 2e set 
ging nog makkelijker, 19-25, en de 
derde set 21-25. Dus weer een 0-3 
overwinning.

Atlantis A1 blij met winst
Mijdrecht - Het door Van Dam be-
drijfsdiensten gesponsorde team 
Atlantis A1 speelde op 22 november 
tegen Thor (H) A1. Atlantis begon 
de wedstrijd met de volgende op-
stelling; aanval: Jeroen Korver, Kris-
tian Geerdinck, Natasja Korver, Cyn-
thia Sassen, verdediging: Erik Krag-
ting, Steven Gortenmulder, Janneke 
van Ginkel, Wendy Kentrop.

Na een goede start van Atlantis 
kwam de A1 met 2-0 voor. Door 3 
zuivere schoten kwam Thor helaas al 
snel terug tot 2-3. Na aanmoedigin-
gen van het publiek en de coaches 
begon de A1 echt te korfballen wat 
resulteerde in een  7-3 voorsprong. 
Na nog 2 doelpunten van Thor ging 
men de rust in met een stand van 
7-5. In de rust kreeg het Van Dam 
team te horen dat ze scherper onder 
de korf moesten zijn en meer moes-
ten gaan scoren. Met frisse moed 
werd aan de tweede helft begon-
nen. Helaas kwam Thor al snel te-
rug tot 7-6 en begon het toch span-

nend te worden. Eenmaal in de aan-
val kreeg Natasja Korver een straf-
worp mee die Jeroen Korver af-
maakte. Helaas kreeg Atlantis  in de 
verdediging ook een strafworp te-
gen die ook werd benut. Vanaf dat 
moment begon Atlantis echt te sco-
ren en kwam men  voor met 13-7. 
In deze fase van de wedstrijd werd 
gescoord door onder andere  Erik 
Kragting, Kristian Geerdinck en Je-
roen Korver. Ondertussen scoor-
de Thor nog de 13-9 door een kor-
te kans en een schot. In de slotfa-
se werd Cynthia Sassen gewisseld 
voor Lisanne Reurings. Cynthia ging 
door haar enkel en was niet meer 
in staat om verder te spelen. In de 
laatste paar minuten maakte Atlan-
tis het nog af met 3 extra doelpun-
ten. Het eindresultaat werd dan ook 
16-9 voor Atlantis A1.
De doelpunten zijn gemaakt door: 
Jeroen Korver (5), Kristian Geer-
dinck (4), Erik Kragting (4), Steven 
Gortenmulder (2), Wendy Kentrop 
(1).
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Bert Dijkshoorn grote 
man bij sterk Dio 1
De Kwakel - Speelweek 13 was ze-
ker geen ongeluksweek voor Dio 1. 
Het team verkeert in grootse vorm 
en loopt steeds verder uit. Een 9-0 
overwinning doet de achtervolgers 
naar adem happen.
Bert Dijkshoorn (zie foto) had de 
kortste partij van de week in 12 beur-
ten en teamgenoot Paul Schuurman 
knalde er een serie van 49 caram-
boles uit = 29% van zijn te maken 
170 caramboles.
Kromme Mijdrecht 1 won over-
tuigend van Bob’s Bar 1. John Ol-
dersma, Kees Westkamp en Leo 
Persoon wonnen hun partijen met 
duidelijk verschil.
Bob’s Bar 2 won met 7-2 van De 
Kromme Mijdrecht 2.
De Kuiper/van Wijk was met 7-
2 de baas over De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1. Kees de Zwart, Nico 
Koster en Jos Lugtigheid zorgden 
dat de meeste punten in De Willis-
stee bleven.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 bond 
met 7-2 De Paddestoel 1 aan de ze-
gekar. Hans van Rijn, Caty Jansen 

en Cor van Wijk waren veel te sterk 
voor hun tegenstanders.
De Paddestoel 2 kreeg met 2-7 klop 
van De Merel/Metaal Mijdrecht 4. 
Heel sterk speelde Ben Fransen 
door in 18 beurten Jim van Zwieten 
te kloppen.
Dio 1 denderde met 9-0 over De 
Paddestoel 3 heen. Eric Brandste-
der had maar 15 beurten nodig om 
een sterke Michel Bak te verslaan. 
Herman Turkenburg maakte de tri-
omf compleet.
Cens 1 verloor nipt met 4-5 van De 
Vrijheid/De Biljartmakers. Bart Dirks 
had maar 13 beurten nodig om van 
Evert Driehuis te winnen. Dave Me-
ijer was in 18 beurten veel te sterk 
voor Vincent Roeleveld.
Dio 2 verloor verrassend met 4-5 
van De Schans. 
Stand na 13 speelweken:
1. Dio 1

84 punten in 13 wedstrijden
2. De Vrijheid/Biljartmakers

75 punten in 12 wedstrijden
3. Merel/Metaal Mijdrecht 4

70 punten in 13 wedstrijden

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 19 no-
vember jl. speelde de bridgevereni-
ging “De Legmeer “zijn derde ronde 
van de viertallen competitie 08/09. 
In de “A” lijn behaalden twee teams 
de maximale scores van 25 WP. Het 
team Schavemaker – Kaandorp / 
Overwater – Pielage versloegen het 
team van Praag met 25 tegen 0 WP 
en verstevigen hiermede hun eerste 
plaats in de competitie met een to-
taal van 65 WP. Ook het team van 
Belderink – Janssen / Krug – Scha-
vemaker behaalden 25 WP tegen het 
team van Kamp dat op 5 WP bleef 
steken. Met dit resultaat zakte het 
team van Kamp van de tweede naar 
de vijfde plaats en steeg het team 
van Belderink naar de tweede plaats 
met een totaal van 59 WP.  Het team 
van Visser – Visser / v. schaick – v. 
Schaick staan nu alleen op de derde 
plaats met 54 WP. In de “B” lijn ging 
de hoogste score naar het team van 
de Meer – Hamer / Wevers + Inval-
ler zij versloegen het team van Ge-
ling met 24 tegen 6 WP. en staan 
nu derde met een totaal van 50 WP. 

Het team van de Vroom – Bruine de 
Bruin / Maarseveen – van den Ak-
ker behaalden 19 - 6 WP. tegen het 
team van Geling en blijven stevig op 
de eerst plaats staan met een totaal 
van 69 WP. Het team Tromp – Kraaij 
/ Belderink – van Geelkerken blijven 
tweede met 51 WP. maar zij moes-
ten in deze zitting het team van de 
Weerdt met een betere score van 18 
tegen 12 WP. naar huis laten gaan
In de extra competitie drive naast 
het viertallen speelden 12 paren. De 
hoogste score was voor het echt-
paar Adriaan en Nel Koeleman, zij 
behaalden 61.25%. Rita Vromen en 
Henny Westendorp werden tweede 
met 56,67%. De derde plaats ging 
naar Lous Bakker en Debora van 
Zantwijk met 55.83%. Hetty Hout-
man en Gijs de Ruiter werden vier-
de met 54.58%
Bent u geïnteresseerd in bridge, 
speel een keer ter kennismaking 
mee. Neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van de Akker 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker 
0297-567458

Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 18 novem-
ber werd de laatste zitting van de 
tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn, met vijftien paren, wer-
den eerste An van Schaick en Lea 
Wit met 60.21%, tweede werd het 
paar Tini Geling en Paula Kniep met 
59.75%. Derde deze keer Renske 
Visser en Ria van Geelkerken met 
58.33%. Niet onverdienstelijk da-
mes maar Greet en Guus gaan met 
de eerste (competitie)plaats naar 
huus!.
In de B-lijn, met dertien paren, wer-
den eerste Wil Blansert en Anne-
ke Rood met 56.25% Tweede Jany 
van der Ent en Tilly van Dijk (dames 
toch!) met 55.00%. Gedeelde derde 
werden de paren Ans Pickers/Loes 
Wijland en Trudy Fernhout/Wil Voss 
met 54.58%.
Voor de uiteindelijke uitslag, na zes 
zittingen, betekent een en ander dat 
voor de navolgende A-speelsters 

het licht op groen staat voor de “B”:
Garry van Outersterp/Irma Klooster-
man, Inger Janssen/Yvonne Koestal, 
Ploon Roelofsma/Marja Slinger en 
Nel Bakker en An van der Poel. Zij 
degraderen helaas met medeleven 
van St. Nicolaas.
In de B-lijn zijn het de paren Tilly 
van Dijk/Jany van der Ent (toch wel 
eerste!), Ans Pickers/Loes Wijland, 
Gertrude Doodkorte/Floor Janssen 
en Mieneke Jongsma/Hilly Camme-
lot die promoveren. Mogelijk wil een 
van hen volgende keer de “B” weer 
met hun aanwezigheid vereren?
Voormalige dames A van harte wel-
kom in de B. Wij, achterblijvers, gaan 
met u in zee.

Volgende week start Hartenvrouw 
met de laddercompetitie, onderbro-
ken door de Kerstdrive, gedurende 
acht weken. Ook spelen bij Harten-
vrouw.  

iris en Robin Tabeling 
badmintonkampioen 
van Noord Holland
Uithoorn - Afgelopen weekend 
werden in Sporthal De Bloemhof 
te Aalsmeer de Regionale jeugd- 
en senioren kampioenschappen 
badminton van Noord Holland ge-
speeld.  Er deden maar liefst 257 
spelers mee aan dit toernooi.
De 14 jarig Robin Tabeling uit Uit-
hoorn, spelend voor badminton ver-
eniging van Zijderveld uit Amstel-
veen,  behaalde een prachtig succes 
in de U15 groep door in de finale te 
winnen van de 14 jarige en kopgro-
tere Jayme van Elten uit Purmerend. 
Robin won de finale met 21-15 en 
22-20. Hierdoor mag hij zich kam-
pioen van Noord Holland noemen.  
Het is Robin zijn vierde titel. In 2002 
won hij het kampioenschap U9 , in 
2004 in de U11 groep, in 2006 de 
U13 en nu dan de U15 titel.
In het herendubbelspel haalde 
Robin zelfs zijn 6e titel binnen in 6 
jaar. In 2003 won hij het herendub-
belspel in de U11 groep, in 2004 
en 2005 won hij de titel U13 en in 
2006 al in de U15, in 2007 en dit jaar 
de titel in de U17 groep.  Een su-
per resultaat voor een jongen van 
14 jaar! In de finale werd in 3 sets 
21/11, 21/8 gewonnen samen met 
zijn partner Leroy Brom van Fatih 
Bogaards en Ruin Jongkind uit Am-
sterdam. In het mixdubbel behaalde 
Robin samen met zijn partner Elsia 
Piek wederom in de U17 groep ook 
nog een mooie zilveren medaille!

Te zwaar
Iris Tabeling ook afkomstig uit Uit-
hoorn en eveneens spelend voor 
bovengenoemde Amstelveense 
club haalde 2 finales in het senio-
ren kampioenschap. Op het niveau 
waar Iris speelt is het niet verstan-
dig om in 3 categorieën uit te ko-
men (te zwaar) 
Iris speelde dus het hoogste se-
nioren niveau in de Regio en ver-
sloeg in de halve finale Yvon-
ne Hoogland,een dame van het 1e 
team van Almere die uitkomt in de 
eredivisie. Iris die zelf ook in de ere-
divisie speelt, had weinig moeite 
met haar en won overtuigend  21-
10 en 21-12. In de finale moest ze 
het opnemen tegen Monique van 
der Wouden van badminton vereni-
ging Duinwijck. Na een spannen-
de eerste set die Iris nipt won 22-
20 maakte ze het in de 2e set mooi 
af 21-15. Senioren kampioen van de 
regio dus!

De andere finale was de vrouwen-
dubbel. In de finale stond Iris samen 
met haar dubbelpartner Josephine 
Wentholt tegen de Almeerse dames 
Hoogland en Putters. Na wederom 
een spannende 1e set die Iris en Jo-
sephine wonnen met 22-20 was het 
vuurtje bij de andere dames op in 
de 2e set 21-8. Twee titel dus voor 
Iris.  Mooie resultaten dus voor deze 
Uithoornaars!

Iris Tabeling werd eerste in de regio

Robin Tabeling won de finale

KDo A1 zet door in 
lastige competitie

De Kwakel - De meiden van 
KDO A1 hebben dit handbal-
seizoen een zware competitie in 
de 1e klasse. Afgelopen zondag 
volgde wederom een nederlaag 
in de uitwedstrijd tegen Zee-
burg. Gelukkig was het wel een 
sportieve en leerzame wedstrijd 
en konden de meiden door het 
vertoonde spel met opgeheven 
hoofd terug naar De Kwakel.
In de wedstrijd tegen Zeeburg 
A1 werkte KDO hard in de ver-
dediging om het snelle spel van 
Zeeburg op te vangen. In een 
aantal gevallen gebeurde dit 
niet op de juiste manier zodat 
er strafworpen werden geflo-
ten voor Zeeburg, wegens on-
der andere cirkelverdedigen. 
Deze fouten moesten weer wor-
den goedgemaakt in de aanval. 
Gelukkig deed KDO dit ook en 
zorgden vele doelpunten vanaf 
de tweede lijn ervoor dat KDO 
wel verloor, maar niet met zeer 
grote cijfers (27-16). 

Zware competitie
De meiden van KDO A1 hebben 
het deze zaalcompetitie niet ge-
makkelijk in de 1e klasse AA. Ze 
hebben nog geen punten we-
ten te behalen uit de in totaal 
vijf gespeelde wedstrijden. Te-

gen een aantal teams hebben 
zij helemaal niets in te brengen. 
Gelukkig zijn er ook al een paar 
spannende wedstrijden bij ge-
weest, onder andere tegen Lo-
tus (10-16) en Zaanstreek (17-
18). De meestal zware wedstrij-
den zijn niet altijd even leuk, 
maar het zorgt er ook wel weer 
voor dat de meiden veel leren 
van de tegenstander. 

Geen slecht resultaat dus afge-
lopen zondag, gezien de com-
petitiestand (Zeeburg staat op 
een tweede plaats). Aanstaand 
weekend komt Zeeburg bij KDO 
op bezoek en gaan de meiden 
de prestatie van afgelopen zon-
dag proberen te verbeteren. 

Mini’s gezocht
KDO handbal heeft meisjes-
teams in alle leeftijden, van-
af 5 jaar ben je welkom. Voor-
al de Mini’s van KDO (5 t/m 7 
jaar) zouden het erg leuk vinden 
als er nog meer kinderen van 
hun leeftijd komen handballen. 
Je mag vier keer gratis meetrai-
nen. Daarna hoef je pas te be-
slissen of je op handbal komt. 
Voor meer informatie kun je bel-
len met Carla Kas, 0297-568869 
of kijk op www.kdo.nl.

Scorebriefjes brengen C- 
lijn in problemen bij BVU
De Kwakel - Als voorbeeld waar-
om, voor het nationale noodpakket 
te gebruiken wanneer de Noordzee 
Nederland weer terugpakt en al-
le nutsvoorzieningen uitvallen, kan 
de C- lijn in de derde zitting paren 
competitie dienen.
Jaren lang verwend en gemakzuch-
tig geworden door de bridge com-
puter die alles snel en feilloos uit-
rekent bleek het handmatig moe-
ten invullen, nodig door het uitval-
len van het systeem, voor de C- lijn 
te hoog gegrepen!
Uitslagen liepen door elkaar op de 
op een of andere manier verwissel-
de briefjes, zodat er voor de admini-
stratie geen touw meer aan vast te 
knopen was.
Ergo, het pakket uitbreiden met sco-
re briefjes plus handleiding.
De paren van de A en B- lijn, de-
den dit veel beter, waarbij wel op-
gemerkt moet worden dat die veel-
al nog uit de “hand bridge eeuw” 
stammen en het voor hen dus ei-
genlijk een déja vu was!
Vandaar nu alleen de resultaten van 
de A en B.
In de A- lijn blijven Bep & John de 
Voijs het uitstekend doen met nu 
weer een score van 65,83%. en met 
een totaal van 60,07% vast op de 
eerste plaats.
Ook Stenny & Herman Limburg blij-
ven goed “prijshoudend” met 52,08% 
en totaal 2e met 54,62%. Meest op-
vallend waren Ben ten Brink & Gijs 
de Ruiter die met 62,50% de vorige 
mindere zittingen in een klap com-

penseerden door nu 3e te staan, 
met een totaal van 53,47%.

Voorop

Ineke Hilliard & Huib van Geffen 
blijven goed in de buurt van de top 
met nu 50,83% en een vierde plek in 
de totaal stand met 52,05%.
In de B- lijn lopen Ans Breggeman 
& Anne Tolsma ver voor de muziek 
uit met een totaal van 61,46%. Ver-
rassend is het optreden van Nel de 
Ruiter & May Verhoef, die het nu ei-
genlijk helemaal niet zo best deden 
met 48,96% maar toch 2e staan, wel 
is waar op eerbiedige afstand, met 
53,26%.
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg deden een stapje te-
rug en staan nu derde met 53,13%. 
De grote verliezers waren hier Leo 
Leenen & Henk van der Schinkel 
die door hun povere resultaat van 
40.63% van de vierde naar de ze-
vende plaats duikelden.
Gertrude Doodkorte & Trudy van 
den Assem namen , niet spelend!, 
hun plaats over.
To van der Meer & Tineke van der 
Slijs blijven goed mee doen met nu 
51,04% en totaal vijfde.
Bridge Vereniging Uithoorn speelt 
elke maandag avond van af 19.45 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Wilt u ook eens sfeer proe-
ven, schroom hoeft u echt niet te 
hebben gezien het C gebeuren, belt 
u dan even met de secretaris: Mari-
neke Lang tel: (0297) 569432.

KDo Volleybal 
ook blij met 
nieuwbouw

De Kwakel - De afdeling vol-
leybal is momenteel de klein-
ste afdeling van de sportvereni-
ging KDO.
Met nog slechts één dames  en 
één herenteam, die deelnemen 
in de competitie, is het behoor-
lijk uitgedund.
Het is wel een landelijke kwaal, 
dat de teamsporten over de he-
le lijn  leden verliezen en de in-
dividuele sporten hoogtij vieren, 
maar de kwakelse volleybalaf-
deling heeft de laatste jaren wel 
erg moeten inleveren.
Het levert ook problemen op bij 
de te spelen wedstrijden in de 
eigen KDO-sporthal.
Doordat de teams in één blok, 
van 19.00 tm 21.00 uur de thuis-
wedstrijden spelen, is het vin-
den van scheidsrechters een 
zware klus.
Daarom zijn de leden van de-
ze afdeling ook zeer blij met de 
nieuwbouw.
In het plan is namelijk een gro-
te gymzaal opgenomen, die vol-
doende ruimte biedt voor het 
spelen van de volleybalwedstrij-
den en volgens de normen van 
de NOC/NSF volleybal-waar-
dig is.
In beginsel een prima locatie om 
de trainingen en de wedstrijden 
af te gaan werken.
Doordat de teams dan achter 
elkaar gaan trainen en spelen, 
verdeeld over de hele avond, 
wordt het invullen van trainers 
en scheidsrechters niet zo’n 
groot probleem meer.

Nieuwe leden
Buiten deze voordelen, is de 
nieuwe accommodatie wellicht 
een stimulans en heeft een aan-
trekkingskracht voor potentiële 

nieuwe leden.
Sinds vorig jaar is er wel een 
mini-volleybal training begon-
nen, waar op de woensdag-
middag, tien tot twaalf jeugdle-
den het volleybal op een speel-
se manier onder de knie probe-
ren te krijgen.
Deze groep proberen we uit te 
breiden met een aanwas uit het 
op 24 januari 2009 te houden 
scholen-volleybaltoernooi.
De teams die er nog zijn draai-
en goed mee in de competitie. 
De dames staan op een derde 
plaats in hun poule en de he-
ren strijden mee voor de eerste 
plaats.
Voor de heren komt er deze 
week een confrontatie met me-
de koploper SAS.
Op donderdagavond 27 novem-
ber as. wordt deze streekderby 
gespeeld in sporthal De Scheg 
in Uithoorn.
Misschien een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met 
deze edele sport.
Zoals U begrijpt kunnen we bij 
KDO nog dames- en herenle-
den gebruiken. 
We zijn blij met de kleinere zaal 
in de nieuwbouw, maar we ho-
pen toch zeker weer voldoen-
de aanwas van leden te krijgen, 
in de komende jaren en ruimte 
hoeft daarbij geen probleem te 
zijn, want de grote sporthal blijft 
gewoon staan en daar kunnen 
we voldoende leden laten trai-
nen en spelen.
Heeft U, met vrienden of vrien-
dinnen, interesse om te komen 
volleyballen bij KDO, dan kunt U 
contact op nemen met het se-
cretariaat volleybal@kdo.nl  of 
info@poldersport.com of met 
Ron Ferwerda tel; 0297-561384, 
mob. 06-15621581


