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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

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

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE

ONLY & VERO MODA
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE

PALL MALL HEREN
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE 30% korting

30% korting
G-STAR DAMES EN HEREN
OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE 

30-50%
korting

VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP

voor het 
offiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Uithoorn – Donderdagavond jl. gaf 
wethouder Jeroen Verheijen ant-
woord op gestelde vragen van de 
fractie van GroenLinks over hoe het 
nu staat met de begraafplaats Zij-
delveld. 
De fractie had gevraagd aan de wet-
houder of het klopte dat, als je van 
een begraafplaats een gemeentelijk 
monument wordt, dit geen financi-
ele verplichtingen voor de gemeen-
te met zich meebrengt. Ook vroegen 
zij of het waar was dat je zo’n status 
ook weer heel snel en makkelijk on-
gedaan kon laten maken. Als beide 
vragen met ja worden beantwoord, 
is de gemeente dan bereid om deze 
begraafplaats aan te wijzen als ge-
meentelijk monument en de laatste 
vraag was: Klopt het dat de vereni-
ging van nabestaanden deze aan-
vraag al drie maanden geleden heeft 
ingediend en dat zij nog geen ant-
woord heeft gehad.

Onrust
De wethouder was duidelijk in zijn 
antwoorden: “Sinds het ontstaan 
van de onrust rondom de begraaf-
plaats aan het Zijdelveld wordt de 
gemeente Uithoorn regelmatig be-
naderd met verzoeken om bomen op 
of rondom de begraafplaats te plaat-
sen op de lijst van waardevolle bo-
men en verzoeken om de begraaf-
plaats aan te wijzen als gemeente-
lijk monument. Alleszins begrijpelij-
ke verzoeken gezien de wens van de 
nabestaanden en de omwonenden 
om deze begraafplaats te behouden. 
Alle gedane verzoeken worden ge-
toetst aan de op toepassing zijnde 
wet en regelgeving en op basis daar-
van afgehandeld. Het is echter nu 
te zwaar om te veronderstellen dat, 
als je deze aanvraag gehonoreerd 
krijgt, je daarmee de begraafplaats 
dan ook behoudt. De gemeente gaat 
daar eenvoudigweg niet over. De be-

langhebbenden zullen zich toch echt 
moeten wenden tot en overeenstem-
ming moeten bereiken met de eige-
naar van de begraafplaats en dat is 
het bestuur van de R.-K. parochie”, 
aldus de wethouder.

Subsidie
Hierna beantwoordde hij de vragen: 
heeft het aanwijzen van de begraaf-
plaats tot een gemeentelijk monu-
ment financiële gevolgen: “Nee, dat 
levert in directe zin geen financië-
le verplichting op voor de eigenaar 
of gebruiker van dat monument. 
Wel kan de eigenaar of gebruiker 
ten behoeve van het in stand hou-
den  van dat monument een beroep 
doen op de gemeentelijke subsidie-
verordening. We hebben deze sub-
sidie juist in het leven geroepen om 
de eigenaren van gemeentelijke mo-
numenten te stimuleren hun monu-
ment in stand te houden”, aldus de 

Monumentencommissie geeft positief advies 
voor begraafplaats Zijdelveld, maar: 

Wethouder Verheijen: “Kerk-
bestuur moet het willen, 
anders gaat het niet door”

Uithoorn - De commissaris van de 
Koningin in de provincie Noord-
Holland, Mr. H.C.J.L. Borghouts, 
heeft in overeenstemming met de 
fractievoorzitters van de gemeente 
Uithoorn, besloten mevrouw A.W.M. 
(Lies) Spruit te benoemen tot waar-
nemend burgemeester van de ge-
meente Uithoorn. De huidige bur-
gemeester, mevrouw H.L. Groen, zal 
met ingang van 1 januari 2010 haar 
functie neerleggen, omdat zij ge-
bruik zal maken van de FPU-rege-
ling. De procedure voor de benoe-
ming van een nieuwe burgemees-
ter is gestart. De invulling van de 
burgemeestersvacature zal ruim 

een half jaar in beslag nemen. Het 
is beleid van de commissaris van 
de Koningin in dergelijke omstan-
digheden een waarnemend bur-
gemeester te benoemen. Mevrouw 
Spruit was van 1994 tot 2002 wet-
houder van de gemeente Almere. 
Zij beheerde de portefeuilles: wel-
zijn, volkshuisvesting en economie.  
Sindsdien heeft zij, voornamelijk op 
gemeentelijk niveau, diverse inte-
rim-functies bekleed. Laatstelijk als 
Wijk- en Programmamanager bij de 
gemeente Utrecht. Mevrouw Spruit 
is lid van de PvdA en 54 jaar. 
Zij treedt per 4 januari 2010 in func-
tie.

Mevrouw Spruit benoemd 
tot waarnemend 
burgemeester Uithoorn

wethouder. Door ons even vrijelijk 
vertaald: het levert het kerkbestuur 
alleen maar geld op, als zij er een 
gemeentelijk monument van laten 
maken. Om het in stand te houden 
kunnen zij subsidie aanvragen. Wel, 
het draaide om geld. Het onderhoud 
werd te duur. Wel, de oplossing ligt 
voor het grijpen...

Uitstel
Op de vraag hoe snel je weer van 
een gemeentelijk monument af kan, 
was het antwoord kort maar dui-
delijk. Snel en makkelijk als de ei-
genaar dat wil. Of het klopte dat er 
een aanvraag lag, op die vraag zei de 
wethouder het volgende: “De proce-
dure loopt. De eigenaar is verzocht 
zijn zienswijze kenbaar maken om-
trent dit verzoek. Het kerkbestuur 
heeft echter kort geleden om uitstel 
gevraagd en dat is hen verleend tot 
11 december a.s. Dit echter onder de 
uitdrukkelijke restrictie dat niet ver-
der gegaan wordt met de ontruiming 
van de begraafplaats. Daarbij is ook 
het positief advies van de monu-
mentencommissie aan het kerkbe-
stuur overgelegd. Echter, wij kunnen 
als college pas het besluit nemen als 
we beide goedkeuringen hebben.” 
Het wachten is dus op het kerkbe-
stuur. Hoe mooi zou het niet zijn als 
dit kerkbestuur, precies een jaar na-
dat zij heel veel parochianen erg 
veel verdriet deden door plotseling 
hun kerk te sluiten, nu in de maand 
december de parochianen de blijde 
boodschap kan verkondigen dat zij 
het goedvinden dat de begraafplaats 
een gemeentelijk monument wordt 
en dat zij de graven en de stenen la-
ten waar zij behoren. 

Wordt vervolgd.

Uithoorn - Bij de Partij van de Ar-
beid komen regelmatig klachten 
binnen van inwoners uit Uithoorn en 

omgeving over verslechtering van 
het openbaarvervoer in deze regio.
Problemen met het openbaarver-

voer in grensgebieden tussen pro-
vincies is een bekend fenomeen. 
Het openbaar vervoer hier wordt 

Oproep: uw ervaringen en klachten 
openbaar vervoer Uithoorn e.o.

Voor gemeente De Ronde Venen is deze actie mosterd na de maaltijd: deze twee jonge raadsleden van gemeente De 
Ronde Venen, Youssef Rasnabe (GB) en Emiel Hoogendijk (CDA), zijn al maanden bezig met een soortgelijke actie en 
al deze gebundelde klachten aan de wethouder aangeboden vorige week donderdag.

door verschillende opdrachtgevers 
(concessieverleners) aangeboden. 
En in veel gevallen zijn de vervoer-
ders (concessiehouders) aan beide 
kanten van de grens niet hetzelfde.
Tussen de verschillende conces-
sieverleners en concessiehouders 
ontbreekt vaak enige vorm van af-
stemming en coördinatie. Deze par-
tijen hebben niet altijd dezelfde pri-
oriteiten. OV-gebruikers die over de 
grens heen willen reizen, worden 
vaak de dupe van de grens gelimi-
teerde aanbestedingen. De Partij 
van de Arbeid pleit voor meer aan-
dacht voor de OV-problematiek in 
grensgebieden.
De PvdA-Statenfractie in Noord-
Holland en de PvdA-fracties in de 
gemeenteraden van Uithoorn en 
De Ronde Venen willen de ervarin-
gen en klachten van OV-gebruikers 
in Uithoorn, Mijdrecht en omgeving 
inventariseren en vervolgens bij het 
provinciebestuur van Noord-Hol-
land als concessieverlener aankaar-
ten. PvdA-Statenlid Gohdar Mas-
som, fractievoorzitter van de PvdA 
in Uithoorn Jan Mollema en de frac-
tievoorzitter van de PvdA in De Ron-
de Venen Ernst Scheurs, roepen in-
woners van Uithoorn, Mijdrecht en 
omgeving op hun ervaringen en 
mogelijke klachten over de huidige 
dienstregeling z.s.m. te mailen naar:  
pvda@noord-holland.nl

De nieuwe Astra!
Vanaf € 18.495,-

SinterklaaS
OutletShOw
bij
OutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletOutletSShhOOOOOwwwwwwwwwwwwwwwwwwwOutletOutletOutletOutletOutlet

Amsterdam:
Transformatorweg 39
Tel. (020) 581 62 00

Amstelveen: 
Vlielandstraat 1
Tel. (020) 643 26 80

Aalsmeer: 
Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

Mijdrecht: 
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272 

Profiteer ook van minimaal € 1.500,- inruil of € 1.000,- boven de autotelex!

Nu iN oNze showroom:

Kortingen oplopend 
tot € 5.000,- of 

Opel’s 50/50 deal!!!

Vrijdag 27 november 9.00 - 21.00 uur 
Zaterdag 28 november 9.00 - 17.00 uur
Zondag 29 november 11.00 - 16.00 uur

w w w . v a n k o u w e n . n l
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Tijdelijke burgemeester 
benoemd
De commissaris van de Koningin 
in de provincie Noord-Holland, Mr. 
H.C.J.L. Borghouts, heeft in over-
eenstemming met de fractievoorzit-
ters van de gemeente Uithoorn, be-
sloten mevrouw A.W.M. (Lies) Spruit 
te benoemen tot waarnemend bur-
gemeester van de gemeente Uit-
hoorn.

De huidige burgemeester, mevrouw 
H.L. (Berry) Groen, zal met ingang 
van 1 januari 2010 haar functie neer-
leggen, omdat zij gebruik zal maken 
van de FPU-regeling. 
De procedure voor de benoeming 
van een nieuwe burgemeester is 
van start gegaan. De invulling van 

de burgemeestersvacature zal ruim 
een half jaar in beslag nemen. Het 
is beleid van de commissaris van de 
Koningin in dergelijke omstandighe-
den een waarnemend burgemeester 
te benoemen. 
Mevrouw Spruit was van 1994 tot 
2002 wethouder van de gemeen-
te Almere. Zij beheerde de porte-
feuilles: welzijn, volkshuisvesting en 
economie. Sindsdien heeft zij, voor-
namelijk op gemeentelijk niveau, di-
verse interim-functies bekleed. Laat-
stelijk als Wijk- en Programmama-
nager bij de gemeente Utrecht. Me-
vrouw Spruit is lid van de PvdA en 
54 jaar. Zij treedt per 4 januari 2010 
in Uithoorn in functie.

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

Op 2 december gaan de herstructu-
reringswerkzaamheden aan Brunel/
Bieslook/Langs de Baan van start. 
Wethouder Maarten Levenbach en 
een bewoner verrichten hiervoor de 
offi ciële openingshandeling door het 
verwijderen van de eerste straatste-
nen bij Bieslook 96. Alle bewoners 
van bovengenoemde straten zijn 
vanaf 11.00 uur van harte uitgeno-
digd voor koffie met gebak, om dit 
heuglijke feit te vieren. 
Dit project omvat de gehele aanpak 
van openbaar groen, openbare ver-
lichting, bestrating en afwatering van 
Brunel, Bieslook en Langs de Baan. 
Doel is dit deel van De Legmeer 
weer geschikt te maken voor 35 jaar 
woonplezier. Het plan is tot stand ge-
komen in nauwe samenspraak met 
buurtbeheer, direct omwonenden 
en de gemeente Uithoorn (afdeling 
leefomgeving) en ondersteund door 
Stichting Cardanus..De gemeente 
Uithoorn heeft buurtbeheer De Leg-
meer gevraagd  een bewonersdele-
gatie op de been te brengen. Buurt-
beheer heeft met ondersteuning van 
Stichting Cardanus het verzoek van 
de gemeente besproken in het be-
wonersoverleg Legmeer. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een represen-
tatieve groep van 8 bewoners die sa-
men het project hebben vormgege-
ven: het defi nitieve plan kwam écht 
uit de koker van de bewoners.
Er hebben 4 bijeenkomsten met de 
bewoners plaatsgevonden om tot 

het uiteindelijke plan te komen. Be-
langrijk hierbij waren het draagvlak 
onder de bewoners en de aanpas-
singen, die nodig waren om de buurt 
leefbaarder te maken, zoals het ver-
beteren van het openbaar groen en 
de afwatering en het creëren van 
meer parkeerplaatsen, bij voorkeur 
door zo min mogelijk groen op te of-
feren. De bewonerswerkgroep heeft 
gediscussieerd over het aantal par-
keervakken, het openbaar groen en 
het openstellen van de doorgang 
naar de Bertram. Dit laatste punt 
bleek een heikel punt: uiteindelijk 
hebben bewoners ervoor gekozen 
de doorgang niet te openen om on-
dermeer sluipverkeer te voorkomen 
en de rust in de straat te bewaren. 
De vier bovengenoemde sessies 
hebben geleid tot een conceptplan, 
dat als basis diende voor de inspraak 
bij de rest van de bewoners van de-
ze straten. Deze inspraak heeft ge-
leid tot nog enkele kleine aanpas-
singen zoals de bocht vooraan bij 
Langs de Baan. Uiteindelijk is er een 
prachtig plan uitgekomen waar, naar 
horen zeggen, alle betrokkenen zich 
in konden vinden. 
Bent u geïnteresseerd om ook deel 
te nemen aan het bewonersoverleg 
Legmeer en/of heeft u zelf ideeën 
voor een betere leefomgeving, neem 
dan contact op met Frans Huijbreg-
ts, de opbouwwerker voor De Leg-
meer, via fhuijbregts@cardanus.nl 
of 06 55343141.

Herstructurering 
Brunel, Bieslook en 
Langs de Baan
Buurtbeheer De Legmeer ook voor de bewoners van Brunel, 
Bieslook en Langs de Baan in de weer

Mogelijk enige stankhinder
Om een goede en veilige werking van de installaties van Cindu Che-
micals B.V. te kunnen waarborgen, moeten deze periodiek schoonge-
maakt worden. Van zondag 22 tot en met vrijdag 27 november a.s. zul-
len diverse installaties aan zo’n schoonmaakstop worden onderwor-
pen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7:00 uur en 18:00 
uur. Bij het openen van leidingen en procesvaten kan voor omwonen-
den mogelijk enige stankhinder optreden. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u tijdens kantooruren hiermee terecht bij S. Vos (tel: 0297-
545432). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de wacht-
chef van Cindu Chemicals B.V. (tel: 0297-545533).

Gratis identiteitskaart 
afgeschaft
Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identifi catieplicht in werking ge-
treden. Dit betekent dat iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een gel-
dig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een andere toezicht-
houder daar om vraagt. Sinds januari 2005 kunnen veertienjarigen met de 
Nederlandse nationaliteit een gratis identiteitskaart aanvragen. Deze rege-
ling vervalt met ingang van 1 januari 2010. Er kan vanaf die datum dus geen 
gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd. 

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

Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een gratis kaart:
• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwoner; 
• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitkaart op grond 
 van deze regeling hebben ontvangen; 
• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht weken 
 14 jaar worden. 

Voorbeeld 

bereiken 14 jarige leeftijd  datum aanvraag vanaf  tot uiterlijk

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

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaarten van 
toepassing.

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

26 nov. Afscheidsreceptie burgemeester Berry Groen, 
 Thamerkerk, 20.00-22.00 uur
28 nov.  Toneelvereniging Genesius met ‘Gestrand’ in dorpshuis De 

Quakel; zaal open: 19.30 uur. Aanvang voorstelling 20.15 uur
30 nov. Inloopbijeenkomst onderzoek oeververbinding De Ronde 

Venen-Uithoorn, Thamerkerk, 16.00-18.00 u. en 19.00-21.30 u.
6 dec.           Uittocht Sinterklaas vanaf basisschool De Sprongschans,  

Eendracht, 17.00 uur
8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
20 dec. Kerstconcert in De Burght X-mas-vocals, avond
27 dec. Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d Drecht; 

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

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

 Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Afscheidsreceptie 
burgemeester 
Berry Groen

Wij nodigen u uit om op donderdag 26 november 2009 
aanwezig te zijn bij receptie voor het afscheid van 

burgemeester H.L. (Berry) Groen.

De receptie vindt plaats in de Thamerkerk, 
Amsteldijk-Noord 1 in Uithoorn en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 

Kom zoveel mogelijk te voet of per fi ets. 
Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u deze parkeren 
op het parkeerterrein van The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1



een dakopbouw op de garage.
- Jaagpad 36, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een hondenthe-

rapiebad.
Thamerdal
- Boerlagelaan/Cort van der Lindenplein, sloopaanvraag voor het gedeeltelijk 

slopen van een geluidswal en het geheel slopen van een voetgangersbrug.

 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.
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn vergunning voor het plaatsen van tijdelijke 

kantoorunits. Beroep: t/m 6 januari 2010.
De Legmeer
- Brunel 9, vergunning voor het vergroten van een woning d.m.v. een opbouw 

op de 1e etage. Bezwaar: t/m 31 december 2009.
- Rode Klaver 14, vergunning voor het vernieuwen van de voorgevel. 
 Bezwaar: t/m 31 december 2009.
Legmeer-West
- Randweg 5, vergunning voor het oprichten van een schuur. 
 Bezwaar: t/m 30 december 2009.
Meerwijk-Oost
-    Amstelplein, vergunning aan Albert Heijn (Amstelplein 37) voor het in gebruik 

nemen van gemeentegrond met 2 koelunits naast de laad- en lossluis van 14 
december 2009 t/m 4 januari 2010. Bezwaar t/m 31 december 2009

Thamerdal
- Johan de Witlaan/Jan van Galenlaan, vergunning aan Mulder Schilders B.V. 

voor het in gebruik nemen van gemeentegrond met een afval-, zee- en opslag-
container en een eco-toilet van 19 november 2009 t/m 9 april 2010. Bezwaar 
t/m 31 december 2009

Zijdelwaard
- Albert Verweylaan bij nr. 32, vergunning aan Mulder Schilders B.V. voor het 

in gebruik nemen van gemeentegrond met een schaftkeet en een eco-toilet t/
m 24 december 2009. Bezwaar t/m 30 december 2009 

 RECTIFICATIE ADVERTENTIETEKST 18-11-2009
Abusievelijk is de onderstaande advertentie op de gemeentepagina van 18 no-
vember 2009 opgenomen. Er is voor dit adres geen vergunning verleend.
De Kwakel
- Drechtdijk 60, vergunning voor het plaatsen van een schuur. 

Bezwaar: t/m 21 december 2009.

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

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

meente Uithoorn 2008: onbeperkt  
Tijdelijk
-      Wet investeren in Jongeren (WIJ), met als inhoud:
 * Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Maatregelenverordening WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Verordening Toeslagen en Verlagingen WIJ gemeente Uithoorn 2010
 * Verordening tot wijziging van de Verordening, 
   Clientenparticipatie Gemeente Uithoorn 2007
 * Verordening tot wijziging van de Handhavingsverordening 
   Wet werk en bijstand gemeente Uithoorn.
Info: G2 Sociale Zaken Aalsmeer-Uithoorn Frans v.Santen en Dolinda Knigge
tel: 0297-513261. Inzageperiode: woensdag 4 november 2009 t/m dinsdag 15 de-
cember 2009.

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Stelling 11, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning d.m.v. 

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
25 NOVEMBER 2009
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Oproep voor het bijwonen van de bijzondere openbare bijeenkomst 
van de raad van Uithoorn op donderdag 26 november 2009 in het ge-
meentehuis. In deze raadsvergadering staat centraal het afscheid van 
burgemeester H.L. Groen.

De voorzitter van de raad (plv),ing. J.H. Hoogkamer

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 26 NOVEMBER 2009

Raadsvergadering
Voorzitter: H.L. Groen

1 Opening 15.00

2 Agenda raadsvergadering 26 november 2009 15.05

3 Mededelingen en ingekomen stukken  15.10
 Het ontslagbesluit van de burgemeester wordt voorgelezen. 

4 Overdragen van de voorzittershamer   15.15
 aan de vice-voorzitter van de raad. 

5 Sprekers: 15.20
 namens de fracties in de gemeenteraad:
 • de heer N.A.L. Roosendaal (fractievoorzitter VVD)
 • de heer J. Mollema (fractievoorzitter PvdA)
 • mevrouw G. Veninga (fractievoorzitter CDA)
 • de heer R.A.J. Timmers (fractievoorzitter GB)
 • mevrouw D.J. Zijlstra (fractievoorzitter GL)
 • mevrouw A.E. van den Aardweg-Hakfoort (fractievoorzitter EDU)
 namens het college van burgemeester en wethouders:
 • de heer J.A.J. Verheijen, wethouder
 namens de provincie Noord- Holland:
 • de heer mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris der Koningin 
 namens de gemeenten in Amstelland- Meerlanden:
 • mevrouw drs. A.E. Koopmanschap, burgemeester van Diemen

6 Afscheidswoord van burgemeester Groen 16.15

 Sluiting openbare vergadering 16.30

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 18 NOVEMBER 2009

In de bijeenkomst van de raden van Aalsmeer en Uithoorn is er uitgebreid 
gesproken over hoe de samenwerking tussen beide gemeentes vorm gege-
ven kan worden. 

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één persoon gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof het Beeldkwaliteitskader dorps-
centrum.

De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan het:
• Beeldkwaliteitskader dorpscentrum 

Door GroenLinks zijn vragen gesteld over begraafplaats Zijdelveld. Door de 
PvdA zijn vragen gesteld inzake CAIWAY.

In het Politiek Debat is gediscussieerd over de:
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uithoorn 2009, het voorstel is 

aangenomen. Bij dit onderwerp zijn twee moties ingediend. Zowel de mo-
tie van de VVD als de motie van de PvdA is met algemene stemmen aan-
vaard. Een door GroenLinks ingediende motie werd verworpen.

De raad heeft de volgende raadsvoorstellen met algemene stemmen aan-
genomen:
• Delegeren bevoegdheden vaststellen exploitatieplan
• Bekrachtiging geheimhouding leerlingenvervoer

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 3 december 2009. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de griffi e 
(e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
3 DECEMBER 2009

De volgende reguliere raadsvergadering is op donderdag 3 december 2009. 
In het Informatief Beraad zullen, onder voorbehoud, de Iepenlaan, Verorde-
ning Woonfonds, en de prestatieafspraken met Woongroep Holland aan bod 
komen. In het Politieke Debat wordt het Beeldkwaliteitskader dorpscentrum 
Uithoorn besproken en vindt er stemming plaats over de vaststelling belas-
tingverordeningen. De agenda en de raadsvoorstellen worden op 27 novem-
ber 2009 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 2 december 
2009 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: griffi 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).

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 

permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

In de periode van 9 november tot en 
met eind februari 2010 voert Water-
net in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn rioolwerkzaamheden uit 
langs de N201, tussen de Poelweg en 
de Noorddammerweg. Voor de aanleg 
van de nieuwe busbaan is het noodza-
kelijk dat bestaande rioolbuizen wor-
den omgelegd. 

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

AANLEG EN RENOVATIE 
SPEELPLEKKEN

In het kader van de uitvoering van het 
speelbeleidsplan wordt de komende 
twee weken gewerkt aan de aanleg en 
renovatie van diverse speellocaties. 
Bestaande speelplekken worden gere-
noveerd en nieuwe speelplekken aan-
gelegd. Tevens vervangen wij alle on-

dergronden door kunstgras. Per wijk 
worden de komende periode de vol-
gende speelplekken gerenoveerd of 
nieuw aangelegd.

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

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

Werkzaamheden speelplekken 
De Kwakel
Bij de Distellaan wordt de speelplek 
gerenoveerd. Bij de Anjerlaan (hoek 
Fresialaan) wordt de bestaande speel-
plek uitgebreid en verderop op de An-
jerlaan (hoek Cyclamenlaan) wordt 
een nieuwe speelplek aangelegd.

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

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

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

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

AANLEGGEN BRUGGEN 
LANGZAAM VERKEER 
BIESLOOK- FAUNALAAN

De uitvoering van deze werkzaam-

WERK IN 
UITVOERING

Nieuws uit de gemeenteraad

heden is vertraagd. Wanneer met de 
aanleg begonnen wordt, maken we 
dat zo snel mogelijk bekend. 

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fi etspad langs de Randweg in Am-
stelveen is sinds mei afgesloten in ver-
band met de aanleg van de N201. De 

afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 
2011 als de nieuwe N201 is aangelegd.  
Fietsers die via de Randweg naar de 
Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen 
kiezen uit de volgende twee omleidin-
gen: De Randweg via de Noorddam-
merweg naar de Legmeerdijk en v.v., 
of de Randweg via Poelweg, N201 
naar de Legmeerdijk en v.v. De afslui-
ting is nodig vanwege de aanleg van 

de N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd.

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met 
de werkzaamheden op de Amster-
damseweg. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het tracé tus-
sen de Hollandse Dijk en de Amster-

damseweg. Gedurende een perio-
de van circa twee weken vinden er 
zandtransporten plaats. Daarbij rij-
den ongeveer 10 vrachtwagens per 
uur via de Wiegerbruinlaan over de 
Amsterdamseweg heen en weer. Er 
kan hierdoor overlast ontstaan. Voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met het informa-
tienr van de N201: 023-514 3230.

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van 

Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn 

ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 

de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

Vervolg op volgende blz.
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel G
2 regels r
3 regels a
4 regels t
5 regels i
6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

Kunstgebit!!!Kunstgebit!!!
Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit?

Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!

Wist u dat:
• Het klikgebit in het basispakket zit!

• De volledige prothese voor 75% in het basispakket zit!
• Reparatie en rebasing volledig vergoed worden!

Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699

F. Grashuis
tandprotheticus

tandprothetische praktijk
P. den Hartog

Kwekerij ‘van der Hoorn Succulenten’ is een vetplantenkwekerij waar 
diverse soorten succulenten gekweekt en verhandeld worden. 

Wegens vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een fulltime 
gemotiveerde werknemer voor de afwisselende functie van:

Teeltmedewerker (M)
Functieomschrijving:
- Gewasverzorging
- Gewasbescherming
- Uitvoeren van teelthandelingen zoals oppotten en verspenen
- Overige kwekerij werkzaamheden

Functie-eisen:
- MBO tuinbouw
- Spuitlicentie
- Zelfstandig kunnen werken
- Groene vingers

Mocht uw interesse gewekt zijn na het lezen van deze advertentie, 
dan nodig ik u van harte uit om uw sollicitatie voorzien van CV te 
richten aan:

Van der Hoorn Succulenten
t.a.v. Menno de Vries
Nieuwveensjaagpad 64
2441 EK Nieuwveen

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer	 Ophelialaan	 Tel. 0297 - 324 530
Uithoorn	 Zijdelwaardplein	 Tel. 0297 - 565 275
Amstelveen	 Westwijkplein 62-68	 Tel. 020 - 441 79 17

aanbieding geldig van 25 november t/m 5 december 2009

Te koop:
Snowboard/skibroek merk Pro-
test mt. L/XL 10 euro. Badka-
merspiegel met l.blauwe rand 
rond 60 cm 10 euro. 
Tel. 0297-566115
Te koop:
Gem piano elektrisch type 
400WS 6 oct. + voetpedalen, in-
gebouwde speakers 500 euro. 
3x BL-SC accu’s voor Nokia mo-
bile v.a. 5 euro. 
Tel. 0297-892088
Te koop:
Nw. Cando opdek-binnendeur, 
type Leeds (6 ramen), links-
dr. 83x231,5 cm met slotgat en 
loopslot zonder glas 100 euro. 
Tel. 0297-368680
Te koop:
2 palissander stoelen met 
oudrose vr.pr. 300 euro.  
Tel. 0297-562433
Gevraagd:
Bladmuziek voor accordeon en 
keyboard. 
Tel. 0297-562433
Te koop:
Audio mengpaneel Soundlab 
DSM5 25 euro. 
Tel. 0297-561252
Te koop:
Voor op camping warmtestraler 
voor op gasfles 25 euro. 
Tel. 0297-561252
Te koop:
2x 1-persoons Tempur matras-
sen 210x80x15 samen 400 euro. 
Tel. 0297-540054
Te koop:
Houten poppenwagentje 16 eu-
ro. Dora computer 15 euro. HP 
scanner 20 euro. Fietszitje voor 
10 euro. 
Tel. 0297-546645
Te koop:
Leren jack bruinbeige mt. 50 
15 euro. 
Tel. 0297-567654
Te koop:
Bebe Comfort 3 in 1 kinderwa-
gen 80 euro. Loopstoeltje 10 eu-
ro. Doos babykleren 7 euro. Le-
ren broek mt. 38 15 euro zw. 
Tel. 0297-320302
Te koop:
Salontafel erg mooi ovaal 20 eu-
ro. Kasten met laden en deurtjes 
en voor boeken ook stapelbaar 
8 euro p.st. 
Tel. 0297-563722
Te koop:
Kapstok in hal met zwart kunst-
leer 80x20 7,50 euro.  
Tel. 0297-563722
Te koop:
Zitbank okergele stof 240 cm 
150 euro. 
Tel. 0297-566532
Te koop:
Driewieler met duwstang 15 eu-
ro. Rieten poppenwagen met 
deken en kussen 12,50 eu-
ro.  Houten kinderkapstok 2,50 
euro. 
Tel. 0297-566115
Te koop:
Elektrische barbecue grill merk 
Tefal z.g.a.n. 30 euro. 
Tel. 0297-565285
Gevraagd:
Antieke treinen en stoomma-
chines. Ook oude blikken auto’s 
en ander blik speelg. van voor 
1960. Ook evt. hele verzameling. 
Vrijbl. info. 
Tel. 0297-778469

25 november 2009

G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
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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

 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 18, lid 1, onder a, van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
thamerdal
- Zijdelveld begraafplaats, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een 

tuinberging.
Genoemd bouwplan ligt van 27 november 2009 tot en met 7 januari 2010 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.

 benoeminG leden van het 
 ProGrammabeleidbePalend orGaan
Bij besluit van 17 november 2009, nr. 17, hebben burgemeester en wethou-
ders nieuwe leden van het programmaraad van Stichting Radio RIK Uithoorn be-
noemd. De programmaraad moet een afspiegeling zijn van de Uithoornse samen-
leving. De nieuw benoemde leden zijn voorgedragen door de Stichting Radio RIK 
Uithoorn en worden representatief geacht voor de verschillende maatschappelij-
ke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen die Uithoorn rijk is.

 verkeersbesluiten
Zijdelwaard
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de 

woning hoek Heijmanslaan / Arthur van Schendellaan aan te wijzen als gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 6 januari 2010 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om het voetpad vanaf de par-

keerplaats aan de Arthur van Schendellaan 100A (sporthal) richting Arthur van 
Schendellaan 100E (school) tot het eerste zijpad aan te wijzen als onverplicht 
fietspad. 

Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 6 januari 2010 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

* Te koop:
1e kwaliteit kerstbomen Picea 
Abies in de lengte van 4-5-6 
meter voor uw tuin, zaal of ver-
enigingsgebouwen of in kerk-
gebouwen. 
Tel. 06-51094994
Te koop:
Autostoeltje Ellermeyer Bim-
boo Royaal geschikt voor kin-
deren van 9-18 kg verstelbaar 
met meerdere standen i.z.g.st. 
25 euro. Tel. 06-50910647
* Te koop:
Op zoek naar een origineel ca-
deau? Geborduurde kussens 
van Elvis, Laurel & Hardy. Ook 
klokken van Cars, Winnie the 
Pooh, kraamcadeautjes en 
kaarten. 
Tel. 0297-265126
Te koop:
6 stoelhoezen voor eettafelstoe-
len, stevig katoen, 2x limegroen, 
2x ecru en 2x lichtblauw samen 
25 euro. 
Tel. 06-50284402
Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. Oosteinderweg 
201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058/326413

* Te koop:
Op zoek naar nieuwe 

(merk) kleding 
voor jongens en meisjes 

(mt. 50 t/m 176) 
Kijk snel op: 

www.titatante.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draag-
bare kleding, dekens, enz. In-
leveradressen dagelijks Krom-
me Mijdrecht 9, De Hoef, tel. 
0297-561512; achter Oud-
huyzerweg 16a, Wilnis, tel. 
0297-778103; Herenweg 36, 
Vinkeveen, tel. 0297-262326
Te koop:
2 Ikea hanglampen met glas nw. 
in doos bij Ikea 39 euro à 15,50 
euro. 2 autoradio’s à 7,50 euro. 
Autoradio cd speler 25 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Kostuum mt. 58 grijs 40 eu-
ro. Pantalon mt. 58 donker-
grijs 20 euro. 3 overhemden EEL 
div. kleuren à 5 euro. Gezond-
heidsslippers mt. 44-45 5 eu-
ro. Zwarte leren slippers mt. 44-
45 5 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Gevraagd:
Heeft u nog pannenzegels van 
Super de Boer over? Studente is 
er blij mee. 
Tel. 0297-289174

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl

Te koop:
Aanhangwagen 2x1 meter met 
res. wiel, disselslot en afdekzeil 
235 euro. 
Tel. 0297-286776

Te koop:
10 dvd’s van Swiebertje 35 euro. 
15 boeken van De Ronde Venen 
65 euro. Oude hangklok 70 euro. 
Tel. 0297-261529

Te koop:
Judopak merk Matsuru mt. 
150 i.z.g.st. weinig gedragen 
10 euro. 
Tel. 0297-271984
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Opbrengst diabetes 
collecte
Uithoorn - De collecte van het Dia-
betes Fonds in Uithoorn en De Kwa-
kel heeft euro 7.438,62 opgeleverd. 
De vrijwilligers liepen van 1 tot en 
met 7 november langs de deuren en 
ondanks het bar slechte weer, was 
de opbrengst ruim tweehonderd eu-

ro meer dan verleden jaar. Een ver-
bluffend goed resultaat!!

Het Diabetes Fonds wil dan ook de 
gevers hartelijk danken voor hun 
gulle gift en alle collectanten extra 
bedanken voor hun inzet.

En weer was het raak in de Legmeer

Telkens weer worden 
de navigatiesystemen 

gejat
Uithoorn – “Je wordt er ge-
woon moedeloos van”, aldus 
gedupeerde bewoners van de 
Legmeer in Uithoorn. Weke-
lijks worden er auto-inbraken 
gepleegd en niet willekeurig, 
nee, volgens de bewoners zijn 
er professionele bendes aan 
de gang en wordt er in het al-
gemeen vrij lauw gereageerd 
door de politie.

Ook de afgelopen week was 
het weer raak aan de Reigers-
bek. Niet voor de eerste keer 
werd het gewoon vast in de 

auto zittende navigatiesysteem 
uit de auto gejat. Deze mensen 
hadden na de eerste inbraken 
camerabewaking aangeschaft, 
maar ook dat helpt blijkbaar 
niet. De dader(s) weten dui-
delijk hoe het in de omgeving 
is. De camera was keurig om-
gedraaid, zodat je niets van de 
inbraak hebt kunnen waarne-
men.

Het autoraam is niet ingesla-
gen, nee, het is er keurig uit-
gehaald en geheel in tact naast 
de auto gezet.

Een dag later, een straat ver-
derop in dezelfde wijk, ook 
een navigatiesysteem weg. He-
le voorruit eruitgehaald en ook 
hier stond de ruit naast de au-
to en was het navigatiesysteem 
(ook vast in de auto) verdwe-
nen.
“Dit is echt geen kinderwerk”, 
aldus een gedupeerde.
“En de politie? Ach, die laat 
je opdraven voor de aangif-
te, maar extra surveillance, ho 
maar. Misschien wordt het tijd 
voor een burgerwacht hier in 
Uithoorn.”

Zakkenrollers aangehouden
Uithoorn - Na een diefstal van een portemonnee in een winkel op het 
Amstelplein, heeft de politie woensdagmiddag 18 november, rond vier uur, 
twee vrouwen uit Uithoorn aangehouden.
De verdachten sloegen toe bij de kassa. In een onbewaakt ogenblik namen 
zij de portefeuille uit een rugzak weg. De dames werden herkend op basis 
van beveiligingsbeelden.

Inbraak bedrijf
Uithoorn - Bij een bedrijf aan de 
Wilhelminakade is donderdagnacht 
19 november, ingebroken.

De daders kwamen binnen na ver-
breking van een deur aan de ach-
terzijde. Er is een kleine hoeveelheid 
geld weggenomen. 

Brand conciërgeruimte
Uithoorn - Donderdagnacht 19 november, rond vier uur, heeft een 
korte brand gewoed in de conciërgeruimte van de Romeflat. De po-
litie onderzoekt de zaak en sluit brandstichting niet uit. De kamer 
en een naastgelegen box raakten beschadigd.

Ramkraak Zijdelwaardplein
Uithoorn - Inbrekers hebben vrij-
dagnacht 20 november, rond vier 
uur, met een gestolen auto een 
etalageruit geramd van een dro-
gisterij op het Zijdelwaardplein. De 
daders gingen er op bromscooters 
vandoor. Er is een 19-jarige ver-
dachte aangehouden. Door de in-
braak raakte de grote ruit en het 
achterliggende rolluik beschadigd. 

De mannen werden gestoord door 
de komst van gealarmeerde be-
veiliging. Wat zij buit hebben ge-
maakt is niet bekend. De auto was 
eerder die nacht ontvreemd bij de 
Straatsburgflat. 

De recherche heeft na onderzoek 
één verdachte uit Uithoorn gear-
resteerd.

Alle kinderen opgelet!

Sint huurt bij Koop Lenstra 
Makelaars
Mijdrecht - De goede sint heeft 
ook dit jaar een prachtig optrek-
je gehuurd voor zijn korte verblijf 
in Nederland. Koop Lenstra Ma-
kelaars, sinds jaar en dag de ver-
trouwde makelaar in Mijdrecht, stel-
de hiervoor de verhuizing van het ei-
gen kantoor enkele weken uit. Pas 
als de sint met zijn pieten weer rich-
ting Madrid vertrekken, neemt Koop 
Lenstra plaats in het nieuwe pand 
aan de Hofland 182 A.
“Als klanten via ons huren of kopen 
bouwen wij een goede relatie met 
ze op. Je ziet dan ook dat zij vaak 
bij ons terug komen als ze opnieuw 
op zoek zijn naar een passende wo-
ning”, aldus Maurice Sterk, Direc-
teur Koop Lenstra Makelaars. “Na-
tuurlijk zijn wij er erg trots op dat 
we de sint, een van onze oudste en 

trouwste klanten, hebben kunnen 
helpen door ons nieuwe pand aan 
hem ter beschikking te stellen. De 
verhuizing moet dan nog maar even 
wachten alhoewel we ons daar na-
tuurlijk wel erg op verheugen.”
De sint heeft Koop Lenstra ver-
teld dat hij het erg leuk vindt om in 
Mijdrecht te slapen en dat hij na-
tuurlijk veel aandacht zal geven aan 
de kinderen in Mijdrecht. Om toch 
van de broodnodige slaap te kun-
nen genieten in de mooie slaapka-
mer, blijven de gordijnen dicht als 
de sint aanwezig is.
Zodra hij op pad is met zijn pieten is 
de slaapkamer van sinterklaas van 
buitenaf door de grote ramen goed 
te bekijken voor iedereen die dat 
wil. Elke dag tot 5 december zullen 
de gordijnen vanaf ongeveer 16.00 

open zijn. 
Op woensdag 2 december  tussen 
13.30 en 15.30 uur geeft zwarte piet  
bij de slaapkamer buiten een paar 
keer gymles. Als het goed gaat, krijg 
je natuurlijk een pietendiploma en 
lekkere pepernoten. Ook kun je dan 
een deelnameformulier meenemen 
om mee te doen aan de tekening-
wedstrijd. Iedereen die voor uiterlijk 
5 december een mooie tekening in-
levert (voor de slaapkamer staat een 
grote brievenbus) maakt kans een 
mooi cadeautje te winnen. 

De slaapkamer van Sinterklaas in 
het nieuwe kantoor van Koop Lens-
tra Makelaars aan de Hofland 182 A 
is dagelijks te bekijken tot 5 decem-
ber tussen ongeveer 16.00 uur en 
ongeveer 22.00 uur. 

Wat willen de inwoners 
met het dorpscentrum en 
de oeververbinding?
Uithoorn - Op dinsdag 1 december, 
vanaf 20.00 uur organiseert de Partij 
van de Arbeid Uithoorn/De Kwakel 
weer een politiek café in het Oude 
Spoorhuis. Zij willen tijdens dit poli-
tiek café met de inwoners in discus-
sie gaan over hoe men denkt over 
de invulling van het dorpscentrum 
en een eventuele nieuwe oeverver-

binding. Omdat deze projecten een 
grote impact hebben voor onze ge-
meente hoopt de PvdA op veel be-
langstelling van de inwoners. 
U kunt deze avond uw inbreng ge-
ven, waardoor zij een weloverwogen 
standpunt kunnen innemen bij de 
besluitvorming over deze projecten. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, maar 

op deze avond niet aanwezig kun-
nen zijn, bel of mail dan uw sugges-
ties naar een van de onderstaande 
adressen:
Jan Mollema (fractievoorzitter) tel. 
06-54646483 e-mail: jan.mollema@
wanadoo.nl of Els Gasseling tel. 06- 
38221542 e-mail: els.gasseling@ka-
belfoon.net 

Sint Jozefschool is klaar 
voor Sinterklaas!
Vinkeveen - De Sint Jozefschool is 
tijdelijk ingericht als Slot Waarden-
burcht, zodat Sinterklaas hier kan 
logeren. De kinderen hebben dat 
al kunnen zien aan de verschillen-
de kamertjes die zijn ingericht zoals 
ze er in het Slot uitzien, maar dan 
in Sinterklaassfeer. Vooral de slaap-
kamer van Sinterklaas (in het bij-

gebouw) en de lees/studeerkamer 
(bij de groepen 7 en 8) trekken veel 
aandacht.

Om deze kamertjes in te richten is 
de Kringkoop te hulp geschoten. Ze 
waren ontzettend behulpzaam en ze 
mochten uitkiezen wat ze wilden, 
helemaal super!

Is uw huisdier 
zoek?

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

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

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

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die  
 tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol met  
 klitten.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortje zijn een beetje stuk. 
- Hoofdweg t/o 71 in Mijdrecht, wit-grijs cyperse poes met
 witte pootjes.
- Rozenlaan in De Kwakel, een wit konijn met beige spikkels op
 de rug.

Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjespoes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Goed tehuis gezocht voor rode kater met witte sokjes van
 8 jaar oud. Het baasje moet naar het bejaardenhuis en mag
 hem niet meenemen.

Harry van der Vegt wordt 
pastoor van de kathedraal 
in Utrecht
Deventer - Pastoor Harry van der 
Vegt, oud-pastor van de parochie 
Johannes de Doper van Mijdrecht 
en Wilnis, en sinds enkele jaren al-
weer werkzaam in Deventer van het 
parochieverband Zuidwest-Salland 
gaat die streek verlaten. Bisschop 
Eijk van Utrecht heeft hem met in-
gang van 1 januari benoemd tot 
pastoor van de kathedrale St. Ca-
tharinakerk en Augustinuskerk en 
als rector van de Willibrordkerk, in 
de binnenstad van Utrecht.
De afgelopen 6,5 jaar werkte Van 
der Vegt aan de IJssel in de 12 pa-
rochies en locaties van het groot-
ste parochieverband van het aarts-
bisdom. Deze parochies worden in 
2010 samengevoegd tot één paro-
chie onder de naam Heilige Lebui-
nus. Bernard Assink, voorzitter van 
de projectgroep die de fusie voor-
bereidt: ”Het is niet het goede mo-
ment, zo vlak voor de fusie en het 
is erg snel. We begrijpen echter ook 
dat de bisschop zorg heeft voor het 
geheel van zijn bisdom en zijn ook 
trots dat ónze pastoor nu pastoor 
van de kathedraal in Utrecht wordt.”

Centrum
De Utrechtse Willibrordkerk is het 
centrum van de Romeinse liturgie in 
het Latijn. Onder auspiciën van de 
Vereniging voor Latijnse Liturgie in 
Nederland wordt daar elke zondag-
morgen de eucharistie in het Latijn 
gevierd.

Daarnaast zal Van der Vegt daar el-
ke zondagavond de eucharistie in 
de tridentijnse liturgie, ook wel de 
klassieke liturgie genoemd, verzor-
gen. Hier heeft Van der Vegt een 
voorliefde voor. Het afgelopen jaar 
celebreerde hij elke twee weken in 
de Deventer Heilig Hartkerk de eu-
charistie in deze vorm. Het bisdom 
heeft volgens Assink toegezegd dat 
het zich tot het uiterste zal inspan-
nen om op zo’n kort mogelijke ter-
mijn een nieuwe pastoor te benoe-
men in het parochieverband Zuid-
west-Salland. Zondag 3 januari is 
de afscheidsviering van pastoor Van 
der Vegt in de Joannes Vianneykerk 
in Deventer om 10.00 uur. De vierin-
gen in alle overige kerken vervallen 
deze dag.

Doorgereden fietsster 
bekend
Mijdrecht - De fietsster, die op 
woensdag 18 november was be-
trokken bij de aanrijding op het 
fietspad langs Diamant, is bekend. 
Het gaat om een 22-jarige vrouw uit 
De Ronde Venen. De vrouw meld-
de zich vrijdag 20 november vrijwil-
lig op het politiebureau in Mijdrecht. 
Van de vrouw werd een verklaring 

opgenomen omtrent de toedracht 
van het ontstaan van de aanrijding 
tussen haar en het 14-jarige meis-
je uit Mijdrecht. Tegen de vrouw 
wordt proces-verbaal omdat zij, als 
betrokkene bij een verkeersongeval 
waarbij sprake was van letsel/scha-
de, niet ter plaatse haar naam, adres 
en woonplaats heeft achtergelaten.

Jubilaris van De Zonnebloem
Mijdrecht - Tijdens de onlangs ge-
houden afdelingsvergadering van 
de Zonnebloem afd. Mijdrecht op 
18 november werd Willy Hingst in 
het zonnetje gezet. Willy is al 10 jaar 
lang secretaris van de afdeling en 
doet haar werk vol enthousiasme.
De voorzitter van de regio Joke 
Strucks hield een prachtige toe-
spraak en  bedankte Willy voor haar 
inzet de afgelopen 10 jaar  Natuur-
lijk werd door Joke Strucks een zil-
veren speld opgespeld als herinne-
ring van 10 jaar lang trouwe dienst. 
Geheel onverwacht kwamen de kin-
deren van Willy als verrassing om 

hun moeder te feliciteren.
Van de voorzitter van de afdeling 
Mijdrecht, Ad in ’t Veld, ontving zij 
een mooie bos bloemen.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (5)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Op 29 april van dit jaar is in een buitenwijk van Dar es Salaam een mili-
taire opslagplaats ontploft. Heel veel bommen gingen af, ook is er muni-
tie ontploft. De wijk en gebieden ver daarbuiten stonden te schudden als 
bij een zware aardbeving. Dit ging gepaard met de herrie van enorme  ex-
plosies.  Huizen stortten totaal in. Een waar inferno. Tijdens mijn bezoek 
aan Tanzania heb ik een bezoek gebracht aan de getroffen wijk en gespro-
ken met overlevenden. Zij vertelden dat alle wijkbewoners tijdens de explo-
sies in paniek het gebied uitrenden. Er vielen 32 doden, terwijl 7000 bur-
gers dakloos werden. Intussen weet de wereld van niets. De ramp zit ste-
vig in de doofpot.
De leerlingen van “onze” school hebben een lied gecomponeerd en opge-
dragen aan de overlevenden. Zij hebben het ten gehore gebracht in de ge-
troffen wijk. Het lied getuigt van medeleven met de slachtoffers en doet een 
dringend beroep op de regering de slachtoffers te helpen. Schadevergoe-
dingen zijn nodig om aan de wederopbouw van de wijk te kunnen begin-
nen. Van eind april tot eind september heeft de overheid een uitkering ge-
daan van 150 euro per getroffen gezin. Zelfs in Tanzania kun je daar echt 
geen huis van bouwen.
De wijkbewoners proberen elkaar te helpen maar zonder geld of materia-
len houdt het snel op.
Op de dag van mijn bezoek 5 maanden na de ramp ontplofte alsnog een 
verborgen bom toen een vrouw haar plaatsje voor het huis aanveegde. Twee 
van haar kinderen waren op slag dood, de derde ligt nu zwaargewond in 
het ziekenhuis.
Tussen de ingestorte huizen en puinhopen leven de mensen in tenten. Ve-
len vrezen nooit meer in een stenen huis te kunnen wonen. Een nieuw huis 
lijkt slechts een droom...

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag
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Anselmusstraat 19
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Kees Jan Koedam
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Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
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fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
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1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
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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

Pietenspektakel in Winkel-
centrum Amstel Plein
Uithoorn - Winkelcentrum Am-
stel Plein vermaakt haar bezoe-
kers op zaterdag 21 en 28 met 
diverse pietenactiviteiten.

Op zaterdag 28 november worden 
onze kleinste bezoekers vermaakt 
door de schmink– en knutselpiet. 
Zij komen speciaal naar Amstel 
Plein om alle kinderen te helpen iets 
moois te maken voor Sinterklaas. De 

ballonnenpiet zorgt ervoor dat nie-
mand met legen handen naar huis 
gaat. Ook lopen er meerdere pie-
ten rond die heerlijk strooigoed uit-
delen. Voor iedereen dus genoeg te 
zien en te knutselen.

De ondernemers van Winkelcen-
trum Amstel Plein heten alle kinde-
ren van harte welkom op zaterdag 
21 en 28 november a.s.!

Expositie in de bibliotheek 
van Vinkeveen
Vinkeveen - Keramiste Valentine 
Kooijman exposeert haar werk de 
komende weken in de bibliotheek 
van Vinkeveen. Valentine: “In 1976 
kwam ik voor het eerst in aanra-
king met klei via het Cursusproject 
in mijn toenmalige woonplaats Vin-
keveen. Na in 1980 naar Montfoort 
te zijn verhuisd heb ik ook daar di-
verse keramiekcursussen gevolgd. 
In 1984 ben ik gestart met de Vak-
opleiding Keramiek in Gouda. Na 
de opleiding heb ik nog regelma-
tig cursussen en workshops bij an-
dere keramisten gevolgd. Met name 
bij Kees Hoogendam, Marianne v.d. 
Breeden, Joke Burks, Heleen van 
Nieuwland Troy, Natasja Zaludo-
va, Joop Crompvoets, Henk Wolffers 
en Jeroen Bechthold. Graag maak 
ik doosvormen, holle vormen afge-
sloten door middel van een deksel 
maar ook kom- of schaalvormen. 
Variatie breng ik hierin aan door 
verschillende kleisoorten, decoratie, 
glazuur- en stooktechnieken toe te 

passen. Gewoonlijk is mijn werk ge-
stookt in een elektrische oven. An-
dere  stooktechnieken zoals Raku-, 
Houtoven- of Zoutovenstook pas ik 
toe zo vaak als mogelijk is.

Vitrines
Een groot deel van het werk dat in 
de vitrines wordt getoond is ge-
stookt in de houtoven van potten-
bakker Kees Hoogendam in Oos-
terwolde, de hierop toegepaste gla-
zuren zijn traditioneel Japanse gla-
zuren die vaak worden gebruikt op 
theekommen voor de thee ceremo-
nie.” Aldus Valentine.
Het werk van Valentine Kooijman is 
tot 2 januari 2010 te zien in de bibli-
otheek van Vinkeveen.
Wilt u iets weten over haar hier ge-
toonde werk of ander werk van Va-
lentine wilt zien, dan kunt u contact 
met haar opnemen via tel. nr. 0348–
473936. (op wo. t/m vr. alleen na 
19.00 uur) of mailen: valentinekooij-
man@hotmail.com

Tentoonstelling ‘Licht in 
het Donker’ op het VLC
De Ronde Venen - Gisteren, dins-
dag 24 november, is de tentoon-
stelling over het Philips Kom-
mando op het VeenLanden Col-
lege officieel geopend. De ten-
toonstelling staat tot vrijdag 11 
december in school. De tentoon-
stelling komt te staan in lokaal 
0.15 van het Veenlanden College 
en het aangrenzende halletje. 

Deze tentoonstelling brengt het ver-
haal van het Philips-Kommando in 
beeld. Op kleurrijke losstaande pa-
nelen en in verlichte vitrines wordt 
het leven en het werken weerge-
geven van deze 3.100 gevangenen 

die het geluk hadden in de Philips-
werkplaats werkzaam te zijn, te mid-
den van terreur en ellende in Kamp 
Vught. Een aantal overlevenden ver-
telt op video over zijn/haar lotgeval-
len en er zijn audioverhalen te be-
luisteren over spannende en vreem-
de gebeurtenissen die daar zijn 
voorgevallen
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om de tentoonstelling te bekijken. 
Alle leerlingen gaan tijdens de ge-
schiedenislessen de tentoonstelling 
bezoeken en alle basisscholen in De 
Ronde Venen hebben ook een uit-
nodiging gekregen om met de groe-
pen 8 te komen kijken.

Inloophuis ’t Anker creatief
De Ronde Venen - De teken- en 
schildergroep van Inloophuis ’t 
Anker is een schilderij aan het 
maken voor de creatieve wed-
strijd.

Speciaal voor alle kunstamateurs 
in De Ronde Venen wordt er in de-
cember een wedstrijd georgani-
seerd. Het thema van de kunstwer-
ken is Kerst.
De wedstrijd kent drie categorie-
en: tekenen/schilderen, fotografie, 
ruimtelijke vormen (zoals keramiek 
en textiele werkvormen). Het maxi-
male formaat van het werkstuk is ± 
50 x 75 cm. En er zijn twee leeftijds-

categorieën. De deelname aan de-
ze wedstrijd is gratis. Slechts één 
inzending per deelnemer. Inlever-
datum van het werkstuk is vanaf 
maandag 30 november t/m woens-
dag 9 december bij het Parochie-se-
cretariaat aan de Kerklaan 2 in Vin-
keveen. De kunstwerken worden 
geëxposeerd in de R.-K. kerk aan de  
Kerklaan.
Het reglement en het deelnamefor-
mulier kunt u afhalen bij het Paro-
chie-secretariaat, of downloaden 
van www.atelier54.eu
Als u mee wilt schilderen met de 
groep van Inloophuis ’t Anker kunt 
u gewoon aanschuiven.

Het echte sinterklaasgevoel 
vind je bij Albert Heijn 
Jos van den Berg
Uithoorn - Dit jaar staat Al-
bert Heijn Jos van den Berg van 
maandag 23 november tot en 
met zaterdag 5 december volle-
dig in het teken van Sinterklaas. 

Kinderen kunnen in die perio-
de niet alleen hun schoentje zet-
ten bij Albert Heijn Jos van den 
Berg, er is ook een speciale sin-
terklaasmiddag op woensdag 
2 december met leuke sinter-
klaasactiviteiten zoals taaitaai-
pop versieren. 

En natuurlijk komen ook de sint 
en zijn pieten op bezoek op 5 de-
cember.

Schoentje zetten
Vanaf afgelopen maandag 23 no-
vember tot en met vrijdag 4 decem-
ber kunnen kinderen tot en met 
acht jaar hun schoentje inleveren bij 

de servicebalie in de winkel. Op za-
terdag 5 december kunnen zij hun 
schoentje met daarin een verrassing 
weer ophalen. 

Sinterklaasmiddag
Op woensdagmiddag 2 decem-
ber viert Albert Heijn Jos van den 
Berg tussen 13.00 en 17.00 uur sin-
terklaas. Kinderen kunnen dan een 
eigen taaitaaipop versieren. Albert 
Heijn Jos van den Berg zorgt voor de 
taaitaaipoppen en heel veel lekkers, 
dus dat wordt smullen. Voor deelna-
me moet men zich opgeven bij de 
servicebalie.
Veel lekkers en moois voor klein 
maar ook voor groot
Ook voor de ouders heeft Albert 
Heijn Jos van den Berg dit jaar weer 
een uitgebreid sinterklaasassorti-
ment. De winkel biedt een prachtig 
assortiment met heerlijke lekkernij-
en en leuke sinterklaascadeautjes 
voor in de schoen. 
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Binnenkort zal burgemeester Berry Groen van de 
gemeente Uithoorn defi nitief haar ambt als eerste 
burger aan de wilgen hangen. Haar tweede ambts-
termijn loopt weliswaar af in januari 2010, maar op 
26 november neemt zij al offi cieel afscheid. Dit zal 
gebeuren tijdens een buitengewone raadsverga-
dering die begint om 15.00 uur. ’s Avonds kunnen 
de inwoners en maatschappelijke organisaties 
haar voor het laatst in die functie de hand drukken 
tijdens een receptie in de Thamerkerk. 

Mevrouw Groen was burgemeester van 16 janu-
ari 1998 tot heden. Zij heeft vanaf het moment dat 
zij in 1979 haar eerste beleidsfunctie aanging bij 
stichting Buurtwerk Zuidoost in de Amsterdamse 
Bijlmer een indrukwekkende lijst als bestuurder 
op velerlei terreinen opgebouwd. Uitgeprint om-
vat die drie pagina’s! Wie daarvoor belangstelling 
heeft kan daarvoor terecht op de website van de 
gemeente (www.uithoorn.nl/afscheid burgemees-
ter).

Mevrouw Groen is geboren in Amsterdam, ge-
huwd en heeft twee kinderen. Zij woont met haar 
gezin in De Kwakel en hoopt dat nog lange tijd in 
goede gezondheid te kunnen volhouden. De Nieu-
we Meerbode had een gesprek met haar.

Het begint inmiddels overal door te dringen bij de 
Uithoornse samenleving. U hebt te kennen gege-
ven niet meer voor een nieuwe 
ambtstermijn in aanmerking te 
willen komen. De vraag die op 
ieders lippen brandt: is dat om 
persoonlijke of politieke rede-
nen? 
“Van beide kanten een beetje. Ik zit 
hier 12 jaar en heb nog nooit ergens 
zoveel jaren achtereen gezeten. Dit 
in tegenstelling tot wat mijn vader 
altijd zei dat je regelmatig van baan 
moet veranderen, want daar leer je 
heel veel van. Ik heb drie colleges 
meegemaakt en een klein stukje 
van het eerste college. Ik denk dat 
het gewoon goed is als er nieuw 
bloed instroomt, iemand met ande-
re en weer frisse inzichten. Zelf heb 
ik ook weer nieuwe invalshoeken 
nodig. Dit zijn zakelijke argumen-
ten, maar er zijn ook privéredenen. 
Na ruim 25 jaar zitting te hebben 
gehad in het openbaar bestuur wil 
ik nu eens regisseur zijn van mijn 
eigen vrije tijd. Dat ben ik al die tijd 
niet geweest.”

Hebt u geen andere politieke as-
piraties, zoals toetreden tot de 
Kamerfractie van GroenLinks in 
Den Haag? U bent tenslotte een 
ervaren bestuurder
“Nee, daar liggen mijn ambities 
niet. Femke Halsema doet het goed, 
is jong en die fase ben ik een beetje voorbij. Los van de 
regels die GroenLinks erop nahoudt zal zij er bij de Ka-
merverkiezingen ook vanuit gaan dat je nieuwe prikkels 
nodig hebt, fris bloed van buiten. Ik heb bij de Commis-
saris wel aangegeven dat ik in ben voor waarnemingen; 
ik ga dus niet helemaal de politiek uit. Maar dat zijn 
overzichtelijke klusjes. Je hoeft er niet al te diep op in 
te gaan en je kunt je eigen winkel ook nog draaiende 
houden. Het is wel politiek, maar toch, het is leuker, 
gemakkelijker.”

Vindt u het niet jammer nu als burgemeester op te 
stappen, terwijl er zoveel interessante objecten op 
stapel staan en die in de volgende bestuursperi-
ode zichtbaar dan wel gerealiseerd worden? Denk 
even aan het project N201, het masterplan voor 
het centrum van Uithoorn, de nieuwbouw van tal-
loze woningen, het gezondheidscentrum en niet te 
vergeten de structuurvisie 2025?
“Ik kwam hier in 1998 en heb heel veel leuke dingen en 
ontwikkelingen meegemaakt, mede onder leiding van 
onder anderen wethouder Verbruggen. Daar hebben 
de andere collegeleden natuurlijk ook aan bijgedragen. 
Het is een gemeente die enorm in beweging is en veel 
ambities heeft. Een aantal ambities loopt al langere tijd, 
zoals de N201, het masterplan en niet te vergeten de 
woningbouw. Ik hoop het straks als burger allemaal te 
mogen beleven. Er is altijd wel iets waarom je niet weg 
zou gaan. Maar als je geen beslissing neemt word je 
een slaaf van jezelf. Het is ook een vorm van arrogan-
tie als je denkt overal bij te moeten zijn. Het is daarom 
goed de zaken een keer over te dragen. Een nieuwe 
burgemeester kan een goede invloed hebben op alle 
ontwikkelingen. Uiteindelijk gaat het om de vraag wat 
het beste is voor Uithoorn. Daarom is het goed als er 
een keer een frisse wind gaat waaien.”

Uw grote verdienste is uw onvermoeibare deelna-
me aan allerlei bestuurlijke en sociale activiteiten 
sinds 1979. Waarvan 12 jaar als burgemeester van 

Uithoorn en vijf jaar in Oostzaan. Compliment! Als 
u zich overal uit terugtrekt bent u als zeer actieve 
vrouw dan niet bang plotseling in een gat te val-
len?
“Nee. Het overzicht van activiteiten gaat over een heel 
lange periode. Daar is vandaag de dag nog maar een 
fractie van over, waarvan enkele in de vrije tijd plaats-
vinden. Zo ben ik lid van de Raad van Toezicht van Ons 
Tweede Thuis, van Slachtofferhulp Nederland en nog 
enkele organisaties. Daarnaast ben ik bijvoorbeeld ook 
nog betrokken bij een traject voor de Commissaris van 
de Koningin waarbij het gaat om samenwerking tussen 
strafrecht en bestuursrecht op het gebied van milieu-
handhaving. Dat zijn activiteiten die ik blijf doen. Ik zit 
dus echt niet op een dood spoor. Dat zit ook niet in mijn 
karakter.”

Het moet u als integer bestuurder toch aan het 
hart gaan te constateren dat zowel landelijk als lo-
kaal polarisatie en radicalisering van toenemende 
invloed zijn op de politiek. De onderlinge verhou-
dingen verharden daardoor. Hebt u dat in uw loop-
baan ook wel eens op die manier ondervonden?
“Hier in Uithoorn valt het wel mee. Er wordt wel eens 
een stevig politiek debat gevoerd maar het is altijd 
overwegend netjes gebleven. Je merkt wel dat men-
sen makkelijker met kritische vragen en hun verhaal 
voor de dag komen dan vroeger. De toegankelijkheid 
vanwege het tutoyeren heeft voor een lagere drempel 
gezorgd om eerder iemand aan te spreken. Het heeft 

mijns inziens in bepaalde gevallen ook geleid tot min-
der respect voor elkaar. Het is een tijdbeeld waartegen 
steeds meer mensen nu in opstand komen. Het is ook 
een golfbeweging waarbij ik vermoed dat in de loop 
van de tijd de ‘afstandelijkheid’ (lees: beleefdheids-
vorm) toch weer terrein gaat winnen. In veel gevallen 
lijkt het ook op onmacht van mensen die niet meer 
aan het stuur zitten van hun eigen leven in een turbu-
lente wereld. Zij willen zich toch doen gelden en dat 
uit zich nogal eens in harde bewoordingen of reageren 
zich daarmee af. Ik kan daar ergens wel begrip voor 
opbrengen. Echter, ik vind het wel stuitend te consta-
teren hoe mensen bij het onbehoorlijke af een debat of 
gesprek met elkaar aangaan om maar gelijk te krijgen. 
Het is wellicht een uitvloeisel van een steeds individua-
listischer en onverdraagzamer wordende samenleving. 
Er wordt in de politiek ook steeds meer op de persoon 
gespeeld. Je zag dat bij de Algemene Beschouwingen 
in september in de Tweede kamer waarbij de minister-
president van alle kanten werd aangevallen. Die heeft 
zich dat enorm aangetrokken. De hype van het nieuws 
in de media draagt daar ook aan bij.”

Ongetwijfeld hebt u een of meerdere hoogtepun-
ten in uw bestuurlijke carrière meegemaakt. Kunt 
er eens een of enkele opsommen die er beslist bo-
venuit springen?
“Er zijn veel hoogtepunten en mijlpalen geweest die ik 
in de gemeente heb meegemaakt. Zowel samen met 
de gemeenteraad als met de inwoners. Eén aanspreek-
baar voorbeeld daarvan is de herontwikkeling van het 
Fort aan de Drecht. Waar het vroeger een ongebruikte 
vesting was zit er nu een goed restaurant, er zijn kunst-
tentoonstellingen, er zit een kunstenaar, er wordt ge-
trouwd, er is een wijnproeverij gekomen en er worden 
allerlei creativiteiten georganiseerd. Kortom, het wordt 
goed gebruikt. Het is een plek voor iedereen. De ope-
ning is destijds door André van Duin verricht, ook de 
voormalige minister van defensie was er, Frank de Gra-
ve, die kende ik nog uit mijn Amsterdamse tijd. Dat was 

zowel voor mij als voor de inwoners een hoogtepunt. 
Met elkaar hebben we dat immers gerealiseerd. Alle 
aanwezigen moesten bij de opening in de kledingstijl 
van 1912 komen. Het was een geweldig weekend.”

Heeft u ook diepe bestuurlijke dalen meegemaakt 
en zo ja, welke schieten u dan te binnen?
“Wat ik als een dieptepunt heb ervaren waren bedrei-
gingen van sommige mensen uit de fl ats aan de Euro-
parei omdat die vóór de verkiezingen iets was beloofd 
wat in de latere aanpak van de renovatie kennelijk werd 
of kon worden gerealiseerd. Dat heeft een link met de 
verruwing en onverdraagzaamheid in de samenleving 
te maken waarover wij het zojuist hebben gehad. Dat 
heb ik als heel triest ervaren en het heeft mij wel ge-
raakt. Ik heb toen ook aangifte gedaan.”

Wanneer bent u voor het eerst de werkelijke poli-
tieke arena binnengestapt en wat was de aanlei-
ding?
“Dat was toen ik betrokken raakte bij het Buurtwerk-
Zuidoost. Daar ging een actie van buurtbewoners aan 
vooraf. Ik woonde toen in de Bijlmermeer. En als je een-
maal van je doet spreken wordt dat steeds meer. Pakte 
vervolgens bij een fl ink aantal organisaties bestuurlijke 
verantwoordelijkheid op en kwam daarbij ook in aan-
raking met het welzijnswerk. Dat leidde uiteindelijk tot 
de aanstelling van één van de eerste duo-raadsleden 
voor de CPN in de gemeente Amsterdam. Die partij is 
later samen met onder meer de PPR opgegaan in wat 

nu GroenLinks is. Ik had daar destijds 
ook nog een drukke baan bij, dus voor 
mij was dat mooi genoeg. Vervolgens 
heb ik mij bezig gehouden met de op-
richting van de stadsdeelraad Zuidoost. 
Daar raakte ik sterk bij betrokken wat 
leidde tot de aanstelling van wethouder. 
In die functie ben ik ruim vijf jaar actief 
geweest tot eind 1992. Toen heb ik naar 
de functie van burgemeester gesollici-
teerd in de gemeente Oostzaan. Januari 
1998 kon ik burgemeester van Uithoorn 
worden waar ik Jos Castenmiller op-
volgde die met pensioen ging. De tijd 
gaat snel, ik heb er nu ook al weer 12 
jaar opzitten.”

Nu u meer tijd voor u zelf krijgt, gaat 
u zich dan op een andere manier 
voor de samenleving inzetten, be-
stuurlijk of als vrijwilliger, of wordt 
het uitsluitend hobby’s bedrijven?
“In de loop van de jaren heb ik bij mij-
zelf ontdekt dat ik creatiever ben dan ik 
ooit had gedacht. Ik heb dus gezorgd 
dat ik een apart kamertje heb met aller-
lei creativiteitsmaterialen en dan zie ik 
wel wanneer de inspiratie komt. Ik vind 
taarten bakken heel leuk, maar foto-
grafi e trekt mij ook wel aan. Verder heb 
ik nog een paar boeken die ik graag 
wil lezen, maar waar ik nooit aan toe-
gekomen ben. Buiten dat wil ik ook op 
het bestuurlijke vlak hier en daar actief 

blijven. Zoals ‘klusjes’ die voortvloeien uit het trainings-
circuit voor burgemeesters. Daarnaast ben ik bij veel 
mensen en organisaties een bekende en die zullen t.z.t. 
ongetwijfeld aan de deur kloppen. Maar ik moet wel 
oppassen dat de rust die ik straks tegemoet kan zien, 
ook wel enigszins kan bewaren. Dat zal nog een hele 
kluif worden, vermoed ik.”

Tot slot: heeft u een bevredigende bestuurlijke tijd 
gehad in de gemeente Uithoorn? Of had u met het 
college en de raad graag wat meer gerealiseerd 
willen zien in het kader van Uithoorn.
“Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad in deze ge-
meente. Er ligt nu twaalf jaar achter mij waarin heel 
veel gebeurd en gerealiseerd is. Je kunt zeggen dat 
ik mijn hart verpand heb aan deze gemeente. Het is 
een dynamische gemeente, er gebeurt veel. Er wonen 
veel mensen die hier of in de omgeving werken. Het is 
bovendien een multiculturele samenleving. Daarnaast 
woon ik zelf in De Kwakel en ook daar heb ik mijn draai 
gevonden. Als inwoner en als bestuurder heb ik een 
heel mooie tijd meegemaakt. We zeggen hier op het 
gemeentehuis wel eens tegen elkaar dat we voor een 
gemeente met 48.000 inwoners een ambitie hebben 
voor een gemeente met 60.000 inwoners. In dat opzicht 
kun je het de gemeente niet aandoen om nog meer te 
realiseren wat we nu al hebben gedaan en nog gaan 
doen. Denk maar aan de omlegging van de N201 en 
het masterplan. Dat is al heel veel. Om nog maar te 
zwijgen van de plannen rond de oeververbinding die 
daarin wordt geïntegreerd. Het zal fi nancieel gezien 
allemaal nog een hele kluif worden, maar we hebben 
daarvoor een heel ambitieus beleidsplan opgesteld. Ik 
zou mij wel als een heel verwend kind opstellen als ik 
nog meer zou willen.”

Burgemeester Berry Groen, het ga u goed. Geniet 
van de vrije tijd die u te wachten staat. Die zal on-
getwijfeld zinvol worden ingevuld met leuke din-
gen. Mooi wel!
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Opdracht was: maak van een euro zoveel mogelijk geld

Mitch, Jasper, Rimmy en 
Sico weten er wel raad mee
Mijdrecht – Alle  leerlingen van het 
VeenLanden College van B1 A kre-
gen van hun mentor, tijdens de pro-
jectweek een euro met de opdracht: 
maak hier zoveel mogelijk geld 
mee. De opbrengst zou gaan naar 
een kindertehuis voor gehandicap-
te kinderen in India. In dit kinder-
tehuis werkt een oud-leerlinge van 
het VLC, Maartje van de Brand en 
zij had de klas, via een videobood-
schap, kennis laten maken met de-
ze school. Vier vrienden, Jasper v.d. 
Jagt, Rimmy Kloosterman, Mitch v.d. 
Logt en Sico v.d. Horst maakten een 
plan. Ze deden niets met die euro, 
nee, ze gingen bedrijven langs om te 
vragen of zij hen wilden sponsoren. 

Bij onze redactie kwamen ze vragen 
of ze de bedrijven dan mochten be-
loven dat de tegenprestatie zou zijn, 
dat zij zouden zorgen dat de naam 
van het bedrijf in de Nieuwe Meer-
bode genoemd zou worden. 
Wij vonden het prima.

De jongens gingen aan de slag. De 
mentor had niet erg veel vertrouwen 
in dit plan van de jongens, maar het 
blijkt dat ze zich op de handelsgeest 
van deze vier jongens toch aardig 
verkeken heeft. Met hun actie haal-
den ze maar liefst 404 euro op. In-
dividueel scoorden zij hiermee zelfs 
het hoogste. “Toch best goed hé en 
dan noemen ze ons nog wel de stui-

terballen”, aldus de vier trotse vrien-
den.

Sponsors
Er waren twee grote sponsors. Een 
van hen wilde niet in de krant ge-
noemd worden, maar de andere, 
Grando keukens, wel. Verder spon-
soorden nog de bedrijven: Ronald 
van Eijk, Woonpart, autobedrijf Peek, 
Tuincentrum Wiegmans, Flynth Ac-
countants, Honda van Nieuwkerk, 
DUO sports Mijdrecht, boekhan-
del Mondria, Professional Hairsty-
ling, Den Ouden-Woonflair, Garan-
tiemeubelen, Van Yperen, EMGA, 
Hans Winter Brillen, Aparts, Gasse 
Wonen en Autobedrijf van Ekris.

Autobedrijf Vossestein 
reikt jubileumprijzen uit
Nieuwer ter Aa – Autobedrijf Vos-
sestein reikte dinsdag jubileumprij-
zen uit. De prijzen werden gewon-
nen op zaterdag 7 november.
Op deze dag vierde het autobedrijf 
zijn 30 jarig jubileum. Arjan van Rijn 
uit Nieuwer ter Aa won de Rijvaar-

digheidstraining voor twee perso-
nen. Jan van den Eeckhout en An-
nemiek Klitsie uit Breukelen won-
nen de Onderdelen Quiz en ontvin-
gen een tegoedbon voor 55 euro 
werkplaatskorting. Tot slot won Mu-
riël Bouman uit Nieuwer ter Aa de 

kleurwedstrijd. Ze ontving een tent 
met een mooie tekendoos.

De jubileumdag zelf werd bezocht 
door 600 mensen. Het bedrijf kan 
terugkijken op een zeer geslaagde 
dag.

Van links naar rechts: Arjan van Rijn, Jan Vossestein, Jan van den Eeckhout en Annemiek Klitsie, Muriël Bouman (met 
tekendoos) en serviceadviseur Jos Priem.

Akkoord over aankoop 
van Stationslocatie 
Mijdrecht door gemeente
Mijdrecht - De gemeente De Ron-
de Venen en NS Vastgoed heb-
ben een akkoord bereikt over de 
aankoop van de Stationslocatie in 
Mijdrecht. Het college van B en W 
is verheugd dat overeenstemming 
is bereikt en gaat de gemeenteraad 
voorstellen het terrein van ruim één 
hectare te kopen voor ruim 1,5 mil-
joen euro. De gemeente beraadt 
zich al enige tijd op de herontwikke-
ling van het gebied Rondweg/Stati-
onslocatie Mijdrecht en is al eige-
naar van het stationsgebouw en de 
overige gronden. Door de aankoop 
van de stationslocatie wordt de ge-
meente eigenaar van alle gronden 
en kan de gemeente zelfstandig be-
sluiten nemen over de herontwikke-
ling van het gebied, met alle voorde-
len van dien. Met de aankoop wordt 
een belangrijke stap gezet om tot 
herontwikkeling van de Stationslo-
catie Mijdrecht te komen. 
In de met NS Vastgoed te sluiten 
koopovereenkomst zijn ook afspra-
ken vastgelegd over de bouw van 

woningen op de Stationslocatie Vin-
keveen. 
Behandeling van de aankoop in de 

gemeenteraad is voorzien tijdens de 
raadsvergadering van 17 december 
2009.

Voorstel huisvesting 
instellingen Prinsenhuis
De Ronde Venen - Naar aanleiding 
van de motie Willisstee/Cultuurhuis 
zijn de mogelijkheden bekeken om 
de betrokken instellingen onder te 
brengen in De Boei en De Willisstee. 
Nu blijkt dat dit een reële optie is. Het 
college van B en W besloot daarom 
dinsdag 17 november de raad voor 
te stellen in te stemmen met de mo-
gelijkheden voor huisvesting van in-
stellingen uit o.a. het Prinsenhuis in 
De Boei en De Willisstee en de aan-
gedragen oplossingen voor te leg-
gen aan de betreffende instellingen. 
Verder stelt het college voor nader 
onderzoek te doen naar de precie-
ze kosten voor het geschikt maken 
van de ruimten. Daarnaast stelt het 
college voor de mogelijkheden voor 
de realisatie van een cultuurhuis in 
afgeslankte vorm op de huidige bi-

bliotheeklocatie in Mijdrecht te on-
derzoeken. 
Tijdens de raadsvergadering van 
11 mei 2009 heeft de raad de mo-
tie ‘Willisstee/Cultuurhuis’ aange-
nomen. In deze motie is onder meer 
opgenomen dat bekeken moet wor-
den wat de mogelijkheden zijn om 
de onder andere in het Prinsen-
huis gevestigde instellingen onder 
te brengen in de bestaande accom-
modaties in de gemeente. De raad 
wordt nu gevraagd in te stemmen 
met de aanbevelingen die zijn ge-
daan naar aanleiding van dit onder-
zoek. 

Cultuurhuis
Een aantal jaar geleden is het voor-
nemen uitgesproken om de organi-
saties te vestigen in een nieuw te 

realiseren cultuurhuis in Mijdrecht. 
Daartoe zijn verschillende moge-
lijkheden onderzocht. Deze onder-
zoeken hebben tot op heden nog 
niet geleid tot een definitieve keuze. 
Aangezien de motie gevolgen heeft 
voor de realisatie van een cultuur-
huis, wordt de raad gevraagd een 
keuze te maken over de voortzetting 
van het project cultuurhuis.

Vanwege de zeer slechte staat van 
het Prinsenhuis in Mijdrecht, zijn de 
instellingen die tot voor kort in dit 
pand zaten, tijdelijk gehuisvest aan 
de Energieweg in Mijdrecht. Het be-
treft een aantal maatschappelijke 
en culturele organisaties, waarvoor 
vervangende woonruimte wordt ge-
zocht. 
Het Prinsenhuis wordt gesloopt.

Ondertekening van Raam-
overeenkomst Zuwe Zorg 
met Johannes Hospitium
Regio - Op dinsdag 17 november 
jl. is de Raamovereenkomst Onder-
aanneming ondertekend door Zu-
we Zorg met het Johannes Hospi-
tium in Vleuten en het Johannes 
Hospitium De Ronde Venen in Wil-
nis. Met deze ondertekening wordt 
een reeds 11-jarige bestaande sa-

menwerking tussen de drie partners 
geformaliseerd. Deze overeenkomst  
voorziet erin dat beide hospices na-
mens Zuwe Zorg hun zorg kunnen 
blijven leveren aan de bewoners die 
in de laatste levensfase bij hen zijn 
opgenomen. Namens het Hospiti-
um De Ronde Venen in Wilnis on-

dertekende de directeur, mevrouw 
Anneline Smit deze overeenkomst. 
Namens Zuwe Zorg was dat de be-
stuurder, de heer Cas Kruidenberg, 
en namens het Hospitium in Vleuten 
was dat de directeur, mevrouw Sas-
kia Brouwer (v.l.n.r. op bovenstaan-
de foto).

Weggevlogen vrouwtjespauw 
is weer ‘op honk’
Vinkeveen. De vrouwtjespauw die 
afgelopen week loslopend in de 
wijk Veenzijde in Wilnis werd gespot 
en daar voor aardig wat opwinding 
heeft gezorgd, is weer thuis. De vo-
gel bleek te zijn ontsnapt bij de fa-
milie J. Korten, wonende aan het 
Donkereind in Vinkeveen. “Tot onze 
grote vreugde lazen we het artikel 
in de Nieuwe Meerbode en consta-
teerden meteen dat het onze pauw 
moest zijn. Tenslotte is Veenzijde he-
melsbreed niet zo ver van het Don-
kereind”, vertelt Jaap Korten nadat 
hij donderdagmorgen de redactie 
van deze krant direct op de hoog-
te had gebracht dat hij de eigenaar 
was. “Op dinsdag 10 november heb 
ik de pauw uit Rijswijk opgehaald 
inclusief twee jongen die bij de 
vrouwtjespauw horen. Mijn nichtje 
uit Wateringen bij Den Haag had mij 
verteld dat men bij de begraafplaats 
Eikelenburg in Rijswijk pauwen had 
rondlopen, maar omdat die kolonie 
zich teveel had uitgebreid mochten 
liefhebbers er een paar komen op-
halen. Nu wilden wij er altijd al en-
kele hebben, dus heb ik de pauw, 
die bovendien twee jongen had, daar 
opgehaald en in een kooi naar Vin-
keveen gebracht. Toen ik ’s avonds 
thuiskwam was het al donker. Ik heb 
ze toen in een schuurtje losgelaten. 
Van te voren had ik provisorisch een 
afschutting van gaas gemaakt. Maar 
dat bleek nadien niet helemaal goed 
te zijn afgesloten. Daardoor kon de 

pauw ontsnappen. De jongen zijn 
wel in de schuur gebleven. De vol-
gende morgen heb ik het pas ont-
dekt. Omdat zo’n pauw ook kan vlie-
gen kon de vogel overal zijn. Totdat 
ik donderdagmorgen in de krant het 
artikel las. Fijn dat jullie dat gedaan 
hebben, want daardoor konden we 
de pauw terugvinden. Ook al om-
dat bewoners van de dokter Mees 
ten Oeverlaan haar al hadden we-
ten te vangen. De pauw is daar van-
daan met de dierenambulance naar 
de Vogelopvang ‘De Toevlucht’ in de 
Bijlmer gebracht. Met het ambulan-
cepersoneel heb ik contact gezocht 
en gezegd dat het onze pauw was 
en of ik haar kon afhalen. Dat was 
geen probleem. Bij ‘De Toevlucht’ 
zat de pauw in een aparte volière en 

mocht ik haar zelf vangen. Het eni-
ge wat de pauw eraan heeft over-
gehouden is wat stress en een paar 
losse staartveren. Maar dat komt 
wel weer in orde. Ze is dus weer 
thuis en nu ga ik de pauw eerst la-
ten wennen aan de nieuwe omge-
ving, zodat ze op het erf zal blijven 
en er dan hopelijk niet weer vandoor 
zal gaan. Nieuwe Meerbode, harte-
lijk bedankt voor de berichtgeving. 
En familie Krechting voor het bin-
nenlokken, de dierenambulance en 
‘De Toevlucht voor de tijdelijke op-
vang. Anders hadden we haar nooit 
teruggekregen met alle kans dat 
ze aangereden was of aangevallen 
door een loslopende hond of kat.”

Eind goed al goed dus.
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Brede school-activiteiten 
op de Veenzijdeschool
Wilnis - De Veenzijdeschool heeft 
zich de afgelopen periode bezig ge-
houden met brede school-activi-
teiten. Hierbij werden na schooltijd 
verschillende activiteiten aangebo-
den waar de kinderen zich voor in 
konden schrijven. Zo heeft een aan-
tal kinderen uit groep 4, 5 en 6 de 

activiteit ‘samen reizen door muzie-
kland’ gedaan. Zij hebben in 6 les-
sen kennisgemaakt met de instru-
menten fluit, viool en piano. Verder 
zijn het lied en verschillende muziek 
perioden en –stijlen aan bod geko-
men. Tijdens de lessen hebben ze 
zelf een panfluit gemaakt. Als af-

ronding hebben de kids een concert 
gegeven samen met de docenten en 
door middel van een quiz en aan het 
publiek laten zien wat ze tijdens de 
lessen allemaal geleerd hebben.

De kinderen hebben er allemaal erg 
van genoten.

Studenten uit België lopen 
stage in Wilnis bij Stichting 
‘Omgaan met Pesten’
Wilnis - Afgelopen week liepen vijf 
studenten uit België stage bij Mirel-
le Valentijn van Stichting ‘Omgaan 
met Pesten’ in Wilnis. 
De studenten volgen de opleiding 
orthopedagogiek aan de Katho-
lieke Hoge School Limburg in Hal-
steren. Zij kregen de opdracht bui-
ten de grenzen van eigen land on-
derzoek te doen naar methoden die 
inzetbaar zijn om kinderen en jon-
geren weerbaar te maken en pes-
ten te verminderen en of te stoppen. 
Zij waren aanwezig bij verschillen-
de activiteiten en Mirelle bood hen 
een workshop aan. Tijdens de work-
shop maakten zij kennis met de me-
thodiek van Stichting ‘Omgaan met 
Pesten’. Deze richt zich o.a. op het 
vergroten van zelfvertrouwen, het 
eigen maken van sterke lichaams-
taal, omgaan met lastige situaties 
Verschillende spelvormen en rol-
lenspel kwamen aan bod. Vooral de 
kracht van lichaamstaal sprak de 
studenten aan. De studenten vertel-
de onder de indruk te zijn van alle 
initiatieven die op dit gebied in Ne-
derland worden genomen, onder 
andere vanuit de stichting. Binnen 
deze stichting geven trainers zelf-

standig of in samenwerking met an-
dere organisaties begeleiding aan 
kinderen, ouders, scholen en ande-
re instellingen. In België is op dit ge-
bied nog weinig mogelijk. Vanuit al-
le informatie die zij hebben verza-
meld gaan zij nu een spelvorm ont-
wikkelen, waarmee zij in België kin-
deren en jongeren kunnen onder-
steunen in het weerbaar worden. 

Trainingen
In januari 2010 starten weer nieuwe 
trainingen voor kinderen en tieners 
die te maken hebben met pesten, 
niet sociaalvaardig en of weerbaar, 
onzeker, of faalangstig zijn in Wilnis. 
Deelnemers leren anders omgaan 
met weerbaarheid en opkomen voor 
zichzelf door middel van direct toe-
pasbare handvatten. De deelnemers 
leren omgaan met lastige situaties 
zoals: non-verbaal, verbaal en digi-
taal pesten, buitensluiten, negeren, 
chanteren en roddelen. Deelnemers 
worden weerbaarder, ze veranderen 
hun houding, bouwen hen zelfver-
trouwen en eigenwaarde opnieuw 
op, andere klachten nemen af en 
ze worden niet meer gepest of veel 
minder. 

Tijdens de training worden o.a. 
kringgesprek, drama, rollenspelen, 
spelvormen ontspanning en adem-
haling, werken met leerpunten en 
huiswerkopdrachten ingezet. De 
training bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 1,5 uur. Bij de training ho-
ren ook een intakegesprek en een 
informatie bijeenkomst voor ouders 
en andere betrokkenen. Een deel 
van de trainingen vindt plaats in sa-
menwerking met Stichting De Baat. 
Het is voor trainer Mirelle Valentijn 
een uitdaging om mensen hun ei-
gen innerlijke kracht te laten ont-
dekken en inzetten. Stichting ‘Om-
gaan met Pesten’ is nog op zoek 
naar nieuwe trainers in Nederland 
en België. In februari 2010 start er 
weer een nieuw opleidingstraject 
tot trainer van omgaan met pesten 
in Driebergen. Voor meer informatie 
over de training of aanmelden kunt 
u contact opnemen met Mirelle Va-
lentijn, tel. 0297–274605 of e-mail: 
praktijkvoorlevensgeluk@kpnpla-
net.nl . Ook vind je informatie over 
pesten en deze training op: 
www.omgaanmetpesten.nl
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl 
www.stichtingdebaat.nl

250ste leerling op 
basisschool De Pijlstaart
Vinkeveen – Maandag 16 novem-
ber was het feest op de Pijlstaart-
school in Vinkeveen. Na de oprich-
ting van de school in 1966 mocht di-
recteur Bert van Diemen maandag 
de 250ste leerling welkom heten. Ki-
ki van den Berg en Lieke Post waren 
de gelukkige leerlingen. Alle twee de 
meisjes zijn 4 jaar geworden op 16 
november, voor het eerst naar school 
en dan ook gelijk op het podium om-
dat je de 250e leerling bent. Een 
beetje verlegen, maar met je ouders 
in de buurt en de hand van juf Wen-
dy, lieten de jarigen zich toezingen. 
Na een korte toespraak van Bert van 
Diemen ontvingen beide kleuters uit 
handen van hun grote zus en broer 
een welkomstcadeau. De overige 
leerlingen werden uiteraard ook ver-
wend, zij kregen een lekker snoepje 
en iets te drinken. 

Dagtocht naar kerstmarkt 
Museum BroekerVeiling
De Ronde Venen - Het is een al 
jarenlang durende traditie dat de 
Stichting ‘Paraplu’ in de maand de-
cember een dagtocht organiseert 
naar een leuke, gezellige en be-
roemde kerstmarkt. Dit jaar is de 
keuze gevallen op ‘de leukste Kerst-
markt van Noord-Holland’, name-
lijk in het Museum BroekerVeiling in 
Broek op Langendijk. Deze ‘Christ-
mas en Winterfair’ is in de afgelo-
pen jaren uitgegroeid tot het meest 
gezellige en drukstbezochte winter-
evenement van de regio. Deze sfeer-
volle gebeurtenis speelt zich onder 
de karakteristieke spanten van Mu-
seum Broeker Veiling af. De ‘Christ-
mas & Winterfair’ biedt veel meer 
dan alleen de 55 sfeervol ingerichte 
kramen. Er is volop entertainment, 
eten, drinken, winterveilingen en 
gezelligheid. Naast het bezoek aan 
deze kerstmarkt Christmas & Win-

terfair is in deze dag tocht een ont-
vangst met koffie, thee en kerstbol 
en een Westfriese koffietafel inbe-
grepen. Een bezoek met uitleg aan 
en over de historische doorvaart-
veiling staat uiteraard ook op het 
programma.
De dagtocht begint op vrijdag 11 
december a.s. om 09.15 uur van-
af de parkeerplaats bij de Willisstee 
in Wilnis en eindigt met de terugreis 
om 15.30 uur. De kosten zijn beperkt 
gehouden tot 27,50 euro en 2,50 eu-
ro administratiekosten.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl. Zie ook 
advertentie elders in deze krant.

Rampoefening bij Eliboe Vinkeveen - Afgelopen weekend 
was er een rampoefening in het ge-
bouw van scoutinggroep Eliboe in 
Vinkeveen. Hieraan werkte mee de 
SGG (Snelle Geneeskundige Groep) 
uit Maarssen en leden van de scou-
tinggroep Eliboe die als Lotus slacht-
offer fungeerden. Het scenario was 
een brand in het verblijf van de Ex-
plorers met veel slachtoffers ver-
spreid over het gehele gebouw. 
Het spektakel begon rond 23.00 uur 
met het grimmen van de slachtof-
fers met de diverse trauma’s: armen, 
been, hoofdwonden. Hierna werden 
de posities ingenomen en kon de 
oefening beginnen. Het verblijf van 
de Explorers werd onder de rook 
gezet met behulp van een rookma-
chine waarna keurig het brandalarm 
afging en alle branddeuren in het 
gebouw dichtvielen. Nu kwamen 
de dames en heren van de SGG in 
actie, die op vakkundige wijze de 
slachtoffers opvingen en de uiteen-
lopende wonden behandelden als-
of het hun dagelijks werk was. Ook 
werd er nog op zeer kundige wijze 
een slachtoffer op een spinal board 
vastgelegd. Dit doet men in geval 
van nek- of rugletsel. Na ruim twee 
uur kwam de oefening ten einde en 
werd de oefening geëvalueerd. 
Op een paar kleinigheden na was 
het een zeer geslaagde oefening. 
Voor meer informatie  
www.eliboe.nl

Finale Plashoeve talent 2009
Vinkeveen - De afgelopen vier  
donderdagen streden zo’n 25 zang-
talenten om een finaleplek tijdens 
Plashoeve talent 2009. Tijdens de 
eerste twee voorrondes en hal-
ve finales hebben veel zangtalen-
ten zich van hun beste kant laten 
zien aan de jury bestaande uit jury-
voorzitter Peter van de Berg (mana-
ger I.O.S.), Inge van Kerkwijk (Mu-
ziekevenementspecialist en rech-
terhand van Glennis Grace), Quincy 
Smolders (zanger) en Sunnie May-
er (musicalster). Maar liefst 7 talen-
ten hebben zich weten te plaatsen 
voor de finale aanstaande donder-
dag. Dit jaar mogen ook de gasten 
van de Plashoeve meebeslissen met 
de jury over wie er uiteindelijk met 
een prijs naar huis gaat. Dit zal de 
strijd nog spannender en interac-
tiever maken voor het bezoekende 
publiek. Ook zal het publiek weder-
om kunnen genieten van gastoptre-
dens, onder wie de winnares van 
vorig jaar, Robina Souilljee. Naast 
het krijgen van naamsbekendheid 
zal er onder de drie beste talenten 

een betaald optreden ter waarde 
van 250,- (1e prijs), 150,- (2e prijs) 
en 100,- (3e prijs) worden uitgereikt. 
De winnaars mogen optreden tus-
sen echte rasartiesten en zullen op 
live avonden weer te zien zijn in de 
Plashoeve. 

Met de organisatie van de talen-
tenjacht heeft de Plashoeve zich-
zelf nog meer op de kaart gezet. Tij-
dens de talentenjacht wordt niet al-
leen aan de deelnemers gedacht, u 
bent als publiek ook van harte wel-
kom. Met de komst van de nieuwe 
menukaart kunt u al genieten van-
af 8,- euro p.p. En voor oppas hoeft 
niet worden gezorgd want de kinde-
ren eten de gehele winter gratis (per 
volbetalende volwassene, kinderme-
nu gratis voor kinderen t/m 12 jaar). 
Ook komt Sinterklaas weer cadeau-
tjes uitdelen op zaterdag 28 novem-
ber. Voor meer informatie over de 
talentenjacht, andere live avonden 
en het opgeven voor de sinterklaas-
dag kunt u terecht op
www.plashoeve.com
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De afgelopen maanden heeft de gemeente een 
visie over deze buitenruimte gemaakt: het ‘kwali-
teitsplan openbare ruimte’. In dit plan staat be-
schreven hoe mooi de openbare ruimte moet zijn 
en hoe schoon en veilig het moet zijn. Daarnaast 

beschrijft het plan wat u in de openbare ruimte 
moet kunnen doen en beleven.
De openbare ruimte moet een basiskwaliteit heb-
ben voor duurzaamheid, veiligheid, gebruiksmo-
gelijkheden (spelen, parkeren, recreatie), natuur, 
inrichting en onderhoud. Op sommige plekken 
liggen de kwaliteitseisen hoger. Denk bijvoorbeeld 
aan de winkelcentra waar veel mensen komen. 

Het plan beschrijft de ambities van de gemeente 
voor de openbare ruimte (beeld- en belevingskwa-
liteit, gebruikskwaliteit en de beheerkwaliteit). 
Hoe gebruikt en beleeft u de openbare ruimte? 
Welke functies krijgen voorrang? Hoeveel speel-
plekken moeten er komen in de woonbuurten? 
Hoe draagt de buitenruimte bij aan de identiteit 
van de gemeente Uithoorn? 
Hoe schoon moet het bedrijventerrein zijn? 

In 2004 heeft het gemeentebestuur zijn missie 
uitgesproken voor de gemeente Uithoorn:

Woonbuurten, Centrumgebieden en Parken en Natuurgebieden
De openbare ruimte in uw woonomgeving gebruikt u waarschijnlijk op allerlei manieren. Even een om-
metje maken, de hond uitlaten of lekker buiten spelen met de kinderen. Misschien organiseert uw buurt 
wel een jaarlijkse barbecue of een sportfestijn. De gemeente hoopt dat u zich thuis voelt in uw omgeving 
en dat u graag buiten komt. Dan is het belangrijk dat de voorzieningen goed zijn.

Bedrijventerrein, Buitengebied, 
Hoofdinfrastructuur
In deze gebieden willen mensen zo veilig en snel  mogelijk van A naar B  reizen. We rijden, fietsen en lo-
pen dagelijks van huis naar school, naar ons werk of naar de winkel. Daarom moeten de straten en door-
gaande wegen veilig en goed onderhouden zijn. Het verkeer moet doorstromen, maar je moet ook veilig 
over kunnen steken.  We hebben aandacht voor de route naar school, voldoende oversteekplaatsen, veilige 
fietspaden, ruimte voor scootmobiels, en speciale voorzieningen voor slechtzienden.

De gemeente Uithoorn heeft een grote hoeveelheid buitenruimte: straten, groen, water, speelplekken. 
Al deze plekken samen is de ‘openbare ruimte’. De ruimte waar alle bewoners en bezoekers in 
Uithoorn gebruik van maken om thuis te komen, naar hun werk te gaan, de auto te parkeren, te spelen, 
te winkelen of op een bankje te genieten van de zon. 

Graag nodig ik u van harte uit om 10 december 2009 even 
langs te komen in de Thamerkerk. Wat is daar te doen 
vraagt u zich wellicht af? Dat zal ik u kort uit de doeken 
doen. Op 10 december 2009 laten wij u de plannen zien 
die wij hebben met de buitenruimte/openbare ruimte van 
onze mooie gemeente Uithoorn. We laten u zien welke 
voorlopige keuzes college en raad hebben gemaakt om te 
zorgen dat Uithoorn een aantrekkelijke en goed bereikbare woongemeente is en blijft. 

In het plan staan de hoofdlijnen beschreven voor de wijze waarop de gemeente straks de openbare 
ruimte gaat inrichten. En we gingen daarbij niet over een nacht ijs. Net als bij de inrichting van de 
tuin van een nieuw huis, hadden we heel wat fundamentele beslissingen te nemen. Daarbij ging het 
over allerlei zaken: van het inrichten van een speelplek en aantrekkelijk maken van winkelcentra, tot 
het creëren van een picknickplaats of een veilige route naar school. U ziet, er valt nogal wat onder de 
paraplu die openbare ruimte heet. 

Graag nemen wij u mee in de wereld van de openbare ruimte 
van Uithoorn. Want uw mening en ideeën willen wij graag 
horen. U bent tenslotte degene die dagelijks van die openbare 
ruimte gebruik maakt. Dan is het belangrijk dat die buiten-
ruimte aan UW wensen voldoet. 

Een goede reden dus om langs te komen op 10 december 2009 
in de Thamerkerk aan de Amsteldijk-Noord 1 in Uithoorn. 
Om 17.00 uur en 19.30 uur is er een korte presentatie, maar u 
bent welkom tussen 16.00 – 21.00 uur. Alle betrokkenen en 
deskundigen zijn aanwezig voor het beantwoorden van uw 
vragen of het noteren van uw wensen en suggesties.

Ik hoop u te ontmoeten. Graag tot de tiende. 

Maarten Levenbach
Wethouder

Om een aantrekkelijke woongemeente te blijven en 
nog meer te worden is een goede en mooie openbare 
ruimte nodig. Om te zorgen dat de buitenruimte aan uw 
wensen voldoet hebben we u nodig. Wat vindt u van 
onze plannen? Daarom hopen we dat velen van u de 
weg naar de Thamerkerk weten te vinden. 
U bent van harte welkom op 10 december 2009 tussen 
16.00 en 21.00 uur. 

16.00 uur – 17.00 uur Inloop informatiemarkt
17.00 uur – 17.05 uur Inleiding wethouder Levenbach
17.05 uur – 17.20 uur Toelichting op het kwaliteitsplan door Cora van Zwam (PLAN terra)
17.20 uur – 17.30 uur  Mogelijkheid tot het stellen van vragen
17.30 uur – 19.30 uur Inloop informatiemarkt
19.30 uur – 19.35 uur Inleiding wethouder Levenbach
19.35 uur – 19.50 uur Toelichting op het kwaliteitsplan door Cora van Zwam (PLAN terra)
19.50 uur – 20.00 uur  Mogelijkheid tot het stellen van vragen
20.00 uur – 21.00 uur Inloop informatiemarkt

“De Amstel betekent heel veel voor Uithoorn. 
Zelf vind ik het fantastisch om langs het water 
te lopen. Het water is altijd in beweging en trekt 
veel recreatie aan. De vele bootjes en wandelaars 
zorgen voor gezelligheid en levendigheid”.
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De Kwakel - Afgelopen weekend is weer gebleken dat de betrokkenheid bij 
KDO erg groot is. Onder overweldigende belangstelling is het nieuwe com-
plex aan de Vuurlijn in De Kwakel feestelijk in gebruik genomen. Voor jong 
en oud waren er verschillende evenementen georganiseerd en KDO heeft 
1.200 gasten mogen verwelkomen. In 2006 werd bij het hoofdbestuur van 
KDO door de afdeling veldvoetbal het verzoek ingediend om de kleedkamers 
te voorzien van extra douchekoppen. Twee douchekoppen was voor een elf-
tal erg karig en voldeed bovendien niet meer aan de eisen. Dat is niet zo 
vreemd voor een complex dat decennialang aan verschillende generaties on-
derdak heeft geboden. Onder de projectnaam “Operatie Douchekop” groei-
de de renovatielijst. Al snel bleek in plaats van renovatie nieuwbouw de bes-
te optie. Een intensieve periode van voorbereiding volgde en in mei 2009 zijn 
de bouwactiviteiten gestart. Voor alle KDO-ers een spannende en emotionele 
gebeurtenis. Deze mijlpaal is toen door Jan Notenboom, oud-voorzitter en lid 
van verdienste treffend samengevat “Je laat wat achter en dat doet pijn”.

Emoties
Alle emoties en gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een fantas-
tisch resultaat; een complex dat voldoet aan alle eisen. Een gebouw waar 
KDO ook in de toekomst onderdak kan bieden aan alle activiteiten waar-
bij de kernwaarden Sportiviteit, Spelvreugde, Sociaal gedrag en Studie cen-
traal staan. Een uitgekiend gebouwontwerp en technische installaties dragen 
bij aan energiebesparing en verlaging van andere exploitatiekosten. Vanzelf-
sprekend zijn er nu wel voldoende douchekoppen geïnstalleerd. De multi-
functionele kantine op de eerste verdieping, die nu al de “skybox voor ie-
dereen” wordt genoemd, biedt uitzicht op het handbalveld en de voetbalvel-
den. De kantine is stijlvol ingericht en de gezellige bar staat garant voor ge-
zellige ontspanning na sportieve inspanning. Deze kantine was het afgelo-
pen weekend de feestlokatie. Met een Kinder Galadisco begon voor de ba-
sisschooljeugd op vrijdagavond het openingsweekend. Samen met voorzitter 
Peter Oudshoorn hebben de kinderen die de eerste paal hebben geslagen 
de marmeren steen onthuld. Zanger Danny van Terp bracht de feestvreug-
de tot een hoogtepunt. Ook was er een kleurwedstrijd verbonden aan deze 
avond. In het kader van het Nationale Fiets Projecten plan heeft de Uithoorn-
se ondernemersvereniging IKU 2 fietsen ter beschikking gesteld. Joris Lek en 
Yvonne Wijfjes waren de gelukkige winnaars van de fietsen.

Vrijwilligers
In één van de speeches is het dit weekend aan bod gekomen; KDO is eigen-
lijk geen vereniging maar een bedrijf dat gerund wordt door vrijwilligers. De 
behoefte aan een brede inzet door vrijwilligers is groot en wordt steeds be-
langrijker. Vandaar dat alle vrijwilligers en hun partners op zaterdagmiddag 
in het kader van de opening extra in het zonnetje zijn gezet met een aange-
klede kaderborrel en zanger Richard Hollands. Ook KDO-vrijwilliger van het 
eerste uur Gerard de Jong (94 jaar) heeft samen met zijn vrouw genoten. Hij 
heeft samen met Jan Notenboom een plaquette onthuld. De grote verrassing 
van die middag was voor voorzitter Peter Oudshoorn zelf. Een aanvankelijk 
onschuldige toespraak van de altijd gevatte secretaris Rob Rentenaar eindig-
de in de benoeming van Peter Oudshoorn tot lid van verdienste. Als blijk van 
waardering voor zijn jarenlange inzet in verschillende bestuursfuncties en 
zijn pioniersrol voor en tijdens de nieuwbouw, kreeg hij van zijn andere colle-
ga bestuurder penningmeester Harry van de Rotten de welverdiende onder-
scheiding opgespeld. Zaterdagavond was de vloer voor DJ Toine, bekend van 
Bobs’ Party Saloon. Samen met Pim Oussoren heeft hij van de Gala disco let-
terlijk en figuurlijk een daverend succes gemaakt. Figuurlijk omdat iedereen 
zich prima op de dansvloer heeft vermaakt. Voor een aantal wijnflessen bleek 
het geluidsniveau letterlijk te hoog; die zijn door de trillingen van de plank 
achter de kleine, niet bezette bar, gevallen en helaas gesneuveld. De grote 
bar was uiteraard wel bemand. Mede dank zij de tomeloze inzet van het nu al 
legendarische KDO 4 team verliep ook dit gedeelte op rolletjes.

Mystery guest
Zondag is begonnen met interviews verzorgd door RICK FM. Door techni-
sche voorzieningen is het voor hen eenvoudig om live vanaf KDO in studio-
kwaliteit uit zenden. Zo zijn onder meer de afdelingsvoorzitters Claudia Kos-
ter (Dance Aerobic Gymnastiek), Carla Kas (handbal), Erik van Egdom (veld-
voetbal), Ron Ferwerda (volleybal) en Gerry Hogerwerf (zaalvoetbal) geïnter-
viewd. Een belangrijke groep, zij zijn immers de “gebruikers” van het nieu-
we complex en gaven een visie over hun sporten in relatie tot het nieuwe ge-
bouw. Aan het begin van de middag zijn de sponsors en vertegenwoordi-
gers van instanties ontvangen. De “skybox voor iedereen” biedt nieuwe mo-
gelijkheden. Op de narrowcasting schermen is positief gereageerd. Lang-
zaam maar zeker stroomde de kantine vol en met de temperatuur steeg ook 
de spanning. Niet in de laatste plaats door de master of suspense en ceremo-
niemeester Jan Tilburgs. Het zoemde al weken rond; “Welke mystery guest 
opent het KDO complex?”. Voor het zover was mocht Peter Oudshoorn nog 
een keer een cheque in ontvangst nemen. Burgemeester Berry Groen heeft 
namens de Gemeente Uithoorn E 1.000 geschonken. Dit is dankbaar in ont-
vangst genomen en wordt besteed aan een nieuwe evenwichtsbalk. 

Spanning
Inmiddels was de spanning en temperatuur tot het kookpunt gestegen. Ein-
delijk was het zover; koningin Beatrix schreedt binnen, inclusief koninklijke 
beveiliging. Was ze het echt? Was het een actrice? Waarom reed ze juist op 
deze middag in een lelijke eend? Het zal altijd een mysterie blijven. In haar 
toespraak werd de rijke geschiedenis KDO uitgebreid belicht en door vele 
aanwezigen herbeleefd. En zoals alleen koningin dat kan, nam ze zaal mee in 
haar verhaal. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst innoveert; dus haar toespraak 
werd afgesloten met een zeer eigentijdse clip waarin de hand en vooral ook 
het geluidsvolume van Pim Oussoren te herkennen was. Met een brok in de 
keel en vochtige ogen werd door iedereen afgeteld naar de officiële ope-
ningshandeling. Deze werd verricht door de koningin en leden van verdien-
ste, waarna de clip doordaverde detoekomst in. Tot ver voorbij het officiële 
einde bleef het gezellig druk. KDO kijkt terug op een grandioos openings-
weekend en bedankt iedereen voor de belangstelling en ondersteuning voor, 
tijdens en na de nieuwbouw. Mede dank zij deze steun is KDO klaar om ook 
in de toekomst haar vitale rol voor de gemeenschap te blijven vervullen. Via 
www.kdo.nl kunt u meer foto’s bekijken en vanzelfsprekend bent u welkom 
voor een bezoek aan de Vuurlijn 51 in De Kwakel. Een uitgebreide foto-im-
pressie van de festiviteiten op zowel de zaterdag als zondag is te bekijken en 
ook na te bestellen op Verheijfotografie.
(foto’s Annemarieke Verheij fotografie)

Grandioos 
openingsweekend 
bij KDO
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Oeps! foutje 

Het was Dance Centre 
Jolanda van Beek in 
WC Amstel Plein
Uithoorn - Per abuis stond er vori-
ge week in de krant dat dansschool 
Nicole had opgetreden bij de intocht 
van Sinterklaas in Uithoorn. 
Dat er een foute dansschool werd ge-
noemd bij ons in de krant is natuurlijk 
even schrikken voor het echte Dance 
Centre Jolanda van Beek. 
Ze vinden het natuurlijk heel leuk om 

op te treden, de kinderen vinden het 
geweldig maar voor het Dance Cen-
tre  Jolanda van Beek  is het uiteraard 
ook een vorm van reclame. 
Nu was iedereen erg enthousiast over 
het showtje. Het zag er ook prachtig 
uit, dus zouden ze het heel leuk vin-
den als ze daar dan ook de credits 
voor krijgen. 

Dus bij dezen: 
De geweldige show die Dance Cen-
tre Jolanda Verbeek gaf in winkelcen-
trum Amstel Plein tijdens de intocht 
van Sinterklaas was spetterend, vro-
lijk, geweldig en zeker goed ontvan-
gen door de honderden aanwezigen. 
Onze excuses voor de naamsverwis-
seling.

Zeer geslaagd concert van 
oratoriumvereniging Amicitia
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
20 november gaf de christelijke ora-
toriumvereniging Amicitia haar jaar-
lijkse grote concert. In de uitver-
kochte kerk De Burght in Uithoorn 
presenteerde het koor het Stabat 
Mater van Joseph Haydn en het Re-
quiem van Wolfgang Amadeüs Mo-
zart.

Het Requiem had het koor dit voor-
jaar ook al met veel succes gezon-
gen in Berlijn, tijdens een geslaagde 
koorreis. Nu kon men dan aan het 
eigen publiek laten horen hoe het in 
Berlijn moet hebben geklonken.

Voor de pauze klonk echter eerst 
een heel ander stuk. Het Stabat Ma-
ter is een lang gedicht in het La-
tijn, waarin stilgestaan wordt bij het 
leed dat Maria gevoeld moet heb-
ben, staande bij het kruis waaraan 
haar zoon was gehangen. Veel com-
ponisten hebben dit stuk op mu-
ziek gezet, onder wie ook Joseph 
Haydn in 1767. Al is de versie van 
Haydn niet de meest bekende, het 
stuk is zeker de moeite waard om te 
beluisteren. Een groot aandeel was 
weggelegd voor de solisten: de so-
praan Ellen Schuring, alt Margareth 
Beunders, tenor Ludwig van Gijse-
gem en bas Frans Fiselier. Zij vorm-
den een prachtig kwartet: de helde-
re, natuurlijke sopraanstem, de war-
me en donkere alt, de krachtige en 

toch soepele bas. Alleen tenor van 
Gijsegem wist niet te overtuigen, in 
tegenstelling tot wat we van hem 
gewend zijn. Zijn stem is prachtig, 
maar klonk wat zwak; mogelijk was 
hij niet in goeden doen die avond. 
Jammer, maar zoiets kan iedereen 
overkomen.
Dirigent Toon de Graaf leidde het 
koor en het begeleidingsorkest Co-
ninuo met strakke hand. Dat was 
ook wel nodig, want de orkestmusi-
ci lieten hier en daar wel een steek-
je vallen. Voor hen was het dan ook 
geen dagelijkse kost, deze muziek. 
Zij werden aan het orgel onder-
steund door Eric Jan Joosse, tevens 
vaste repetitor van Amicitia.

Koorklank
Bij Amicitia viel de goede koorklank 
op en de zuiverheid. De tekst werd 
doorleefd gebracht, bijvoorbeeld bij 
de woorden dat ‘een zwaard door 
het hart van Maria sneed’. Hier en 
daar kon men merken dat het voor 
het koor moeilijk was om ineens 
weer goed in te zetten, na een lan-
ge aria van de solisten. Maar het ge-
heel klonk goed en overtuigend. 
Haydn laat zijn Stabat Mater blij 
eindigen in een slotkoor waarin de 
hoop op het hemels paradijs wordt 
bezongen. Dit werd stralend en uit 
volle borst gezongen.
Het Requiem dat na de pauze ten 
gehore werd gebracht, zal voor de 

meeste toehoorders toch wel het 
hoofdbestanddeel van de avond ge-
vormd hebben. Wie de film ‘Ama-
deus’ heeft gezien, heeft de klanken 
en beelden daaruit voor altijd in het 
hoofd bij het horen van dit stuk.
Toon de Graaf koos de tempi be-
hoorlijk vlot, maar het liep nergens 
uit de hand. Ook in de moeilijke fu-
ga’s bleef de koorklank doorzichtig 
en waren de afzonderlijke partijen 
goed te onderscheiden, vooral wan-
neer het thema door één der stem-
men opnieuw werd ingezet. De solis-
ten waren opnieuw van grote klasse 
en het koor deed niet voor hen on-
der. Het ‘Dies Irae’ klonk zeer fel en 
dynamisch. In het zachtere ‘Lacri-
mosa’ kwam even de zuiverheid in 
gevaar, maar dat deel eindigde weer 
met een stralend ‘Amen’. Het was 
genieten, van begin tot eind! De mu-
ziek deed de harde kerkbanken ver-
geten. Toen de laatste maal het ‘Lux 
perpetua luceat eis’ – het eeuwige 
licht verlichte hen – was verklonken, 
bleef het even stil. Daarna barstte 
een zeer verdiend applaus los.
Dirigent De Graaf onderbrak na 
enige tijd dit applaus om een toe-
gift aan te kondigen, het ‘Ave Ve-
rum Corpus’, ook van Mozart, waar-
op de zaal reageerde met een ver-
rukt: “Ohhh!” 
Al met al mag Amicitia terugkijken 
op een zeer geslaagde avond.
       door Willy Rullmann

Vijftig jaar ‘zingend 
geloven’: Emmaüskoor 
huldigt haar jubilaresse
Uithoorn - Elk jaar rond het feest 
van Sint Cecilia, patrones van de 
muziek, besteden veel koren ex-
tra aandacht aan die leden die een 
groot aantal jaren lid zijn van het 
kerkkoor.

Het koor van de Emmaüsparochie in 
Uithoorn heeft dit jaar een lid dat al 
heel lang haar stem laat horen. Me-
vrouw  G.A.F.H. Boerrigter-Smit ( 
beter bekend als Truus) zingt al van-

af 1959 in het koor. Aanvankelijk als 
lid van het gemengd koor van de 
parochie van het H. Sacrament De 
Burght, nu als alt in het Emmaüs-
koor van de nieuwe parochie.
Aan het eind van de viering werd 
Truus toegesproken door Ria van 
de Werff namens het parochiebe-
stuur. Zij kenschetste de feesteling 
als een betrokken koorlid, dat mede 
zorgt voor het ordenen van de mu-
ziekmappen en daarnaast ook nog 

actief is via de Zonnebloem. Zij be-
dankte haar voor de jarenlange be-
trokkenheid in de zang en verzocht 
daarna aan de voorganger van de 
viering, mevrouw Elly van Rooden, 
om de speld van de Gregoriusver-
eniging op te spelden en de daarbij-
behorende oorkonde uit te reiken.
Na de dienst was er in de koffie-
ruimte gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en de feesteling te felici-
teren met haar onderscheiding.

Voorleeskampioenschappen 
op de Toermalijn
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 20 
november werd er gestreden om 
de titel voorleeskampioen 2009. 
Dit jaar voor het eerst in de nieuwe 
brede school. Vooraf werd er in el-
ke klas een klassenkampioen geko-
zen. De kampioenen van groep 3 t/
m 8 kwamen bij elkaar om voor de 
hele school voor te lezen. Er wer-
den nu twee kampioenen gekozen. 
De schoolkampioen werd gekozen 
uit de groepen 3 t/m 6 en een leer-
ling uit groep 7 t/m 8 werd gekozen 
om door te gaan naar de nationa-
le kampioenschappen. Het was een 
heel spannende strijd. De jury die 
bestond uit alle tweede geëindig-
de leerlingen van elke groep moest 
een zware beslissing maken. Wie 
moesten ze als winnaar aanwijzen? 
Na overleg werd Esther uit groep 5 
gekozen tot schoolkampioen en bij 
de nationale kampioenschappen zal 
Quinten uit groep 8 de school ver-
tegenwoordigen. Iedereen wenst 
Quinten natuurlijk veel succes!

Oproep: uw ervaringen en 
klachten openbaar vervoer 
Uithoorn e.o.
Uithoorn - Bij de Partij van de Ar-
beid komen regelmatig klachten 
binnen van inwoners uit Uithoorn en 
omgeving over verslechtering van 
het openbaarvervoer in deze regio.
Problemen met het openbaarver-
voer in grensgebieden tussen pro-
vincies is een bekend fenomeen. 
Het openbaar vervoer hier wordt 
door verschillende opdrachtgevers 
(concessieverleners) aangeboden. 
En in veel gevallen zijn de vervoer-
ders (concessiehouders) aan beide 
kanten van de grens niet hetzelfde.
Tussen de verschillende concessie-

verleners en concessiehouders ont-
breekt vaak enige vorm van afstem-
ming en coördinatie. Deze partij-
en hebben niet altijd dezelfde pri-
oriteiten. OV-gebruikers die over 
de grens heen willen reizen, wor-
den vaak de dupe van de grens ge-
limiteerde aanbestedingen. De Partij 
van de Arbeid pleit voor meer aan-
dacht voor de OV-problematiek in 
grensgebieden.
De PvdA-Statenfractie in Noord-
Holland en de PvdA-fracties in de 
gemeenteraden van Uithoorn en 
de Ronde Venen willen de ervarin-

gen en  klachten van OV-gebruikers 
in Uithoorn, Mijdrecht en omgeving 
inventariseren en vervolgens bij het 
provinciebestuur van Noord-Hol-
land als concessieverlener aankaar-
ten. PvdA-Statenlid Gohdar Mas-
som, fractievoorzitter van de PvdA in 
Uithoorn Jan Mollema en de fractie-
voorzitter van de PvdA in de Ronde 
Venen Ernst Scheurs roepen inwo-
ners van Uithoorn, Mijdrecht en om-
geving hun ervaringen en mogelijke 
klachten over de huidige dienstre-
geling z.s.m. te mailen naar:  pvda@
noord-holland.nl.

Voor gemeente De Ronde Venen is deze actie mostert na de maaltijd: Deze twee jongen raadsleden van gemeente De 
Ronde Venen, Youssef Rasnabe (GB) en Emiel Hoogendijk (CDA) zijn al maanden bezig met een soortgelijke actie en 
al deze gebundelde klachten aan de wethouder aangeboden vorige week donderdag
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Knotten rond het Fort a/d Drecht
Uithoorn - Knotgroep Uithoorn gaat 
komende zaterdag 28 november wil-
gen knotten rondom het Fort aan de 
Drecht. Veel wilgen daar zijn al meer 
dan drie jaar niet meer geknot en dan 
is de pruik bijna te zwaar voor de stam 
eronder. Hoog tijd om de bomen on-
der handen te nemen.

Iedereen die ervan houdt om een 
ochtend actief bezig te zijn in de na-
tuur is van harte welkom: vanaf 9.00 
uur bij de ingang van het Fort aan 
de Grevelingen in Uithoorn. De knot-
groep zorgt voor goed gereedschap. 
Rond half elf drinkt de groep koffie of 
thee, mét koek. En om 13.00 uur wordt 
de ochtend afgesloten met een kop 
soep. Neem zelf een beker met lepel, 
en stevige schoenen of laarzen mee. 
Voor meer informatie: Bert Schaap 
0297-565172.

Espago nieuwe stijl
Aalsmeer - Espago heeft rondom 
de zomer een kleine restyling on-
dergaan. Het antiek heeft plaats-
gemaakt voor strakke moderne 
hoogglans tafels en zuilen waarop 
het veelzijdige assortiment aan ca-
deaus bijzonder smaakvol tot zijn 
recht komt. Eigenaresse Gonnie 
de Koter laat weten dat zo eens in 
de paar jaar een verfrissing van de 
winkel hoog op haar verlanglijstje 
staat. “Het is net als in je eigen huis, 
dat wil je toch ook graag netjes en 
sfeervol ingericht houden.”
Het is niet alleen de ‘mini face-

lift’ van het interieur maar er is ook 
daadwerkelijk een nieuw gezicht in 
de winkel te vinden. Monique van 
Emmerik is het team van Espago 
komen versterken. Het cadeauvak 
is haar niet onbekend, zij was jaren-
lang een van de gezichten van de 
Boetiek In in Badhoevedorp.

Een toevallige ontmoeting en we-
derzijdse passie voor het cadeauvak 
was het begin van de kennismaking 
tussen Gonnie en Monique. Zo is 
Espago  weer uitgerust met een dy-
namisch team van 3 dames met al-

len Aalsmeerse roots. Kerst brengt 
dit jaar naast de traditionele zilver 
en gouden combinaties ook de kleur 
brons. Onlangs werden weer diver-
se beurzen bezocht waar een aan-
tal bijzondere items voor het najaar 
en de kerst werd ingekocht. Niet al-
leen voor hem of haar, maar zeker 
ook voor relatiegeschenken is Espa-
go het juiste adres. Het netwerk van 
leveranciers is zeer divers en allen 
zijn graag van dienst bij het leveren 
van de juiste relatiegeschenken op 
maat. Kortom, Espago is weer een 
bezoekje waard.

Schoollocatie Hélène 
Swarthlaan vrij voor 
woningbouw

Uithoorn - In oktober zijn de ge-
bruikers van basisschool De Dolfijn 
naar de nieuwe Brede School Leg-
meer verhuisd. Het schoolgebouw 
van de basisschool De Dolfijn aan 
de Hélène Swarthlaan komt hiermee 
leeg en de locatie komt vrij voor wo-
ningbouw. 

In maart 2009 heeft de gemeen-
te Uithoorn aan directomwonenden 
drie stedenbouwkundige varianten 
voorgelegd voor de ontwikkeling 
van de schoollocatie aan de Hélè-
ne Swarthlaan.

Directomwonenden konden hun 
voorkeur voor één van de varianten 
uitspreken via internet of tijdens de 
informatiebijeenkomst op 18 maart 
2009. Op basis van de uitkomst van 
de informatieavond en het stemmen 
via internet heeft het college toe-
stemming verleend om de variant 
van 6 twee-onder-één-kap wonin-
gen en 5 vrijstaande woningen ver-
der uit te werken.

Variant
Tijdens deze uitwerking is de par-
keersituatie in de Rodenbachlaan 
onderdeel geworden van de plan-
ontwikkeling. Van de voor ontwik-
keling beschikbare grond is een 
deel aangewend om het parkeren in 

deze straat beter te structureren en 
bovendien een aantal extra parkeer-
plaatsen te creëren. 
Om deze reden is de stedenbouw-
kundige variant zoals getoond in 
maart 2009 gewijzigd naar een ste-
denbouwkundige opzet met 8 twee-
onder-één-kap woningen en 3 vrij-
staande woningen van maximaal 2 
bouwlagen ( i.p.v. 3 bouwlagen). Het 
totaal aantal te bouwen woningen 
blijft 11. 
Op 10 november heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders deze stedenbouwkundige op-
zet vastgesteld. Het college heeft 
opdracht gegeven tot het maken 
van een stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitplan voor de verkoop 
van het plan aan een ontwikkelaar/ 
bouwbedrijf. 

Sloop
In de tweede week van januari be-
gint de sloop van het schoolgebouw 
aan de Hélène Swarthlaan. In de 
loop van november zullen er al hek-
ken rondom de school worden ge-
plaatst. De sloop van het gebouw 
hangt samen met de sloop van de 
schoolgebouwen aan het Legmeer-
plein en neemt 3 tot 4 maanden in 
beslag. In de school is een kleine 
hoeveelheid gebonden asbest aan-
getroffen. Dit wordt door een gecer-

tificeerd bedrijf verwijderd en afge-
voerd. 

Verkeer
Tijdens de informatieavond heeft de 
gemeente toegezegd de verkeers-
problematiek in de omliggende 
straten van het te ontwikkelen ge-
bied nader te bekijken en eventueel 
noodzakelijke aanpassingen direct 
na het gereedkomen van de ontwik-
keling uit te voeren. Medio 2011 zal 
over de verkeerskundige aanpas-
singen een klankbordgroep wor-
den gevormd, waarvoor omwonen-
den zich tegen die tijd kunnen aan-
melden. 
 
Spelen
In het kader van het Speelbeleids-
plan 2008-2012 worden binnen el-
ke speelzone 2 speelplekken met 
speeltoestellen gerealiseerd. Eén 
van deze speelplekken ligt nu al aan 
de Boutenslaan, deze plek zal wor-
den heringericht. Voor de locatie en 
inrichting van de 2e speelplek zal 
medio 2011 een inspraaktraject met 
de buurt van start gaan.

Met vragen kunt u contact opne-
men met Frank Gerritsen (project-
leider) of met Andrea Jaarsma (as-
sistent projectleider) via telefoon-
nummer 0297-513111.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Zuidtangent Oosttak Uithoorn-Legmeerdijk

Start aanleg vrije busbaan
Uithoorn - De aanbestedingspro-
cedure voor de aanleg van de vrije 
busbaan tussen busstation Uithoorn 
en de Legmeerdijk is zo goed als af-
gerond. De provincie Noord-Hol-
land gunt het werk aan aannemer 
MNO Vervat. Hiermee wordt het 
netwerk van de Zuidtangent verder 
uitgebreid. 

De Zuidtangent wordt vanuit Hoofd-
dorp uitgebreid naar Uithoorn, de 
zogenaamde ‘Oosttak’. Dit zorgt 
voor een betere bereikbaarheid van 
Uithoorn en Aalsmeer. Het traject 
Hoofddorp–Uithoorn is opgesplitst 
in vier deeltrajecten, waarvan het 
traject Uithoorn-Legmeerdijk er één 
is. Aannemer MNO Vervat start in 

januari 2010 met de aanleg van de 
vrije busbaan van dit traject. Details 
en de planning van de aanleg wor-
den gepresenteerd op de informa-
tiebijeenkomst die voorafgaand aan 
de werkzaamheden plaatsvindt. Di-
rectomwonenden krijgen daarvoor 
een persoonlijke uitnodiging. 

Zuidtangent 
Het verbeteren van de kwaliteit 
van het openbaar vervoer is een 
van de speerpunten van de provin-
cie Noord-Holland. De Zuidtangent 
is een hoogwaardig openbaar ver-
voersnetwerk tussen station Haar-
lem, via Haarlemmermeer, Schiphol 
en Amsterdam Zuidoost. Daarnaast 
zijn er twee zijtakken: de Zuidtak 

van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep 
en de Oosttak van Hoofddorp naar 
Uithoorn. Meer informatie over de 
Zuidtangent op:
www.zuidtangent.nl

Partners
De provincie Noord-Holland zorgt 
voor de aanleg en het beheer van 
de nieuwe busbaan. Stadsregio Am-
sterdam en de provincie zijn geza-
menlijk opdrachtgever van de Zuid-
tangent en ook verantwoordelijk 
voor de financiering van de nieuwe 
baan. De provincie is opdrachtge-
ver voor de uitvoering. Vanwege het 
succes van de Zuidtangent wordt 
het netwerk de komende jaren ver-
der uitgebreid.

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

Ik las deze week het geplaatste artikel “Komende 
vier jaar handhaving Churchillflat, Straatsburgflat 
en de Gasperiflat. Jullie artikel is mede gebaseerd 
op de nieuwsbrief die wij van de week ontvingen 
van Woongroep Holland. De Europarei Nieuws-
brief van Woongroep Holland begint met de kop: 
DE KOMENDE VIER JAAR RUST. Hoe bedoel je 
rust! Weer vier jaar onzekerheid en onduidelijk-
heid. Elke keer draaien ze er om heen. Ik wil als 
bewoner ook gewoon een opgeknapte flat. In de 
Nieuwsbrief hebben ze het ook over de opmerkin-
gen die zijn gemaakt over de onvolkomenheden 
zoals de geiser, tocht, dubbele beglazing. Dan ko-
men ze meteen met de volgende zin: We kunnen 

niet alles aanpakken... en gaan ze maar de uitstra-
ling van de flat aanpakken. Leuk voor de mensen 
van de overige flats, dan hoeven ze niet tegen zo’n 
oude flat aan te kijken.

Tj, en dan ziet de buitenkant er mooi uit, maar 
woon je nog steeds in een oude flat die niet aan 
de wooneisen voldoet. We betalen nu evenveel als 
een bewoner in een nieuwe flat, dus op z’n minst 
zou Woongroep Holland de huur kunnen verla-
gen, maar ja, daar hoor je ze niet over.
 

Claire Cannegieter
Bewoner Gasperiflat

EUROPAREI, i.c. 
Churchill-Straatsburg-

& Gasperiflat
40 jaar gelden kwamen wij in de Churchillflat wo-
nen en tot nu toe nog steeds met veel plezier.
De ruimte, het uitzicht, de hele buurt, allemaal 
oké. Wij wisten dat ook onze flat ooit aan de beurt 
zou komen voor een grondige renovatie, tot wij, 
en met ons alle bewoners, te horen kregen van 
Woongroep Holland bij monde van de heer J .van 
den Berg Jeths “KOMENDE VIER JAAR RUST”. 
Toch wel een zeer arrogante uitspraak.
Iets verder staat te lezen..... “dat wij de aankomen-
de vier jaar niet zullen slopen”.
Het idee alleen al, flats die slechts ca. 40 jaar oud 
zijn en waarvan bewezen is dat het skelet van de 
flat in perfecte staat is nu of over en aantal jaren 
te gaan slopen. Terwijl er zes wel gerenoveerd zijn 
met een goed resultaat en uitstraling.
Woongroep Holland denkt zich alvast in door te 
melden ......”dat sloop een optie kan zijn“.

Het blijft een onbegrijpelijke zaak dat WGH juist  
de drie middelste flats van de negen zogenaamd 
tot het laatst had bewaard om te renoveren, maar 
het lijkt er meer op dat alles al van te voren be-
sloten was om iets anders te gaan doen met de-
ze drie flats. Ondertussen zitten ca. 385 gezinnen 
in verpauperde flats, waarvoor toch de huurver-
hoging per 1 juli is ingegaan, zonder dubbele ra-
men en isolatie (stookkosten), zonder eigen ver-
warmingssysteem etc etc.
Op de komende vergadering in het gemeentehuis 
op 17 december a.s. (vanaf half acht) worden veel 
bewoners uit de flats verwacht. 
U komt toch ook ?

J C (Hans) Verhoeven uit Uithoorn
hansv@europe.com

Reactie op artikel

“Komende vier jaar handhaving 
Churchillflat, Straatsburgflat en 

de Gasperiflat”
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Overhandiging 
opbrengst familiedag van 
kinderdagverblijf de Troetels
Mijdrecht - Net als voorgaande ja-
ren heeft Kinderdagverblijf Troetels 
uit Vinkeveen ook dit jaar weer een 
familiedag georganiseerd.
De opzet van de familiedagen is dat 
ouders, broertjes, zusjes en andere 
familieleden/bekenden eens op een 
ongedwongen manier contact met 
elkaar kunnen hebben.
Die dag is er ruimte voor spelletjes, 
lekkere hapjes, verkoop van (twee-
dehands)kinderkleding maar ook is 
er een veiling van de, door de kinde-
ren zelf, gemaakte knutsels.
Kinderdagverblijf Troetels heeft er 
de gewoonte van gemaakt om de 
gehele opbrengst van de familiedag 
te schenken aan een goed doel!!
Dit jaar is besloten om de opbrengst 

te schenken aan de Stichting Haar-
wensen. Stichting Haarwensen voor-
ziet zieke kindjes van mooie haar-
stukken, zodat zij zich, ondanks hun 
ziek zijn, weer kind kunnen voelen.
Dankzij een gulle donatie van John-
son Wax kon er dit jaar extra uitge-
pakt worden, de dag zou geopend 
gaan worden met een swingend op-
treden!!!
Klokslag half elf stroomden de kind-
jes en hun ouders toe om te horen 
en te zien hoe Dirk Schelen deze 
zonnige familiedag opende.
Toen, na een uur, de laatste noten 
van Dirk Schelen gezongen waren 
ging eenieder op zoek naar ander 
vertier. Er werd volop gesprongen 
op het springkussen, koek gehapt, 

gesjoeld, met ballen gegooid en ga 
zomaar door. Ook vond de hotdog-
auto (ook dit jaar weer gesponsord 
door…….) gretig aftrek, alles ging 
schoon op!!!
Tegen enen waren alle spelletjes 
gespeeld, de kleren verkocht en al 
het lekkers op.

Tijd om naar huis te gaan!
Inmiddels zijn we enkele weken ver-
der en is de balans opgemaakt.
Kinderdagverblijf Troetels heeft de-
ze dag een bedrag van 1400 eu-
ro opgehaald. Dit gehele bedrag zal 
Stichting Haarwensen 17 november 
in ontvangst kunnen nemen.
Er zal vast een kindje heel blij ge-
maakt kunnen worden!

Honderd vijfenvijftigplussers 
namen deel aan het
GALM-project
De Ronde Venen - Sinds donder-
dag 5 november zijn zeventig ‘nieu-
we’ 55-plussers (mannen en vrou-
wen) gestart met hun lessen spel en 
sport. Dat doen zij met veel plezier 
in een van de sportzalen verspreid 
over de woonkernen in De Ronde 
Venen. 

Eén en ander is een uitvloeisel van 
het GALM-project waarbij 55 plus-
sers worden gestimuleerd om op 
een gezellige en verantwoorde ma-
nier méér te bewegen. Eventueel 
aangepast aan leeftijd, conditie, ge-
zondheid en lichamelijke status. De 
daadwerkelijke uitvoering ervan is 
toebedeeld aan de stichting Spel en 
Sport 55 plus. Die organisatie zorgt 
er elke week voor dat senioren een 
uur lang met elkaar een leuk en in-
teressant sport- en spelprogramma 
kunnen afwerken. Het programma 
is niet-competitie of wedstrijdge-
richt. Nagenoeg iedereen die van-
af zijn/haar 55e wat meer wil bewe-
gen en dat tegelijkertijd in groeps-
verband wil doen, is hierbij wel-
kom. Behalve actief te zijn in bewe-
gen blijkt ook het leggen van socia-
le contacten een belangrijk gegeven 
te zijn. Kortom, het is gewoon ge-
zellig om met elkaar sport- en spel 
te bedrijven waarbij de spieren wor-
den losgemaakt en er per lesuur tel-
kens aan een andere spelvorm aan-
dacht wordt geschonken. Zo leer je 
bijvoorbeeld hoe je moet badmin-
tonnen, hockeyen of handballen. Li-
chamelijke oefeningen die op de to-
nen van muziek worden uitgevoerd, 
vullen dat prachtig aan. Het kan er 
best pittig aan toe gaan, maar het 
is nooit overdreven fel. Men loopt 
er dus geen blessures mee op. Wie 
het om wat voor reden dan ook even 
niet kan bolwerken, stapt opzij en 
gaat op de bank zitten. Zodra men 
zich in staat voelt opnieuw mee te 
doen, draaft weer op. Niemand die 
daar moeilijk over doet of er wat van 
zegt. Het belangrijkste is dat je – 
waar het kan - leuk meedoet en hoe 
dan ook beweegt.

Enthousiast
De lessen worden gegeven door er-
kende sportinstructeurs die boven-
dien nog een aparte opleiding heb-
ben gevolgd voor het geven van spel 
en sport aan 55 plussers. Overigens 
zegt die leeftijd weinig, want er zijn 
ook deelnemers bij die de tachtigja-
rige leeftijd ruimschoots zijn gepas-
seerd… Degenen die inmiddels een 
aantal lessen hebben gevolgd, la-
ten zich enthousiast uit over de be-
geleiding en het gevarieerde aan-
bod aan lichamelijke oefeningen en 
spelvormen. De groep bestaat na-
genoeg altijd uit dezelfde mensen 
en dat kweekt niet zelden een band. 

Wie op 17 oktober jl. in de Een-
dracht te Mijdrecht aan het GALM-
project deelnam, kon na een fittest 
– een soort lichte sportkeuring - 
voor een introductie van 12 lessen 
tekenen. De lessen zijn gestart op 
5 november die de deelnemers 1x 
per week naar keuze overdag of ‘s 
avonds kunnen volgen. Wie na het 
lezen van dit artikel alsnog wil mee-
doen, kan altijd ‘instappen’ bij de-
ze lessen. Men betaalt slechts 3 eu-
ro per les. Na de introductielessen 
wordt de mogelijkheid geboden om 
er een vervolg van nog eens 30 les-
sen aan vast te knopen. De meeste 
deelnemers doen dat. Daarna is het 
GALM-project ten einde en krijgt 
men een afsluitende fittest aange-
boden. Daarbij kunnen de deelne-
mers via een computeruitdraai zelf 
zien of hun conditie erop vooruit ge-
gaan is of niet. Vervolgens kan men 
zich laten inschrijven bij de stichting 
Spel en Sport 55 Plus om te worden 
ingedeeld bij een groep leeftijdge-
noten. Opgemerkt zij dat het alle-
maal op vrijblijvende basis is. Het is 
geen verplichting om te gaan spor-
ten; men moet het zelf willen en leuk 
vinden. Aan de andere kant is het 
niet duur en kan iedereen aan de 
verbetering van zijn of haar condi-
tie en concentratievermogen wer-
ken. Dat komt de gezondheid ten 
goede. Uiteindelijk doel hiervan is 
dat mensen zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven functioneren 
en wonen.

Verantwoord bewegen
GALM staat voor ‘Groninger Ac-
tief Leven Model’. Het is een we-
tenschappelijk onderzochte metho-
de van Canadese oorsprong om 55 
plussers meer en verantwoord te la-
ten bewegen. Daarbij wordt bij el-
ke deelnemer zorgvuldig gekeken 
wat hij of zij wel of niet kan en wat 
dan de bijpassende spel- en sport-
activiteiten zouden kunnen zijn. Elke 
keer als er weer een GALM-project 
van start gaat worden er een (nieu-
we) groep 55 plussers aangeschre-
ven door de stichting Spel en Sport 
55 Plus. Die doet dat in samenwer-
king met de gemeente. “Dit jaar wa-
ren er duizend mensen aangeschre-
ven. Daarvan kwamen er zich zo’n 
honderd personen melden voor de 
fittest, zowel dames als heren. Ze-
ventig hebben zich daarna opgege-
ven voor de introductielessen. Daar 
hebben we nieuwe groepen van sa-
mengesteld. Dat zijn dus de ‘nieuwe 
Galmers’ die straks misschien weer 
doorstromen naar de activiteiten 
bij onze stichting Spel en Sport 55 
Plus,” aldus Cees van Ankeren die 
al jarenlang met GALM in de weer 
is en tot voor kort voorzitter was van 
de stichting Spel en Sport 55 Plus. 

Gerard Monshouwer fungeert van-
daag de dag als de projectleider 
bij GALM. Wie nadere inlichtingen 
wenst over het project en/of belang-
stelling heeft om alsnog deel te ne-
men aan dit zonder meer gezelli-
ge gebeuren dat vooral een gezond 
stukje lichaamsbeweging omvat, 
kan hem bellen: tel. 0297-287852.

Spel en Sport
Sinds 4 april dit jaar is bewegings-
docente Jos Kooijman voorzitter van 
de stichting Spel en Sport. Zij kreeg 
op die datum de voorzittersha-
mer aangereikt door Cees van An-
keren die deze functie ruim 11 jaar 
heeft uitgeoefend. De stichting werd 
in 1990 opgericht met het doel 55 
plussers méér en vooral ook op een 
verantwoorde manier te laten bewe-
gen. Het GALM-project loopt hier 
parallel aan. De stichting biedt op 
goede bereikbare locaties in de ei-
gen woonplaats en zelfs in de seni-
orencentra talloze plezierige moge-
lijkheden voor leeftijdgenoten om 
in groepsverband met elkaar één 
of meerdere keren per week aan de 
slag te gaan. In spel of sportief ver-
band. Iedereen kan daar aan mee-
doen. Daarbij wordt het ‘welbevin-
den’ van mensen als het allerbelang-
rijkste ervaren met als uitgangspunt 
‘blijven zoals je bent door het verbe-
teren van je conditie.’ Er wordt inge-
speeld op het zo lang mogelijk ge-
zond houden van lichaam en geest. 
Je voelt je beter waardoor je ook an-
dere dingen kunt doen en blijft par-
ticiperen in de samenleving.

Meedoen aan activiteiten van de 
stichting is bovendien een pro-
baat middel tegen vereenzaming! 
Naast het sportieve element biedt 
de stichting ook heel bijzonder leu-
ke activiteiten, zoals volksdansen en 
zelfs line dance voor de liefhebbers. 
En wie het kan opbrengen om bad-
minton te spelen of mee te doen aan 
koersbal, bowlen of tafeltennis en in 
de zomer sportief wandelen, kiest 
hiervoor. Maar er is bijvoorbeeld ook 
zitgymnastiek voor mensen waarbij 
het lopen wat meer problemen geeft 
en watergymnastiek voor hen die te 
kampen hebben met spierproble-
men. Nieuw is het spel ‘stoelhonk-
bal’ waarbij men wat minder hoeft 
te lopen.
Om maar een paar voorbeelden te 
noemen. De stichting telt momen-
teel ongeveer 650 actieve deelne-
mers die verdeeld zijn over 40 groe-
pen, zowel sportief als recreatief. 

Voor nadere inlichtingen over de be-
wegingsactiviteiten van de stichting 
Spel en Sport 55 Plus kunt u bellen 
met Jos Kooijman, tel. 0297-285519. 
Een website is in de maak.

Pernix te sterk voor De Vinken
Vinkeveen - Ook in de tweede 
zaalcompetitiewedstrijd heeft het 
eerste achttal van De Vinken geen 
potten kunnen breken. In de twee-
de helft moesten de Vinkeveners het 
bezoekende Pernix uit Leiden hele-
maal laten gaan. Met net iets feller 
en doeltreffender aanvalsspel kon-
den de bezoekers de winst binnen 
halen en beide punten mee naar 
huis nemen.

Basisacht
Het team van Siemko Sok was weer 
compleet. Geen blessures of zieken, 
zodat ook verzorgster Ria Kammin-
ga zich kon beperken tot de ove-
rigens zeker zo nodige randvoor-
waarden. Joyce Kroon, Mariska 
Meulstee, Kelvin Hoogenboom en 
Pascal Kroon begonnen gewoonte-
getrouw in de aanval. Aanvoerster 
Charita Hazeleger, Helene Kroon, 
Peter Koeleman en Peter Kooijman 
vormden de Vinkeveense defensie.
Pernix had haar aanvallen net iets 
beter verzorgd dan de Fortisforma-
tie. Waar De Vinken zich een enkele 
keer verloor in een foute pass of een 

minder goed verzorgde rebound, 
namen de Leidenaren vol bravou-
re en knap samenspelend het ini-
tiatief. Slechts heel even mocht het 
thuispubliek denken dat er iets te 
halen viel. Na tien minuten was het 
3-2 voor De Vinken. Daarna echter 
strandden de meeste aanvallen van 
de thuisploeg na één schot. Pernix 
rook de kansen en schoot zichzelf 
via een vrije bal, een afstandsschot 
en een strafworp naar een 4-6 voor-
sprong bij rust.

Veerkracht
Direct na rust kon de Vinkendefen-
sie alweer vissen: 4-7. En ondanks 
het directe antwoord hier overheen 
(5-7), kon ook Leiden in dezelfde 
minuut nog een keer juichen: 5-8. 
De Vinken gaf zich nog even niet 
gewonnen. Mooie scores en brutale 
aanvallen brachten de Fortisforma-
tie weer op gelijke hoogte: 8-8.
Maar daarna ging het definitief mis. 
Zoals wel vaker gebeurt: de aan-
valsmachine van de Vinkeveners 
hapert. De prachtigste aanvallen 
sterven in schoonheid. Mooie doel-

pogingen missen hun doel en de-
fensieve foutjes brengen de tegen-
stander in uitstekende positie. Vier 
doelpunten in de zone achter de 
korf maakten de voorsprong van de 
bezoekers al ruim. Maar doordat de 
thuisploeg een kwartier lang niet 
meer mee scoorde kon Pernix rede-
lijk zorgeloos naar een riante 8-14 
voorsprong uit lopen. Pas in de laat-
ste vijf minuten vonden ook de Vin-
kenaanvallers weer het gele plas-
tic. Het was te laat. Om en om sco-
rend brachten beide teams de eind-
uitslag van 11-17 op het scorebord. 
Pernix was deze keer duidelijk een 
maatje te groot. 
Volgende week zaterdag mag De 
Vinken proberen om in Rijnsburg 
wel twee wedstrijdpunten mee te 
nemen in de derde zaalwedstrijd 
tegen het mede onderaan staande  
Madjoe.
De doelpunten van Vinkeveen kwa-
men deze keer van de hand van Pe-
ter Kooijman (3x), Peter Koeleman, 
Kelvin Hoogenboom, Pascal Kroon 
(ieder 2x), Mariska Meulstee en 
Charita Hazeleger (ieder 1x).

Legmeervogels gemengd C1 handbal team: 

Overtuigd gewonnen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde het gemengd C1 handbal-
team thuis tegen het geduchte  jon-
gensteam Havas, het team waarte-
gen ze het enige weken geleden erg 
moeilijk hadden met verlies als re-
sultaat. 
De afgelopen weken hebben de 
jongens en meiden van het team 
enorm hard getraind en raken ze 
ook steeds beter op elkaar inge-
speeld. Met resultaat !
In het begin van de wedstrijd kwam 
het team al snel op 2-0 voorsprong; 
Havas kwam hard terug maar het 
team bleef knokken tot de laatste 
minuut, met als resultaat waar ie-
dereen trots op is: 13-10 gewon-
nen !!
Omdat het team nog steeds niet ge-
noeg jongens heeft, speelde Mo-
nique en Kim (van het meiden C1 
team) mee. Enthousiasme en mo-

tivatie van het team werden direct 
door hun overgenomen en ze wa-
ren een waardevolle aanvulling op 
het team.
Deze wedstrijd gaat dé dikke pluim 
naar Ileen en Lotte, die echt waan-
zinnig hebben verdedigd. Hoe snel 
de Havas-jongens ook speelde en 
probeerde erlangs te komen, het 
lukte niet. Deze twee meiden vorm-
den één blok, waarmee niet te spot-
ten viel.
Bob en Maxx zorgden weer voor 
spetterende en snelle acties met 
menig doelpunt als resultaat, waar-
door zelfs de toeschouwers op de 
tribune niet meer stil konden blij-
ven zitten. 
Marek, de hele week geveld door 
de griep was toch aanwezig, het-
geen getuigt van de juiste mentali-
teit ! Tijdens de wedstrijd was hij in 
topvorm tot grote schrik van Havas 

en met name de keeper. En topper 
Sanne heeft niet alleen haar team 
maar ook haar opa en oma verrast 
met een waanzinnig doelpunt; wat 
een kracht komt uit dat meisje.
Over kracht gesproken, de nieuwste 
aanwinst Sean heeft weer laten zien 
dat hij niet alleen over een enorm 
handbal-talent beschikt maar ook 
over een kracht waar Jerommeke ja-
loers op zou zijn, overigens tot grote 
ergernis van de ballenbak….
Last but not least, keeper Daan, on-
gelooflijk hoe hij deze wedstrijd 
heeft gekeept. De meest onmogelij-
ke ballen wist hij te stoppen. Daan 
heeft deze wedstrijd laten zien dat 
hij een geboren keeper is en het 
doel helemaal zijn plek. 

Het team is nog steeds op zoek naar 
sportieve enthousiaste jongens. 
Voor info bel 06 18 11 33 53 (gita).

Qui Vive heren 1: het 
schaakspel in De Kwakel
De Kwakel - Qui Vive ontving de 
koploper Alkmaar op eigen veld. Er 
kon dus gesproken worden van een 
topper. De topper ontvouwde zich 
tot een getouwtrek op het midden-
veld, waarbij beide ploegen gecon-
troleerd speelden en weinig tot niets 
weggaven. De stand eindigde dan 
ook zoals hij begon op een 0-0.
Een mooie zondagmiddag in De 
Kwakel. De koploper Alkmaar kwam 
op bezoek bij Qui Vive. Beide ploe-
gen draaien tot nog toe goed mee in 
de Overgangsklasse B. 
Alle benodigdheden waren present 
voor een regelrechte topper. Op ve-
le gebieden bleek dit ook een top-
per te zijn. Het niveauverschil was 
er nauwelijks, het veldoverwicht 
was redelijk in balans en beide 
ploegen konden leunen op hun uit-
stekende defensies. Men kreeg dan 
ook vanaf het begin een schaakspel 
van de  hoogste orde te zien. Ruim-

tes werden elkaar niet veel gegeven 
en kansen idem dito. Qui Vive had 
toch nog wel enige moeite in het 
begin met het systeem dat de Alk-
maarders  neerzetten. De doorgaans 
open liggende ballen naar de spit-
sen stonden nu dicht en dat bracht 
hier en daar wat moeilijke momen-
ten met zich 
mee. Alkmaar had in de 1ste helft 
dan ook wel het iets betere van het 
spel zonder daar echt heel gevaar-
lijk mee te worden. 
 
Concentratie
In de 2e helft is dan de vraag: wie 
laat de concentratie als eerste zak-
ken? Wie profiteert optimaal van 
een fout van de ander? Het schaak-
spel ging over in een meer kick and 
rush-achtig spel. Waarbij balverlies 
werd opgevolgd door een counter, 
door weer balverlies en weer een 
counter. Zo ging het op en neer naar 

het einde toe. Qui Vive wist in deze 
helft wel gevaarlijker te zijn maar dit 
niet uit te drukken in een doelpunt. 
Strafcorners gingen er niet in en 
de nauwkeurigheid in de eindpass 
was ook niet top. Daar moet je af en 
toe ook een beetje geluk mee heb-
ben en geen van beide ploegen had 
dat vandaag. Alkmaar werd los van 
een paar momenten niet gevaarlijk 
meer.
De spanning bleef dan ook tot de 
laatste minuut waar nog een straf-
corner van Qui Vive er uitgelopen 
werd. Met een 0-0 tot gevolg, toch 
iets wat je zelden ziet op de hoc-
keyvelden. Deze stand betekent te-
vens dat er voor de eerste keer dit 
seizoen de 0 achterin is gehouden 
voor Qui Vive en dat biedt houvast. 
Volgende week gaat de reis naar de 
promovendus Nijmegen, waar er 
ongetwijfeld weer gestreden moet 
worden om de punten.

Heel goede prestaties van 
UWTC-veteranen
Regio - Afgelopen vrijdagavond 
werden tijdens de Plieger wieler-
show, in Meerkerk de regelmatig-
heidsprijzen uitgereikt van het Ka-
rel van Nimwegen klassement 2009 

voor de 50+ en 60+ veteranen.

De prijzen werden uitgereikt door 
de kampioen van Nederland, bij de 
professionals, Koos Moerenhout.

Bij de 60+ veteranen waren de 
UWTC renners goed vertegenwoor-
dig. Over de totaal 45 wedstrijden 
behaalde Theo Oudshoorn een 23e 
plaats, Leen Blom een 18e plaats en 
Guus Zantingh bereikte het podium 
door 3e te worden.

De 3e plaats werd o.a. bereikt door 
8 podiumplaatsen waarvan 3 over-
winningen.
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Damclub Nieuwveen 
bovenaan
De Ronde Venen - Damclub Kunst 
& Genoegen staat geheel op z’n 
kop, de leden uit Zuid-Holland heb-
ben de macht gegrepen. Zij vormen 
het 2e team van K&G, maar tegen 
Den Helder staken zij het vlaggen-
schip van de vereniging voorbij. In 
een dubbele ontmoeting tegen HDC 
kwam K&G 1 met de schrik vrij te-
gen HDC 1 en won K&G 2 nipt van 
HDC 2.
Tegen de marinestad stak Leo Hoo-
gervorst de vlam in het kruitvat. De-
ze piraat uit Vrouwenakker staat na 
60 jaar K&G nog steeds zijn manne-
tje, hij zette zijn 2e team op het goe-
de spoor met een dodelijke uithaal, 
0-2. Zijn broeders in de strijd, Wil-
lem de Verschrikkelijke uit Liemeer 
en de geharde gebroeders H. uit 
Ter Aar, kregen het zwaar te verdu-
ren. Maar zij lieten zich niet kielha-
len, kwamen ongeschonden met re-
mises uit het strijdgewoel en schre-
ven met 3-5 een overwinning op 
hun kerfstok.
Dit leek niet genoeg voor de koppo-
sitie in de 1e klasse van de Noord-
Hollandse dambond omdat het 1e 
team van Den Helder het 1e team 

uit De Kwakel leek te verslaan. Adrie 
Voorn zette met een fraaie combina-
tie zijn team nog wel op het goede 
spoor, maar Piet en Wim leken dit 
spoor juist kwijt. Alles zou afhan-
gen van Rene de Jong die op remise 
leek af te stevenen. Maar Rene zet-
te al zijn zeilen bij waardoor zijn op-
ponent tegen de reling moest. Met 
een paar flinke krachtzetten dwong 
Rene op schitterende wijze een ze-
ge af en behield daarmee de kan-
sen voor zijn team, eindstand 4-4. 
Lachende derden werden de ka-
pers van de ‘verkeerde’ kant van 
de Amstel. Zij gaan Den Helder en 
De Kwakel met een punt vooraf, al 
speelden zij wel een wedstrijd meer. 
Dat kan de pret niet drukken bij het 
vrolijke team van over de Amstel, zij 
zullen maandagavond het hoogste 
woord voeren in ’t Fort De Kwakel 
als er voor de onderlinge competi-
tie gespeeld gaat worden. De do-
nateurs van K&G kunnen alvast za-
terdag 19 december in hun agenda 
noteren, dan zal het donateurdam-
toernooi gespeeld gaan worden! Dit 
gaat gebeuren in ‘t Fort De Kwakel, 
zegt het voort!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij ‘Onder Ons’  is An 
van der Meer momenteel in topvorm 
en doet haar best om Frans Bierste-
kers van de bovenste plaats te ver-
dringen.
De uitslag van dinsdag 17 novem-
ber: 

1. An van der Meer  5051 pt. 
2. Ferry Verbraak  4849 pt. 
3. Martien de Kuijer           4780 pt. 
4. Bep Schakenbos  4736 pt. 
5. Frans Bierstekers  4682 pt.
Annie Veenhof kreeg de troostprijs 
met 4002 punten.

Argon F1 naar tweede 
ronde beker
Mijdrecht.- Zaterdag mocht de F1 
van Argon en Victoria in een zinde-
rende wedstrijd uitmaken wie er een 
ronde verder ging in het bekertoer-
nooi. Beide teams waren dan ook 
gebrand op de overwinning 
Met in het achterhoofd de verlo-
ren competitiewedstrijd tegen Vic-
toria, begon Argon gretig aan de 
wedstrijd. De aanval werd gezocht, 
maar de keeper van Victoria en de 
paal bood iedere keer goed redding. 
En zo gebeurde het dat niet Argon 
maar Victoria op voorsprong kwam, 
0-1. Er werd een tandje bij gedaan 
en nadat Mathis de aanval goed had 
onderschept, gaf hij Jordy, met een 
prachtige pass vrijbaan voor de kee-
per en de 1-1 was een feit. 
De wedstrijd ging mooi gelijk op, 
maar toch was het Victoria dat weer 
op een voorsprong kwam door een 
communicatiefoutje achterin, 1-2.
Argon keek weer tegen een achter-
stand aan. Op zoek naar de gelijk-
maker waren er kansen voor Erkelly, 
Jordy en Auke, maar weer stond er 
de keeper op het te voorkomen.
Na een redding van Dani en goed 
ingrijpen van Dion was het Auke die 
de ingooi van Victoria onderschept 
en hem meteen doortikte op Jordy, 
en ja, zo’n kans moet je Jordy niet 
geven. Argon ging dan ook met een 
mooie 2-2 stand de rust in.

Afstand
In de rust werd er heel wat bespro-
ken en dat wierp gelijk zijn vruch-
ten af. Meteen vanaf de aftrap zocht 
Argon de aanval, het schot van Cas, 
resulteerde in een corner, die door 
Erkelly schitterend werd ingedraaid 

en via de paal in het doel belandde, 
3-2. Eindelijk kon Argon een voor-
sprong noteren. Victoria kennende 
lieten ze dit niet lang duren, met een 
schot van afstand, dat ongelukkig 
van richting werd veranderd, was 
Dani geklopt en het was weer gelijk, 
3-3. Victoria rook een overwinning 
en zocht gedegen de aanval. Argon 
liet steken vallen, na een aantal red-
dingen van Dani en Dion waren juist 
deze twee die Victoria een handje 
hielpen en Argon keek weer tegen 
een achterstand aan, 3-4. En dit met 
nog maar zo’n drie minuten te spe-
len. De spanning was langs de zijlijn 
duidelijk merkbaar.
Argon kreeg een corner, genomen 
door Auke belandde deze buiten 
het bereik van Abdoel, maar Jordy 
die goed was doorgelopen aarzel-
de niet en pegelde op het doel, 4-
4. De spanning was nu helemaal te 
snijden, het was Victoria dat de aan-
val zocht, maar gelukkig kwam Da-
ni goed uitlopen en deed een ach-
terstand voorkomen, hij trapte hem 
meteen uit naar Jordy, met schot op 
het doel was het de keeper die er 
een corner van maakt. De scheids 
keek op zijn horloge, dit zou de laat-
ste actie van de wedstrijd zijn. Au-
ke legde de bal neer, liep naar ach-
ter en schoot hem snoeihard op de 
keeper, die hem ongelukkig genoeg 
niet onder controle had en hem in 
zijn eigen goal tikte, 5-4.
Victoria hoefde niet meer af te trap-
pen, Argon had nipt maar wel met 
5-4 gewonnen.
Jongens van harte gefeliciteerd met 
deze overwinning en veel succes in 
de tweede ronde van de beker.

Argon schaart zich bij de 
laatste 32 van districtsbeker
Mijdrecht - In het kader van deze 
districtsbeker ontving Argon voor 
de tweede keer binnen enkele we-
ken FC Hilversum. Voor deze wed-
strijd had trainer Marcel Keizer be-
sloten enkele jongens speeltijd te 
gunnen, die tot dusver nog niet aan 
al te veel minuten waren gekomen, 
zodat een sterk gewijzigd Argon het 
opnam tegen de ploeg van Karel 
Bonsink, die had gekozen voor zijn 
basisteam.
In de beginfase was het jonge Ar-
gon de bovenliggende partij, al in 
de derde minuut was Jordi van Gel-
deren na een hoekschop van Nico-
lai Verbiest met zijn kopbal dicht bij 
een openingstreffer. In de verder wat 
vlakke eerste helft was alleen Pa-
trick Lokken na een twintigtal minu-
ten nog dicht bij een treffer na een 
actie van Anton den Haan, maar hij 
vond doelman Hilbers op zijn pad. 
Gaandeweg kwam FC Hilversum 
wat meer in de wedstrijd, maar bui-
ten enkele hoekschoppen, die doel-
man Noah Zuidwijk bekwaam ver-
werkte, was slechts een scrimmage 
enkele minuten voor rust als ge-
vaarvol te omschrijven.
Na rust was er, mogelijk mede van-
wege het windvoordeel, meer drei-
ging in het spel van Argon, al moest 
Noah Zuidwijk al na enkele minu-
ten attent zijn goal uitkomen bij een 
dieptepass op v.d. Pol. Daarna was 
het meeste doelgevaar echter voor 
het doel van Hilbers te vinden, zo-
als bij een poging van Samuir Jeb-
bar, die op het laatste moment de 
voet dwars werd gezet door Jong-
kind, en bij een kans voor Patrick 
Lokken, die de doelman redding zag 
brengen. De toenemende druk leek 
in de 70e minuut een treffer voor 
Argon op te gaan leveren, toen Pa-
trick Lokken na een pass van Samir 
Jebbar het strafschopgebied binnen 
sneed en daar door van de Meu-
len onderuit werd gehaald. Terecht 
legde arbiter te Kloeze de bal op de 
stip, maar zeer tegen zijn gewoonte 
in wist de spits deze buitenkans niet 
te verzilveren. 

Gered
Ondanks dat doelman Hilbers al 
vroeg naar zijn linkerkant uitviel, 
mikte Lokken de bal toch in die 
richting, waardoor Hilbers kon red-
den en de rebound ook niet aan 
de normaal zo koele spits was be-
steed. Nadat Jorn Uittenbogaard na 
een goed lopende aanval de bal niet 
voor het Hilversumse doel kon krij-
gen, leek Hilversum te gaan profite-
ren van het feit, dat Argon de kansen 
niet in goals wist om te zetten, maar 

na een voorzet van Cusell bleek ook 
Vlietstra niet scherp voor het doel, 
zijn inzet ging voor het heiligdom 
van Noah Zuidwijk langs. Na 82 mi-
nuten was de enkele minuten eer-
der ingevallen Dion Gerritsen ver-
antwoordelijk voor het feit, dat Ar-
gon toch op voorsprong kwam. Bij 
een dieptepass op de rechtervleu-
gel wilde Dirven de bal over de zij-
lijn laten lopen, maar de jonge bui-
tenspeler wist hem het leer toch te 
ontfutselen. Omdat scheidsrech-
ter te Kloeze heel terecht het vlag-
signaal van de clubgrensrechter 
(die de situatie wilde redden door 
te doen of de bal over de lijn was) 
negeerde, kon Dion Gerritsen door-
gaan en een voorzet geven op Pa-
trick Lokken. Deze raakte de bal al-
les behalve goed, maar mede daar-
door was doelman Hilbers volledig 
uit balans en kon hij, al achterover 
vallend, de bal slechts toucheren en 
niet keren. Tergend langzaam rolde 
het leer over de doellijn en kwam de 
openingstreffer dus op het score-
bord, 1-0. 

Irritatie
Bij de bezoekers kwam nu nog wat 
meer irritatie naar boven, wat Cusell 
vanwege een heel domme hands-
bal zijn tweede gele kaart en dus 
veldverwijdering opleverde. Pogin-
gen van Patrick Lokken en Jorn 
Uittenbogaard om de voorsprong 
uit te breiden werden door Hilbers 
nog onschadelijk gemaakt, maar in 
blessuretijd kwam de 2-0 toch op 
het bord. De Hilversumse verdedi-
ging moest weer eens een overtre-
ding maken, ditmaal op Dion Gerrit-
sen, waarna Nicolai Verbiest de bal 
uit de vrije trap voor het doel bracht. 
Daar sprong Patrick Lokken om-
hoog en knalde Hilbers tegen hem 
aan, waarna de doelman de bal los-
liet. Waar Hilversum een vrije trap 
wenste, oordeelde de scheidsrech-
ter dat de doelman gewoon een 
fout maakte, waarna Dion Gerritsen 
vanaf 6 meter simpel de bal recht-
toe rechtaan in het net kon plaatsen 
voor de 2-0. Kort hierop maakte de 
leidsman een einde aan de lijdens-
weg van de bezoekers, zodat Argon 
zich plaatste voor de volgende ron-
de en FC Hilversum al mopperend 
op alles en iedereen de kleedkamer 
opzocht. 
Voor Argon was de winst het be-
wijs, dat de breedte en sterkte van 
de totale spelersgroep ruim vol-
doende zijn en dat veel jonge spe-
lers zich prima ontwikkelen, een ge-
ruststellend idee voor trainer Mar-
cel Keizer.

Zaterdagvoetbal
Argon haalt punt uit 
matig duel
Mijdrecht - In Ouderkerk kwam Ar-
gon niet verder dan een puntende-
ling, men verzuimde in de openings-
fase de zege veilig te stellen en liet 
na twintig minuten Ouderkerk het 
initiatief nemen. Pas in de slotfase 
sloegen de gastheren toe door de 
verdediging van Argon op snelheid 
te kloppen.

Argon begon voortvarend op het rij-
kelijk met zand bestrooide veld, zo 
verscheen René Legters na twee 
minuten spelen alleen voor kee-
per Kouwenhoven maar hij schoot 
in handen van de keeper. Nauwe-
lijks een minuut later eenzelfde si-
tuatie maar ook nu schoot Legters 
te slap om Kouwenhoven in verle-
genheid te brengen. Na een hoek-
schop van Kevin Blom mikte Legters 
te hoog. Binnen het kwartier verzil-
verde Albert Mens een voorzet van 
rechts en schoot de bal tegen de 
touwen, 0-1. Nadat vervolgens een 
schot van Kevin Blom geblokt was 
en Albert Mens een vrije trap naast 
had geschoten liet Argon de gast-
heren in hun spel komen. Argon had 
het moeilijk maar de defensie bleef 
vooralsnog overeind. Mark Flapper 
assisteerde op doellijn en Ouderkerk 
schoot ook nog rakelings voorlangs 
het doel. Een vrije trap van Schol-
te pakte doelman Bas van Moort en 
vlak voor rust hield hij z’n doel met 
twee knappe reddingen schoon.

Moeizame tweede helft
De tweede helft eiste het zware veld 

z’n tol, Lars Sloothaak en Alan Door-
son moesten vervangen worden, 
Justin Eindhoven en Leroy Leijgraaff 
namen hun plaats in. Argon kreeg 
in de beginfase wel mogelijkheden 
maar effectief was het allemaal niet. 
De passing was in deze fase dra-
matisch en menigmaal was het niet 
mogelijk om een medespeler te vin-
den. Halverwege moest ook Albert 
Mens zich laten vervangen, Niels 
de Wildt ging de aanval verster-
ken maar effectief was het allemaal 
niet. Youri van Adrichem probeerde 
het nog met afstandschoten en ook 
Jimmy van Veen kon de goede rich-
ting niet vinden. Met nog acht mi-
nuten op de klok liet Rutger Baas de 
verdediging van Argon kansloos, op 
snelheid ging hij op links goed door 
en verschalkte de Argondoelman 
met een diagonaal schot, 1-1.
Ouderkerk drukte niet door, tot 
tweemaal toe mikte het de bal voor-
langs het Argondoel en ook Argon 
deed middels Kevin Blom een po-
ging, maar hij mikte te hoog. Ach-
teraf gezien was de Argoncoach 
Jack Honsbeek blij met het behaal-
de punt.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
koploper AH’78 in Huizen.

Atalante D1 krijgt geen 
loon naar werken
Vinkeveen - Door het ontbreken 
van een bondsscheidsrechter vorige 
week bij de wedstrijd tegen Wilhel-
mina, waren de dames van Atalan-
te D1 voor niets naar Amersfoort af-
gereisd. Het team was daarom zeer 
gemotiveerd voor de wedstrijd van 
deze week op vrijdag 20 november. 
De tegenstander was Vanetie Cas-
ting Amsterdam D2, met oud-Ata-
lantespeelster Inge Tanja in de ge-
lederen. VCA is de koploper in de 
poule dus de Haaxman Lichtreclame 
& Krijn Verbruggen equipe moest de 
borst natmaken!
Coach Sjaak Immerzeel startte met 
Loes Kuijper en Mirjam van der Stra-
te op de buitenaanval, Carin van Tel-
lingen en Suzan Heijne op het mid-
den, Nancy Lijten stond op de di-
agnonaalpositie en Irma Schouten 
verzorgde de spelverdeling. Marlie-
ke Smit speelde als libero. Het team 
startte goed met de service van Ir-
ma Schouten en bouwde een kleine 
voorsprong op. Carin van Tellingen 
en Suzan Heijne konden veel scoren 
op het midden en het linkerhandje 
van Loes Kuijper kwam een aantal 
keer goed door. Er werd veel afge-
wisseld tussen harde aanvallen en 
geplaatste ballen. Het Amsterdamse 
team had hier duidelijk moeite mee. 
Door een aantal goede services van 
VCA kwamen ze toch dichterbij en 
werd het spannend in de set. Ata-
lante had moeite met het brengen 
van de servicepass en kon daar-
door niet op volle kracht meer aan-
vallen. VCA kwam juist beter in haar 
spel en met hulp van wat persoonlij-
ke fouten van de kant van Atalante 
trok de Amsterdamse ploeg de eer-
ste set naar zich toe: 19-25.
De tweede set ging de hele tijd ge-
lijk op. De twee teams waren duide-
lijk aan elkaar gewaagd. Atalante 
liet weer eens goed spel zien na een 
aantal teleurstellende wedstrijden te 
hebben afgewerkt. Er was wel van-
af het begin meer servicedruk van 
VCA, waardoor Atalante niet meer 
zoveel kon afwisselen in de aan-

val. Er werden af en toe lange ral-
leys gespeeld en het was daardoor 
een aantrekkelijke wedstrijd. Nancy 
Lijten blonk uit in een aantal fantas-
tische verdedigende acties, waar-
door de middenaanval van Amster-
dam redelijk moedeloos werd. He-
laas werd in deze set te weinig druk 
terug gegeven, waardoor ook deze 
set verloren ging: 18-25. 

Overwinning
Het was nu of nooit voor Atalante: 
deze set moest gepakt worden om 
nog een kans te maken op de over-
winning in deze partij. Het team be-
sefte dat goed en werkte keihard. 
De pass liep wat beter en verdedi-
gend speelde Atalante een uitste-
kende set. Met Astrid van de Water 
op de plek van Mirjam van der Stra-
te was er nieuw aanvallend bloed en 
dit kwam er een aantal keer goed 
uit! De score liep weer gelijk op, er 
zat nooit meer dan 1 of 2 punten 
verschil tussen de teams. De set zou 
beslist worden op een paar pun-
ten... Atalante had eigenlijk recht 
gehad op deze set, maar uiteindelijk 
was VCA toch het team dat de be-
slissende punten maakte in de slot-
fase. Zij waren hier duidelijk koeler 
in: 22-25. Teleurgesteld over het re-
sultaat, maar blij met het vertoonde 
spel, ging Atalante toch met goede 
moed de laatste set in. Eigenlijk ge-
beurde hier precies wat er de voor-
gaande sets was gebeurd: Atalan-
te speelt goed, draait mee tot het 
laatst, maar VCA trekt aan het lang-
ste eind... 22-25.
Voor beide partijen voelde dit niet 
als een 4-0 partij, want de onderlin-
ge verschillen waren klein. Atalante 
ging dus met een dubbel gevoel de 
kleedkamer in: blij met weer eens 
goede spel en teleurgesteld dat het 
geen enkel punt heeft opgeleverd. 
Toch put het team hier moed uit: 
als dit spelniveau kan worden vast-
gehouden zullen er tegen mindere 
tegenstanders weer overwinningen 
gaan volgen!

Boven van v.l.n.r.: Corine Nagel, Simone van Bolhuis, Mariëlle Bartman, Doro-
thé Jut, Mariëtte van Yperen. Onder: Brenda Peters, trainer/coach Kees Ruiter, 
Ans Vianen en Nel Compier.

Volleybaldames Veenland 
maken het SAS moeilijk
Wilnis - In de 3e klasse namen de 
volleybalsters van Veenland Wilnis 
het donderdagavond op tegen kop-
loper SAS. Veenland staat met één 
wedstrijd minder gespeeld zesde, 
maar dit gegeven betekende niet 
dat SAS het thuis in De Scheg mak-
kelijk had tegen de Wilnisse dames. 
In de eerst set ging het aanvanke-
lijk gelijk op. Er werd goed verde-
digd aan beide zijdes wat resulteer-
de in diverse lange rally’s. Wat slor-
digheden bij Veenland maakte dat 
de thuisploeg uitliep en de eerste 
set won met 25-16. In de tweede set 
kwam Veenland voor te staan, mede 
door een goede serie services van 
Brenda Peters. SAS vocht zich ech-
ter terug en aan het einde van de 
set werd het zeer spannend. Uitein-

delijk won SAS deze set met 27-25 
en was er teleurstelling aan Wilnis-
se kant. 
In de derde set nam Veenland di-
rect het voortouw en hoewel SAS 
steeds aardig dichtbij kwam, wis-
ten de dames van coach Kees Rui-
ter de voorsprong vast te houden. 
Verdiend ging deze set naar Veen-
land met 22-25. 
Ook in de vierde set maakte Veen-
land het SAS zeer moeilijk en een 
vijfde beslissende set hing in de 
lucht. Maar bij 24-24 maakte Veen-
land de fouten en wederom ging 
er een set naar de Uithoornse club 
(26-24). Een overwinning voor SAS 
met 3-1 was het resultaat, maar wel 
een overwinning die de koploper 
niet aan is komen waaien.

Sterk biljartspel afgelopen
De Ronde Venen - In speelron-
de 13 waren er veel korte partijen 
met daaraan gekoppeld prachtige 
moyennes. Er waren liefst zes spe-
lers die minder als 20 beurten nodig 
hadden. De absolute uitblinker was 
Desmond Driehuis die in 14 beur-
ten en een moyenne van 5,714 liet 
noteren. Maar ook de prestaties van 
John Beets (15 beurten, moy. 7,333) 
Herman Turkenburg (17 beurten 
moy.4,118) Fred van Eijk (17 beurten 
moy.3,823) Kees de Zwart (18 beur-
ten moy.6,111) en Arie van Vliet (19 
beurten moy.2,157) mochten er zijn.
Dave Meijer knalde er een serie van 
19 caramboles = 42,42% van zijn 
moyenne uit. De hoogste serie van 
de week.

Uit het bovenstaande blijkt dat het 
biljarten ook een spel van cijfers is. 
Maar bovenal gaat het  om het spel 
in al zijn facetten. Mooie carambo-
les, geluksballen (konijnen), missers 
op een haar na etc. etc. Maar de bil-
jarters genieten elke week weer van 
het spelletje.
De Kromme Mijdrecht 1 zag APK 
Mijdrecht 1 met een 4-5 vertrekken. 
Rene Hoogeboom was in 20 beur-
ten veel sterker dan Gerrit Schuur-
man en zorgde daarmee voor het 
extra punt.
APK Mijdrecht 2 verloor met 4-5 van 
De Kromme Mijdrecht 2. 
De Kuiper/van Wijk won nipt met 5-
4 van De Merel/Heerenlux 1. Kees 
de Zwart was met 18 beurten een 
maatje te groot voor John Vrielink. 
Arie van Vliet rekende in de late 
uurtjes af met een vermoeide Rob 
ten Den.

Koppositie
Stieva Aalsmeer won met 5-4 van 
De Merel/Heerenlux 2. Lucia van 
Gelderen had maar 21 beurten no-
dig om Evert Oudhof te verslaan.
De Merel/Heerenlux 3 won ver-
diend met 6-3 van De Paddestoel 1. 
Het duel tussen biljartvrouwen Caty 
Jansen en Carolien van Wijk werd in 
het voordeel van Carolien beslist.
De Paddestoel 2 verstevigde de 
koppositie door met 9-0 van De Me-
rel/Heerenlux 4 te winnen. Jim van 
Zwieten had in 21 beurten Gijs van 
der Vliet van de biljarttafel geveegd.
Dio 1 was met 7-2 de baas over De 
Paddestoel 3. Herman Turkenburg 
gaf in 17 beurten biljartles aan Mi-
chel Bak. Jonathan van Diemen red-
de de eer voor De Paddestoel 3.
Cens 1 verloor in een sterke wed-
strijd met 4-5 van De Vrijheid/Bil-
jartmakers. Desmond Driehuis won 
in 14 beurten. Fred van Eijk had 
maar 17 beurten nodig. Dave Me-
ijer was in 20 beurten klaar. Cor van 
de Kraats had in 21 beurten de zege 
binnen. De biljarters konden vroeg 
naar huis.

Dio 2 verloor met 4-5 van een sterk 
De Schans. John Beets had een se-
rie van 42 in zijn winstpartij tegen 
Hennie Hoffmans. Dirk van Yperen 
had in 22 beurten geen clementie 
met Ton Brantsema.

Stand: 
1. De Paddestoel 2 75 punten
2. Dio 1 69 punten
3. Dio 2 66 punten
4. De Schans 64 punten
5. APK Mijdrecht 1 63 punten  

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Legmeervogels komt tegen 
FC Muiden laat op gang
Uithoorn - Een fitte zaterdag 1 se-
lectie van de Legmeervogels had 
na twee weken rust weer zin in een 
wedstrijd. FC Muiden staat in de 
competitie op een negende plaats 
met een doelgemiddelde van 25 
voor en 49 tegen, wist Legmeervo-
gels dat er iets te halen was. Of-
schoon onderschatting op de loer 
ligt, Muiden had toch al 25 keer ge-
scoord in acht wedstrijden.
Legmeervogels startte aanvallend 
in een 4.3.3 en FC Muiden in 4.4.2. 
opstelling. Beide elftallen namen in 
de beginfase een afwachtende hou-
ding aan. Legmeervogels was om 
onduidelijke reden zenuwachtig en 

had moeite om de bal in de ploeg 
te houden. Nieuwkomer Dingeman 
van Rietschoten kreeg in de ze-
vende minuut de bal aangespeeld, 
het was zijn eerste balcontact. Ging 
als een haas ervandoor richting het 
Muiden doel. Met een droge knal 
belandde de bal in de korte hoek te-
gen het net 1-0. Een mooie opste-
ker voor Dingeman en Legmeervo-
gels. Daarna breekt er een fase aan 
waarin Muiden duidelijk de bete-
re ploeg is. Oorzaak is het onnodi-
ge balverlies van Legmeervogels en 
onzuivere passing. Door goed kee-
perswerk van Jos van Duykeren 
weet hij zijn doel tot aan de 31ste 

Henny van Doorn mag 
op voor Nederlands 
Kampioenschap
De Kwakel – Het afgelopen week-
end vonden de gewestelijke kampi-
oenschappen 1e klasse driebanden 
op de kleine tafel plaats in Stolwijk, 
net onder de rook van Gouda.

Henny van Doorn van biljartvereni-
ging ’t Fort was afgevaardigd na-
mens het district Veen en Rijnstreek. 
Eerder dit jaar was Henny namelijk 
al kampioen geworden van het dis-
trict. Al vanaf de eerste dag liet Hen-
ny zien dat er terdege rekening met 
hem moest worden gehouden. In 
zijn eerste wedstrijd tegen de heer 
Van Leeuwen was het nog aftasten. 
Henny bleef echter aan de goede 
kant van de score, en wist zijn par-
tij in winst om te zetten. De tweede 
partij moest Henny aan zijn tegen-
stander laten. 

Tijdens de tweede dag moesten er 
drie rondes worden verspeeld. Aan-
gemoedigd door het in groten ge-
tale aanwezige publiek uit De Kwa-
kel wist Henny soms tot grote hoog-
te uit te stijgen. Het leverde hem 4 
wedstrijdpunten op van de 6 die er 
gehaald konden worden. Dit resul-
taat was na de tweede dag genoeg 
voor een tweede plaats in de tus-
senstand.

De derde dag moest uiteindelijk de 
beslissing gaan brengen wie er in 
januari mag gaan deelnemen aan 
de Nederlands Kampioenschap-
pen in Lelystad. Henny van Doorn 
mocht beginnen tegen de nummer 
één na laatst van dat moment, de 
heer Boers uit Rotterdam. Het duur-
de enige beurten eer de eerste ca-
rambole genoteerd kon worden. 

De heer Boers kon Henny van Doorn 
lange tijd bijhouden, tot het moment 
waarop de arbiter een heuse twee-
bander als driebander goedkeur-
de. Dit brak enigszins het moraal 
bij de heer Boers. Henny zat echter 
goed in de wedstrijd en kreeg zo af 

en toe het applaus van het aanwe-
zige publiek wanneer hij weer eens 
een weergaloze driebander liet aan-
tekenen. Al deze ingrediënten ga-
ven Henny vleugels en wist zijn par-
tij over 30 caramboles in 31 beurten 
uit te maken. Een mooi gemiddelde 
van net geen 1.00.
Henny had zo’n partij hard nodig om 
zijn totaalgemiddelde wat op te vij-
zelen. 

Leiding
Zijn tot dan toe directe tegenstan-
der, de heer Twigt uit Nieuwerkerk 
a/d Ijssel, verloor zijn voorlaatste 
partij in 59 beurten. Door dit resul-
taat kwam Henny van Doorn alleen 
aan de leiding te staan, op de voet 
gevolgd door 4 mensen met 2 pun-
ten minder. In theorie kon het dus 
zo zijn dat de nummer 5 van dat 
moment nog kampioen kon wor-
den. Een overwinning betekende 
het kampioenschap voor Henny van 
Doorn.

Een spannende ontknoping dus. In 
de laatste partij moest Henny van 
Doorn het opnemen tegen de heer 
Twigt die maar al te graag zijn vorige 
wedstrijd met een prima resultaat 
tegen Henny van Doorn wilde doen 
vergeten. Hij ging dan ook hard van 
stapel. In no-time keek Henny te-
gen een achterstand van 8 caram-
boles aan. Er moest dus uit een an-
der vaatje getapt gaan worden. Dit 
was niet tegen dovemansoren ge-
zegd. Tegenstander Twigt viel hele-
maal stil omdat Henny zijn verdedi-
gende stelling had ingenomen. Hen-
ny sloop langzaam dichterbij.
De beurtenteller was inmiddels 
al flink opgelopen en zijn andere 
concurrenten vielen één voor één 
af omdat zij hun laatste partij ver-
loren. Doordat Henny in het kiel-
zog was gekomen van zijn tegen-
stander mocht hij zelfs nog verlie-
zen met twee caramboles om toch 
nog tot kampioen te worden ge-

Tweede cyclus paren-
competitie BVK afgerond
De Kwakel - Op donderdag 29 no-
vember zijn de kaarten in de 2e cy-
clus van de parencompetitie van de 
BVK definitief geschud. De promo-
vendi en de degradanten zijn be-
kend en vanaf volgende week rich-
ten de bridgers zich de eerstkomen-
de 6 weken op de laddercompetitie.

In de A-lijn was zoals verwacht de 
hoofdprijs voor Jaap en Geke Lud-
wig, die op de slotavond de opge-
bouwde voorsprong rustig conso-
lideerden en met een gemiddelde 
score van 55,21% over 6 avonden de 
rest van het veld achter zich lieten. 
Dick Elenbaas en Andre Verhoef 
eindigen als 2e en Wim en Rita Rit-
zen als 3e. Laatstgenoemd paar was 
op deze avond overigens wel al-
le andere paren de baas, want hun 
score van 58% was alle andere pa-
ren te machtig. Met 57,44% waren 
May Verhoef en Joop de Jong ‘best 
of the rest’ en Dick en André com-
pleteerden de top 3. Riet en Ab van 
Nieuwkerk lieten het deze avond 
wat afweten en eindigden als 16e. 
Hun score was echter voldoende 
om degradatie naar de B lijn te  ont-
lopen. Dat trieste lot was de paren 
Bosboom-van Vliet, vd Poel-de Kuy-
er, Backers-Kamp(D) en echtpaar 
Langelaan beschoren.

In de B-lijn stonden diverse paren te 
trappelen om de vrijgekomen plaat-
sen in de A-lijn over te nemen. Die 
wens was duidelijk zichtbaar bij een 
getergde Hans Wagenvoort, die 
partner Nel Bakker (die vorige week 
zondag zichtbaar veel had opgesto-
ken van haar gelegenheidspartner 
Anneke Karlas bij de Bacu Herfst-
drive) tot grootse prestaties inspi-
reerde en een overtuigende 63,10% 
liet aantekenen, ruim voldoende 

voor de 1e plaats op deze avond en 
een 3e plaats in de totaalstand. He-
len Conijn en Ineke Hilliard verrast-
ten met een 2e plaats met ruim 60% 
en Tiny en Adriaan Kooyman wer-
den keurig 3e met 58%. In de totaal-
stand waren Atie en Wan Overwa-
ter vorige week al nagenoeg zeker 
van de eindoverwinning en zij ga-
ven de koppositie dan ook niet meer 
weg. Met hen promoveren dus Hans 
en Nel, alsmede Jose Moller-Yvon-
ne Koestal en Lenie Heemskerk en 
Agnes de Kuyer. Tot een confronta-
tie aan de bridgetafel tussen Agnes 
en wederhelft Gerard komt het dus 
voorlopig weer niet (Zie A lijn). Tru-
dy Stokkel en Huub Zandvliet scoor-
den 42% en werden daarmee 16e en 
laatste. De volgende paren moeten 
een stapje terug doen: Snabel-van 
Veen, de echtparen Kniep en van 
Beek en Egberts-Lauwers.

In de C-lijn een spectaculaire ze-
ge voor Ans Nieuwendijk en Ria 
Bulters. Door hun score van bijna 
61% werden zij niet alleen 1e, maar 
schoven zij in de totaalstand ook 
nog eens op naar de 4e plaats en 
dat was genoeg voor promotie. Jan-
nie en Nico Koning werden 2e met 
54,6% en Corrie Bartels en Ruud 
Doeswijk 3e met 53,3%. Onderaan 
vinden we Loes Kroon en Corrie v.d. 
Peet terug. Overtuigende winnaars 
‘over all’ van de C-lijn werden Roel 
Knaap en Greet de Jong. Zij sto-
ten dus door naar de B lijn, tesamen 
met Loes en Frayo Fritschy, Ans en 
Ria dus en Mayke Dekker en Ellen 
de Jong. 
Ontdaan van alle spanning kunnen 
alle paren zich nu dus gaan richten 
op de laddercompetitie. U leest er 
wel weer over in de komende we-
ken.

Bridgeclub
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 17 november 
werd de laatste (zesde) zitting van 
de tweede competitie gespeeld. Dat 
betekent dus promoveren c.q. de-
graderen.
In de A-lijn, met dertien paren, wer-
den gedeelde eerste Greet Over-
water en Guus Pielage en Reina 
Slijkoord/Renske Visser met 57.92%. 
Als tweede plaatsten zich Vera van 
Wessem en Ans Wijckmans met 
57.50%. Derde deze keer het paar 
Geke Ludwig/Margo Zuidema met 
56.25%.
In de B-lijn met vijftien paren werd 
het paar Mieneke Jongsma/Hilly 
Cammelot eerste met 69.44%. Ger-
trude Doodkorte en Floor Janssen 
volgden als tweede met 60.42%. Het 

combipaar Dini Koudstal en Ria van 
Geelkerken werd, met 58.68%, der-
de.
Dan nu de promovendi: Gertrude 
Doodkorte en Floor Janssen ver-
laten de A-lijn samen met Miene-
ke Jongsma/Hilly Cammelot en ja-
wel, Kitty van Beem/Agnes de Kuij-
er, alsook Annet Roosendaal en Rini 
Tromp. In de B-lijn worden van har-
te begroet: Alice de Bruin en Josè 
Möller, Kokkie van den Kerkhoven 
en Corry Smit, Ted Brand en Alice 
Oostendorp en Reina Slijkoord/
Renske Visser. Volgende week start 
de laddercompetitie. Ook spelen bij 
Hartenvrouw? Inlichtingen bij de se-
cetaris Alice Oostendorp, telefoon-
nummer 0297-540183.

De dans om de plaatsen 
bij BV De Legmeer
Uithoorn - Na de vierde zitting pa-
rencompetitie spitst de strijd om de 
promotie te behalen of de degra-
datie te ontlopen zich steeds meer 
toe.

C-lijn
In de C-lijn, waar de ambitie om 
eens wat hoger op te komen het 
grootst is deden Marjan & Jan Wil-
le goede zaken door met een eer-
ste plaats en 60,42% de kop van 
het klassement met een gemiddel-
de van 58,15 weer over te nemen. 
De dupe werden Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman die met 
een mager resultaat van 49,70% een 
veer moesten laten en nu met 56,14 
weer tweede staan.

De derde plaats voor bevordering 
wordt nu met 53,29 ingenomen door 
Jan Belderink & Theo Janssen, die 
met een score van nu 55,93% de 
aanval van Nel & Harry Gaaren-
stroom (53,87%) bekwaam pareer-
den. Laatstgenoemden staan met 
een gemiddelde van 52,85 als vierde 
nog net bij de benijde kandidaten, 
maar Lous Bakker & Debora van 
Zandwijk zitten met hun gemiddel-
de van 52,03 wel erg dicht bij. Voor 
Tonny & Otto Steegstra, die nu knap 
tweede werden met 59,82%, lijkt de 
opmars naar hoger sferen wat te 
laat te komen… hoewel!

B-lijn
Hetzelfde is van toepassing op de 
nummers drie van deze avond, Hetty 
Houtman & Jeannet Vermey, die met 
een score van 55,95% voorlopig ge-
middeld op de achtste plaats staan.
De B-lijn is het strijdperk van de 
meeste hoop en vrees. Hier loop je 
kans om zowel het bridge zenit van 
de A-lijn te bereiken als in het nadir 
van de C-lijn te verdwijnen.

De koplopers gaven hier geen krimp 
met Gerda Bosboom & Anneke van 
der Zeeuw als eerste met 63,10%, 
Greet Overwater & Guus Piela-
ge als tweede met 62,80% en Nel 
& Adriaan Koeleman als derde met 
56,55%. Dit drietal bevindt zich, sa-
men met het deze avond afwezige 
paar Gerda van Liemt & Els van Wijk 

in een redelijk riante positie, daar de 
nummers vijf Floor Janssen & Ton-
ny de Jonge op ruim 3% gemiddelde 
achterstand staan. Onderaan verlo-
ren Anton Berkelaar & Klaas Ver-
rips met een percentage van onder 
de 40% bedenkelijk veel terrein om 
aan de C te ontsnappen. Ook Tini & 
Johan Lotgerink konden zich met 
42,26% niet echt opwerken even-
als Anneke & Co de Weert met nu 
42,56%. Fien & Ben Leeftink deden 
het veel beter en haalden 52,38% 
binnen, maar een achterstand van 
7,5% gemiddeld op de veilige haven 
lijkt wat te groot.

A lijn
In de A-lijn gaan Frans Kaandorp 
& Gerda Schavemaker fier aan kop 
met een gemiddelde van 57,35, maar 
moesten de overwinning deze keer 
aan Joop van Delft & Toon Overwa-
ter laten die ze met 60,42 om 60,07% 
net de baas bleven.

Rita Vromen & Henny Westendorp 
nestelden zich op de derde plaats 
met 58,33% en Luuk Smit & Lijnie 
Timmer volgden netjes als vierde 
met 56,25%.
Na Frans en Gerda staan Jan Eg-
bers & Ben Remmers nu gemiddeld 
tweede met 55,66, Joop en Toon 
derde met 55,39 en Rita  en Henny 
vierde met 53,55.
Op de bodem van deze lijn vinden 
we Atie de Jong & Evert Wevers te-
rug met een gemiddelde van 41,20. 
Voor Marijke & Ger van Praag ziet 
het er wat minder somber uit, met 
een voorlopig totaal van 43,71 staan 
ze nog niet zo ver af van To van der 
Meer & Gijs de Ruiter die met 45,12 
nog net buiten schot blijven. Het-
zelfde geldt voor Tini van Drunen & 
Wouda Roos met 44,67 en Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht met 
een gemiddelde van 44,84.

Houdt u ook van een stoelendans en 
bent u gefascineerd door bridgen, 
kom dan naar Bridge Vereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van 
19.15 tot 23.00 uur in de barzaal van 
sporthal De Scheg, voor inlichtin-
gen secretariaat Gerda Schavema-
ker, tel. 0297 567458.

Geslaagd toernooi voor 
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 22 
november werd de dojo bij Health 
Club Amstelhof verlaten want Judo 
Ryu Kensui was te gast op een ju-
dotoernooi in Leimuiden.

Judoka’s uit een grote regio kon-
den hieraan meedoen. Bij dit toer-
nooi wordt er gejudood in een pou-
lesysteem. Iedereen judood tegen 
elkaar en de judoka met de mees-
te gewonnen wedstrijden is de win-
naar. Sommige deelnemers moes-
ten erg wennen maar diegenen die 
al eerder een toernooi hadden geju-
dood doen het steeds beter, elke ju-
doka deed goed zijn best en er werd 
voor elk punt gestreden. Na een 
lange dag konden alle deelnemers 
moegestreden met een mooie wel-

verdiende medaille huiswaarts ke-
ren. Judoleraar Ruud van Zwieten is 
enorm trots en zeer te spreken over 
de progressie van zijn pupillen.

Voor informatie over deze judo-
school kunt u een kijkje nemen op: 
www.judoryukensui.nl

De uitslagen in de diverse poules 
zijn als volgt
1e plaats: Tim Heemskerk 2e plaats: 
Ties Geukes 3e plaats: Sonny Ouds-
hoorn, Bram Boerlage, Guy Veenhof, 
Sem Kamsma, Sebastiaan Kok 4e 
plaats: Iza Kamsma, Sven van Oer-
le, Rachelle Tekke 5e plaats: Wessel 
Verstelle, Bo van der Jagt 6e plaats: 
Lars van Oerle, Carlijn van Groenin-
gen.

minuut schoon te houden. Een ho-
ge voorzet van Muiden bereikt een 
aanvaller die de bal mooi, onbereik-
baar voor Jos van Duykeren, boven 
in de hoek kopt, 1–1. Geschrokken 
van dit tegen doelpunt gaat Leg-
meervogels wat feller op de bal spe-
len. Dit heeft in de 44ste minuut re-
sultaat als Nanne Wijbrandi vrij voor 
het doel staande hard inschiet, 2-1. 
Dit is tevens de ruststand.

Ongewijzigd
Beide teams komen ongewijzigd in 
de tweede helft het veld op. Mui-
den heeft de aftrap en zoekt direct 
het doel van Legmeervogels op. Een 

schot op doel uit het niets was wel 
goed voor de 2-2 in de 46ste mi-
nuut. Legmeervogels doet er nog 
een tandje bij en krijgt veel kansen 
om weer op voorsprong te komen. 
De vele mooie aanvallen van Leg-
meervogels worden door onzorg-
vuldig afwerken niet beloond. Wou-
ter Frankhuizen krijgt een opgeleg-
de kans om voor een leeg doel in 
te koppen, kopt helaas voorlangs. 
In de 63 minuut een vrije schop 
op de hoek van het strafschopge-
bied. Wordt strak genomen en door 
Coen van Weerdenburg ingekopt, 
3-2. Dan gaat het even snel. In de 
65ste minuut is het Nick Driehuis 
die voor een leeg doel kan inkop-
pen, 4-2. In de 71ste minuut weer 
een vrije schop op 20 meter afstand 
van het doel. Coen van Weerden-
burg ontfermt zich over de bal. Zijn 
harde schot, onder de opspringen-
de muur door, wordt pas door het 
doelnet gestopt 5-2.

In de 75ste minuut, een strak ge-
nomen hoekschop wordt onberis-
pelijk door Coen van Weerdenburg 
ingekopt, 6-2. Muiden heeft moei-
te om onder de druk uit te komen. 
Even later krijgt Muiden met behulp 
van de scheidsrechter de kans om 
de uitslag een iets dragelijker aan-
zien te geven door het benutten van 
een strafschop. Jos van Duykeren, 
in topvorm, stopt de toegekende 
strafschop. In de 85ste minuut weer 
een vrije schop aan de zijkant van 
het strafschopgebied. Weer neemt 
Coen van Weerdenburg de toege-
kende vrije schop. Met een curve 
draait de bal, ongrijpbaar voor de 
keeper, het doel in 7-2.

Volgens kenners was het een eigen-
doelpunt van Muiden. De scheids-
rechter vindt de stand welletjes en 
fluit in de 86ste minuut af. Man of 
the match Jos van Duykeren. 

kroond. Dit brak het verzet bij de 
heer Twigt. Henny was inmiddels 
weer vol op de aanval overgescha-
keld en met een mooie serie van 4 
wist hij de winst in de partij binnen 

te halen. Met een totaal gemiddel-
de van 0.654 en 10 wedstrijdpunten 
werd Henny een terechte geweste-
lijk kampioen. In de tweede week 
van januari mag hij nu proberen om 
Nederlands Kampioen te worden in 
de driebanden 1e klasse, kleine ta-
fel. Hij zal ook daar hoge ogen kun-
nen gaan gooien omdat Henny veel 
beter kan dan wat hij dit weekend 
heeft laten zien. 
Het bestuur van biljartvereniging ’t 
Fort nodigt in ieder geval iedereen 
uit om Henny aan te moedigen tij-
dens het Nederlands Kampioen-
schap. Houd voor de exacte datum 
en tijden  de website van biljartver-
eniging ’t Fort, www.bvhetfort.nl in 
de gaten. 
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Fotoverslag van een oogverblindend Feest 

“doe Je Haar raar”
biJ Het vlCDe Ronde Venen - De leerlingen uit de brugklassen 

van het VeenLanden College in Vinkeveen 
hebben zich tijdens de projectweek verdiept in 
het thema “Lifestyle”. Binnen dit thema zijn 
verschillende workshops gegeven. Zo hebben de 
leerlingen zich o.a. leren ontspannen tijdens een 
workshop yoga, mode ontworpen met behulp 
van vuilniszakken en geleerd wat een gezond 
gewicht en goede voeding zijn. Ook een eigen 
stad ontwerpen en het Engelse schoolleven 
stonden op het programma.
Een eye-opener was voor de leerlingen het 
computerprogramma waarin voorlichting werd 
gegeven over gebruik van alcohol onder jongeren. 
Hopelijk heeft dit programma bijgedragen aan 
het uitstellen van het moment waarop de eerste 
alcoholische consumptie wordt genuttigd.
De week werd afgesloten met een dansdag. 
Drie groepen hebben elk een dans ingestudeerd 
onder leiding van enthousiaste, professionele 
dansers. Het resultaat werd getoond in een 
prachtige voorstelling voor ouders.
Na de voorstelling gingen de leerlingen naar 
huis om zich voor te bereiden op het traditionele 
“Doe Je Haar Raar” feest: een groot succes met 
prachtige kapsels en pruiken. Al met al een 
fantastisch feest, zonder alcohol, waar nog lang 
over zal worden nagepraat.
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Goed gepresteerd door 
selectiegroep van KDO 
gymnastiek
De Kwakel - Zaterdag 21 november 
togen de KDO selectie turnsters vol 
goede moed naar de sportzaal ‘De 
Ringkant’ in Nieuwveen. Daar werd 
de eerste wedstrijd van het seizoen 
gehouden. Zij moesten strijden te-
gen turnsters van de verenigingen 
Kwiek, ODI en Zevensprong.

Medaille voor Misty Kas 
in niveau 13
KDO begon met het lastigste 
toestel, de balk. Daar startte Misty 
Kas met een zeer stabiele oefening, 
maar liet Isabella van der Knaap 
het hoogste cijfer noteren, een 7,5 
door een hoge sisonne en mooie 
halve draai met het gepunte been 
goed hoog. Susan van der Toorn 
viel er twee keer af, maar maakte 
de mooiste arabier af. Anouk 
Lauwers wist de hele oefening 
uit haar hoofd zonder haperen en 
werd beloond met een 7,3. Bij de 
ongelijke brug haalde Misty  het 
hoogste cijfer van KDO en 2e cijfer 
van allemaal een 8,7 met hoge 
zwaaien. Susan kon toch ineens de 
borstwaarts om en buikdraai met 
(bijna) gestrekte benen en haalde 
het 4e cijfer op brug, een 8,3. 
Isabella vergat te spreiden bij de 
afsprong, wat haar puntjes kostte.
Bij sprong vergat Anouk dat ze een 
halve draai moest maken. 

De anderen sprongen een ruime 
handstand halve draai platval en 
werden beloond met hoge achten.

Na de drie toestellen bleek dat de 
eerste twee medailles in niveau 13 
voor Kwiek waren, maar Misty Kas 
kreeg samen met Orvee de Veld van 
ODI de bronzen medaille omgehan-
gen. Zij behaalden beiden 8,1 ge-
middeld. Ook Isabella scoorde hoog,  
een 5e plek met 7,9, Susan werd 10e 
met 7,77 en Anouk 17e met 7,1 ge-
middeld.

Hoogste scores van de dag
Om 10.00 uur was het de beurt aan 
de zeven meiden van KDO die in ni-
veau 12 turnen. Hier begon Pau-
la Meekel sterk op de ongelijke 
brug met een 9,1. Maysa Broeren 
had veel last van de krappe brug 
in Nieuwveen, stootte haar enkels 
en verloor bijna haar turnschoen-
tjes, maar haalde toch een 9. Deni-
se van der Tol en Katja Bertoen turn-
den net als de andere KDO meiden 
een niveau hoger op brug en door 
de daarmee verdiende bonuspun-
ten scoorden zij hun hoogste cijfer 
op dit toestel.  Door ook een niveau 
hoger te turnen haalden Sophie 
Meekel en Lynn van Wees de twee 
hoogste scores van de hele dag, na-
melijk een 9,5 en 9,6!
Bij sprong moest er een handstand 
overslag gesprongen worden over 
de hele kast met de trampoline. Dat 
ging iedereen goed af. Paula zweef-
de heel hoog aan, Quinty kwam pri-
ma tot stilstand, net als Denise die 
haar staart even vastgreep tijdens 
de aanloop. Katja en Lynn had-
den nog iets kromme benen, maar 
Sophie was prima gestrekt. Maysa 
haalde hier haar tweede 9 met een 
handstand met halve draai in de 
aanzweeffase.
Voor Paula was het spannend hoe 
het op de balk zou gaan. Zij was 
er tijdens de laatste training afge-
vallen. Zij turnde een wat wiebelige 
oefening, maar bleef er prima op en 
sloot af met een mooie arabier. May-
sa sprong een hoge loopsprong en 
stond zeer stabiel op de balk, net als 
Quinty. Zij kregen hiervoor een 8,05 
en een 8. Denise en Sophie waren 
niet genoeg geconcentreerd waar-
door zij er twee keer af gingen. Kat-
ja had een paar flinke wiebels, maar 
een prima afsprong. Lynn haalde het 
tweede cijfer op balk, een 8,3, vooral 
door de mooie zweefstand en goed 
gecombineerde sprongen.

De concurrentie in niveau 12 was 
groot, doordat er 24 meisjes in-
geschreven hadden. Ook hier had 
Kwiek de hoogste scores behaald. 
De eerste drie plaatsen waren 
voor Eva Bolmeijer met 9,03, Bente 
Heemskerk met 8,77 en Tamara Dju-
rovic met 8,73 punten gemiddeld.
Dat het niveau heel dicht bij elkaar 
lag blijkt wel uit de score van Lynn 
die 4e werd met 8,70 en Maysa en 
Sophie die gedeeld 5e werden met 
8,68 gemiddeld. Lynn kreeg nog 
een medaille en de anderen net niet 
meer. Paula werd 10e met 8,4 Quin-
ty 12e met 8,3 Katja 16e met 8,03 en 
Denise 18e met 7,7 gemiddeld.

Tweede plaats voor Lisanne
In niveau 11 had KDO maar één 
turnster. Dit niveau is voor de ge-
boortejaren 1996 en 1997.
Zij behaalde een prima twee-
de plaats. Ondanks de kleine brug 
zwaaide Lisanne van Oosterhout 
zich naar het beste cijfer op dit on-
derdeel, een 8,3, wat vooral kwam 
door de hele hoge spreidzolen on-
dersprong. Op de balk liet ze wat 
punten liggen door er met de op-
sprong vanaf te gaan. De goede 
afsprong kon het cijfer niet hoger 
dan 7,2 krijgen. Maar met een pri-
ma handstand met halve draai in 
de aanzweeffase waarvoor zij een 
9 kreeg, sloot ze de wedstrijd heel 
goed af. Helaas waren er door diver-
se afzeggingen maar vier meisjes in 
dit niveau. Vicky Schutte van Zeven-
sprong werd 1e met 8,3 en kreeg de 
enige medaille in dit niveau. Lisan-
ne werd 2e met 8,17 punten gemid-
deld.
De volgende wedstrijd voor de se-
lectiegroep zal plaatsvinden op 30 
januari in Zevenhoven. Dan zullen 
de meiden hun oefeningen laten 
zien op de ongelijke brug, de lange 
mat of vloer en er wordt gesprongen 
met plank-kast.

Kim Hittinger verrast 
met bronzen plak bij 
internationale Warandeloop
Uithoorn / Tilburg - De eerste gro-
te cross van het atletiek wintersei-
zoen is ieder jaar weer de interna-
tionale Warandeloop in Tilburg. Voor 
de midden- lange afstand atleten 
van AKU en het Steenbok Running-
Team de eerste grote krachtmeting 
deze winter. Zaterdag 21 november 
wist Kim voornamelijk zichzelf te ver-
bazen door bij de meisjes junioren 
C2 beslag te leggen op een prach-
tige 3e plaats. Kim zag er van tevo-
ren erg tegenop en had al langere 
tijd geen echte cross meer gelopen. 
Na een goede start wist Kim zich in 
de eerste van 4 ronden al naar de 2e 
plaats op te werken. Ze wisten sa-
men uit te lopen op de rest van het 
veld. In de laatste ronde plaatste de 

concurrente van Kim een versnel-
ling en kreeg Kim het moeilijk waar-
door er nog 1 atlete van achteruit 
terugkwam en Kim voorbij stak. Dit 
mocht echter de feestvreugde niet 
drukken want de verbazing en de 
vreugde was groot na het behalen 
van deze derde plek.

De dag erna kwam Marcel de Jong 
bij de senioren op de korte cross 
over 2000m aan de start. Een enorm 
sterkbezet nummer met meer dan 
100 deelnemers die zich na het 
startschot allemaal de eerste bocht 
in stortten. Marcel wist zich in dit 
geweld prima staande te houden 
en dook als 4e de eerste bocht in. 
Daarna viel hij, zoals verwacht, wat 

terug. De trainingsschema’s zijn ook 
gebaseerd op een piek in febru-
ari en niet in november. Toch was 
hij dik tevreden met een 38e plek 
met een tijd van precies 6 minuten. 
Remco Sprenger van AKU liep ook 
een hele goede wedstrijd en werd 
77e in een tijd van 6.37. Githa de 
Wildt kwam uit bij de dames op de 
korte cross. Omdat ze pas B-junio-
re is was de opdracht om een goede 
race te lopen en niet te kijken naar 
de rest van het veld. Ze liep netjes 
naar een 35e plaats met een tijd van 
8.43. Linda Sprenger en Channa van 
Seters werden respectievelijk 42e en 
46e bij de meisjes B over 3700 me-
ter. Beide dames hadden het zwaar 
maar haalden het beste uit zichzelf.

Anouk wint de BAV 
wintercup
Uithoorn - Anouk Claessens liet in 
Baarn een visitekaartje achter door 
de 10km cross op haar naam te 
schrijven in een heel mooie tijd van 
39.30. Mandy Plasmeijer liep ook 
een nette wedstrijd en werd 3e in 
47.02. Lotte Krause kwam uit op de 
korte cross van 3460m en werd 12e 
in een tijd van 14.44. Lotte is nog 

een beetje op zoek naar de vorm 
maar deze gaat ongetwijfeld vanzelf 
komen. Achter Lotte eindigde AKU-
atlete Maaike Koopstra als 15e in 
een tijd van 15.16. 
Bij de heren op de korte cross was 
Nick van Tol op zoek naar een op-
gaande lijn na de maple leaf cross 
begin november. Deze vond hij maar 

deels met een 6e plaats en een tijd 
van 11.09. Door zijn nieuwe studie 
in Groningen is het optimaal trai-
nen op dit moment erg lastig maar 
als Nick een goed ritme gevonden 
heeft, gaat dit ongetwijfeld goed ko-
men. Sjoerd Heemskerk tenslotte 
werd 8e bij de jongens t/m 15 jaar 
in een tijd van 13.57.

Mooie derby Qui Vive 
Jongens A1
Uithoorn - De derby van Qui Vive 
Jongens A1 tegen Reigers belooft 
meestal mooi hockey en altijd span-
ning. Dat was ook afgelopen zater-
dag het geval. Met snel op en neer 
golvend spel, teams die afwisselend 
de aanval zochten of in de verde-
diging werden gedwongen en tac-
tische ingrepen die voor verrassing 
moesten zorgen werd het een boei-
end duel. De 2-2 remise was een 
goede afspiegeling van de krachts-
verhoudingen en van het spel, maar 
gezien de vele wederzijdse kan-
sen had het net zo goed in een he-
le andere uitslag kunnen resulteren. 
Aanstaande zaterdag krijgt Qui Vi-
ve in de uitwedstrijd tegen HDM de 
kans om een plek op te schuiven op 
de ranglijst in de interdistrictsompe-
titie. In de voorronde van de compe-
titie 2009/2010 wist Qui Vive Reigers 
overtuigend met 3-1 te verslaan, op 
doelsaldo eindigde Reigers een 
plaats hoger maar beide teams pro-
moveerden naar de interdistricts-
competitie. Op dit niveau moet in al-
le wedstrijden diep worden gegaan 
om punten te halen, want de tegen-
standers zijn zeer aan elkaar ge-
waagd. 
Beide teams startten afgelopen za-

terdag voorzichtig, in tegenstelling 
tot het eerste duel toen Reigers er 
vanaf de eerste seconde volledig 
voor ging. Maar al na een minuut of 
vijf zagen de talrijke toeschouwers, 
waaronder co-sponsor Gunther en 
Wijma bedrijfsmakelaars, dat Qui Vi-
ve naar een hogere versnelling over-
schakelde. Dat leidde in de achtste 
minuut tot een strafcorner, die knap 
werd gestopt en vlak daarna tot een 
strak schot van Jacob Veerhuis, dat 
rakelings langs de paal ging. 

Overwicht
In het eerste kwartier had Qui Vi-
ve een duidelijk overwicht, maar na 
de strafcorner die Reigers toen af-
dwong kwam het spel meer in ba-
lans. Het was in de twintigste mi-
nuut Maarten Post voor Qui Vive het 
net vond, nadat de doelpoging van 
Jesse Kolenberg op de paal strand-
de: 1-0. Binnen een minuut versier-
de Reigers de tweede strafcorner 
en op de variant die de Hoofddor-
pers op mat legden had de Kwakel-
se verdediging geen antwoord: 1-
1. Zes minuten voor rust kwam Rei-
gers op een voorsprong doordat het 
ABN Amro-team Qui Vive onzorg-
vuldig opbouwde en in de defen-

sie twee achtereenvolgende fouten 
maakte. In het slotoffensief van Qui 
Vive, dat de B1-spelers Alwyn Kleine 
en Reinout Rovers op de bank had, 
kon de stand in de eerste helft niet 
meer gelijk worden getrokken.
De tweede helft gaf hetzelfde beeld 
als de eerste, maar wel met veel 
meer doelrijpe kansen voor beide 
teams. Alle Qui Vive-spitsen en de 
aanvallende middenvelders kregen 
kansen, maar dat gold ook aan de 
andere kant van het veld waar kee-
per Mats Kaas een paar keer tot het 
uiterste moest gaan om de achter-
stand niet verder op te laten lopen. 
Halverwege de tweede helft kwam 
Qui Vive op gelijke hoogte dank-
zij een doelpunt van Marc van Zij-
verden uit een wel heel speciale 
strafcornervariant. Reigers speel-
de daarna een ander spel met hoog 
opgestelde spitsen waardoor er 
veel ruimte ontstond voor counters. 
Naarmate de tweede helft vorderde 
werden ook meer fouten gemaakt, 
waaruit spannende situaties ont-
stonden. Het was voor de wedstrijd 
jammer, dat het arbitraire duo daar-
in meeging. Gelukkig bleef het een 
sportief gevecht, dat zowel in doel-
punt.

Marc van Zijverden brengt Qui Vive Jongens A1 op gelijke hoogte in de derby tegen Reigers

Grootse teamprestatie 
Legmeervogels D3
Uithoorn - Iets verlaat begon de D3 
afgelopen weekend met een inval-
ler scheids. Nu keepte Clemens Al-
len. De eerste 10 minuten kwam de 
D3 niet in zijn spel, Omniworld zorg-
de vooral links voorin voor veel ge-
vaar met een paar grotere jongens 
dan de D3-ers, wat al snel een 0-1 
achterstand opleverde. De coaches 
schreeuwden de D3-mannen naar 
“korter dekken”, zodat Omniworld 
minder ruimte kreeg om te voetbal-
len. Dat lukte want in het 2e deel van 
de 1e helft kreeg de D3 ook meer 
kansen, ballen voorlangs, schoten 
van grote afstand (bijna middel-
lijn??). Ze kregen meer grip op het 
spel doordat de middenvelders veel 

meters maakten, hier werd een ech-
te strijd geleverd, waardoor er een 
heel leuke wedstrijd te zien was. De 
1-1 zat dan ook in de lucht, en uit 
een gigantische scrimmage knal-
de Chendo Melgers de 1-1 binnen. 
De tweede helft begon de D3 heel 
goed, met wel 5 tot 6 goede kan-
sen op een doelpunt, maar het wil-
de nog net niet lukken. Zelfs de lat 
stond nog een doelpunt in de weg. 
De complete voorhoede was lek-
ker actief en maakte bij vlagen Om-
niworld helemaal gek. Uiteindelijk 
lukte het en via een goeie assist van 
Maarten Ekkelkamp scoorde Lars 
Veenhof 2-1. Toch gaf Omniworld 
niet op en werd het in de laatste 10 

minuten weer heel spannend (ook 
voor de ouders) want de D3 werd 
teruggedrongen op zijn eigen helft. 
De verdediging moest regelmatig 
met uiterste krachtinspanning in-
grijpen, met behulp van de aanslui-
tende middenvelders om grote kan-
sen te voorkomen. Er is echt als een 
team gespeeld, wat een vechtlust en 
inzet, maar ook met goeie combina-
ties, grote klasse! Mede hierdoor 
heeft de D3 terecht gewonnen.

Roy Pasman en Maarten Ekkelkamp 
nog bedankt voor het invallen, en 
spelers en leiding geven Daan van 
der Schot veel sportief succes in de 
D1.

Loopcursus bij 
atletiekvereniging AKU
Uithoorn - Op de laatste zondag in 
januari 2010, organiseert atletiek-
vereniging AKU haar jaarlijkse wed-
strijd- en trimloop in Uithoorn. Er 
kan op drie afstanden gestart wor-
den, namelijk 5 en 10 km en 16,1 km. 
Vooral door de zogenoemde 10 En-
gelse mijlen heeft deze loop in de 
loop der jaren, nu onder de naam 
Vakantiemakelaarloop, een gro-
te bekendheid gekregen in de regio 
en daarbuiten. Ook dit jaar wil AKU 
mensen de kans geven zich via een 

loopcursus voor te bereiden op de-
ze loop. Zowel beginnende als iets 
meer geoefende lopers kunnen van-
af dinsdag 1 december onder des-
kundige begeleiding komen trai-
nen bij AKU, zodat zij over 2 maan-
den goed voorbereid aan de start 
kunnen staan op een van de af-
standen waarop gelopen kan wor-
den. Op dinsdagavond wordt er van 
19.30– 21.00 uur op de atletiekbaan 
op sportpark de Randhoorn getraind 
en op donderdagavond wordt er 

op de weg een afstand gelopen, er 
wordt dan om 19.30 uur gestart bij 
het gemeentehuis. Het is uiteraard 
ook mogelijk om individueel vaker 
te trainen. Voor elke deelnemer aan 
de loopcursus wordt een trainings-
schema voor de komende periode 
gemaakt. Dit schema wordt geba-
seerd op de loop- en trainingsach-
tergrond van de betreffende deelne-
mer, op wat iemand wil bereiken en 
op de afstand die iemand tijdens de 
Vakantiemakelaarloop wil lopen. De 
kosten van deze cursus bedragen 
25, , het startbewijs voor de loop op 
31 januari is daarbij inbegrepen.
Voor meer informatie: Bram Me-
net, 0297 563542, Kim de Bruin, 
0648077942
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Groot aantal geslaagden 
bij Horangi Taekwondo
Mijdrecht - Zenuwachtige deel-
nemers, een zaal vol publiek en 
strengkijkende examinatoren, zon-
dag in sporthal de Brug tijdens de 
examens van Horangi Taekwondo 
Mijdrecht. Uiteindelijk mochten al-
le deelnemers hun nieuwe band en 
een diploma op komen halen bij hun 
trotse trainers, Bas Bokkes en Rem-
ko van Gerven. 
Maar dit ging niet zomaar, want tij-
dens een examen moeten de spor-
ters van Horangi wel iets laten zien. 
Bijvoorbeeld het poomse’s lopen. 
Dit is een vaste volgorde van tech-
nieken in een schijngevecht. Hier-
bij wordt gelet op de juiste uitvoe-
ring van de technieken. Bij het spar-
ren moet de deelnemer laten zien 
dat er wedstrijdinzicht is. De spar-
ringsvormen zijn van non-contact 
tot en met full-contact, dit hangt af 
van de graduatie. Tijdens de staps-
sparring worden een aanval en een 
counter gemaakt op de partner. De 
technieken en afstand moeten cor-

rect zijn. En als laatste de zelfverde-
diging, hierbij zijn er aanvallen met 
een mes of stok, die op een realisti-
sche manier verdedigd worden door 
de deelnemer. Voor de hogere gra-
duaties staat er nog een breektest 
op het programma, waarbij met de 
hand of met een schop een houten 
plankje wordt gebroken. 
Trainers Bas Bokkes en Remko 
van Gerven van Horangi Taekwon-
do Mijdrecht kunnen terugkijken 
op een geslaagde dag, alle deelne-
mers zijn immers ‘een band verder’. 
De trainers werden tijdens de exa-
mens bijgestaan door Charly Hen-
driks en Lotte Besseling. Bijzonder 
was dat Victor van der Most werd 
bevorderd van een witte naar een 
gele band vanwege een heel goed 
examen en goede prestaties tijdens 
de trainingen. 

Een overzicht van de geslaagden:
Gele slip:
Boris Kuppens, Lars van Dijk, Mel-

da Ozogul, Ravi Schreurs, Moham-
med Assafiati, Corné Verburg, Pie-
ter Wesselse 
Gele band:
Victor van der Most, Freek Waag-
enaar, Kimberly van Dijk, Dylan de 
Jongh, Jaimee Persoon, Farah Faiq, 
Rumen van der Woude 
Groene slip:
Willem Ype van Walraven, Ryan 
Hoekman, Tijmen Molema
Groene band:
Casper Bulterman, Dylan Koek, 
Brandon van den Aardweg, Bianca 
Filius, Carol van der Woude-Berge-
furt, Gaelle Sakes 
Blauwe band:
Attilla de Groot
Blauwe slip:
Bodine Wolzak 
Rode slip:
Vinny van Wanrooy

Zwarte slip:
Justin Koek, Kathelijne van der 
Woude

Jubileumeditie bedrijven-
volleybaltoernooi van 
Unitas weer succesvol
Mijdrecht - Het 10e bedrijven-
volleybaltoernooi, georganiseerd 
door Volleybalvereniging Unitas uit 
Mijdrecht, dat werd gespeeld op 
vrijdagavond 13 november jl. is een 
groot succes geworden. Zestien 
verschillende bedrijven-, straten- of 
familieteams hebben de hele avond 
in Sporthal De Phoenix hun bes-
te beentje voorgezet om een positie 
bij de eerste drie te kunnen behalen 
en omdus een welverdiende beker 
mee naar het bedrijf of naar huis te 
kunnen nemen. Vanaf het moment 
dat het eerste startsein was gege-
ven startten alle teams met een on-
gekend fanatisme. 
Bij voorinschrijving hadden de teams 
opgegeven of ze in de recreanten-
poule (minimaal 2 dames en geen 
actieve volleyballers) of in de gevor-
derdenpoule (geen verplichting qua 
aantal dames in het team en gevor-
derde volleyballers toegestaan) in-
gedeeld wilden worden.
In de gevorderdenpoule speelden 
de opgegeven 5 teams een dubbele 
competitie en heeft na een spannen-

de strijd met veel competitiewaardig 
volleybal het team “Geen Makkie” 
uiteindelijk het toernooi gewonnen 
en daarmee de wisselbeker.

In de recreantenpoule speelde men 
een voorronde en was het dus zaak 
zo hoog mogelijk te eindigen. De 
twee sterkste teams van elke pou-
le speelden een finalepoule voor de 
toernooiwinst. Hier waren de “Vol-

leybabes” het sterkst. 
Voor de laatstgeplaatste teams in 
beide poules was een poedelprijs 
weggelegd. Het team van “Bob’s 
Bar” mocht deze onderscheiding in 
ontvangst nemen in de gevorder-
denpoule, en bij het team van “BOS” 
had in de recreantenpoule de eer.

Gevorderdenpoule
Geen Makkie

UBBT
Lichtpunt
Springbok
Bob’s Bar

Recreatiepoule
Volleybabes
HvR 1
Datamail 
Bos Houtloods
Eeuwige Jeugd

Een matig Hertha wint 
thuis van RAP
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag de thuiswedstrijd te-
gen RAP met 6-0 gewonnen. In een 
rommelige wedstrijd boekte Hertha 
zijn zesde overwinning van het sei-
zoen en blijft daarmee in het spoor 
van koploper Vliegdorp. 
Hertha had zich voorgenomen om 
de gasten uit Amstelveen direct 
onder druk te zetten en met snelle 
combinaties openingen te creëren. 
Hertha kwam binnen vijf minuten 
op een 1-0 voorsprong. Uit een cor-
ner kon Rick Aarsman via de paal de 
1-0 binnen koppen. De snelle voor-
sprong leek een voorschot op een 
eenvoudige en grote overwinning, 
maar Hertha had moeite om het 
spel te maken. De Vinkeveners han-
teerden een te laag tempo en zoch-
ten te vaak naar de moeilijke oplos-
sing. Dit zorgde voor onnodig veel 
balverlies en hierdoor maakte Hert-
ha het zichzelf veel te moeilijk. RAP 
probeerde met een aantal afstands-
schoten gevaarlijk te worden, maar 
keeper Wouter Moen kwam niet in 
de problemen.
Halverwege de eerste helft kwam 
Hertha op 2-0, Rick Koot schoot via 
de keeper raak. Hertha had daar-
voor nog een aantal kansen, maar 
de scherpte in de afronding ontbrak. 
Vlak voor rust schoot Jorg Land-
waart zijn twaalfde van het seizoen 
binnen na goed voorbereidend werk 
van Wessel Maijer.

Gedreven
Na rust begon Hertha gedreven 
aan de tweede helft. Dit leverde 
al snel de 4-0 op, Erik Post schoot 
hard raak. Het spel van Hertha zak-
te daarna weer ver terug, RAP bleef 
met veel inzet knokken om de score 
te beperken en creëerde door slor-
digheden bij de Vinkeveners nog 
een aantal mogelijkheden. Hert-
ha kon in de loop van de twee-
de helft het krachtsverschil tussen 
beide ploegen toch nog in de sco-
re uitdrukken. Wim Mollers zorg-
de met een mooie individuele actie 
voor de 5-0. De middenvelder sla-

lomde tussen twee tegenstanders 
door, zette met een schijnbeweging 
de keeper op het verkeerde been en 
schoot simpel raak. Tim Benderma-
cher zorgde voor het laatste doel-
punt van de middag door de bal 
hard in het dak van het doel binnen 
te schieten, 6-0.
Hertha blijft door de overwinning 
staan op de tweede plaats. OSO 
speelde gelijk tegen Muiden en SDZ 
won bij OSM’75. De overige wed-
strijden werden afgelast door de ve-
le regenval van de laatste dagen.
Koploper Hertha 2 kwam in de top-
per tegen nummer twee Argon niet 
verder dan 1-1. In een wedstrijd 
waar Hertha vooral in de beginfa-
se de nodige kansen kreeg, kwam 
het in de eerste helft verrassend op 
0-1 achterstand. In de tweede helft 
zorgde aanvoerder Albert Haveman 
(foto) voor de gelijkmaker. Hertha 2 
verdiende de drie punten en ging 
op zoek naar de overwinning, maar 
het kwam niet verder dan een ge-
lijkspel. Hertha 2 is ongeslagen dit 
seizoen en blijft, ondanks het gelij-
ke spel, koploper in de competitie. 
Komende zaterdag speelt Hertha 2 
thuis tegen Maarssen, de wedstrijd 
begint om 12.00 uur.
Hertha 1 heeft zaterdag geen com-
petitiewedstrijd, maar het speelt een 
oefenwedstrijd tegen FC Hilversum 
1. De wedstrijd begint om 14.30 uur 
op sportpark de Molmhoek.

Paul Schuurman is terug 
en pakt de driebandentitel
De Ronde Venen - Tijdens een zin-
derend finaleweekend in De Vrijheid 
is Paul Schuurman driebandenkam-
pioen van Biljartfederatie De Ronde 
Venen geworden. De 5 beste drie-
bandentoppers van de regio waren 
inzet voor deze finale.
Zaterdag werd hoogste binnenko-
mer Paul Huzemeijer beschermd en 
gingen de eerste twee partijen tus-
sen Theo Valentijn en John Beets, 
uitslag 2-0, Bert Loogman tegen 
Paul Schuurman, uitslag 0-2, daar-
na kwam Paul Huzemeijer aan bod 
tegen de grootste verliezer John 
Beets, het werd 0-2. Het avé-sy-
steem werd deze finale strak ge-
hanteerd door wedstrijdleidster Aria 
Dolmans, vakkundig geassisteerd 

door Lucia van Gelderen. Het be-
stuur heeft extra aandacht aan de-
ze finale geschonken en vindt ter-
men als clubgenoten eerst en partij-
digheid op het bespelen van het ei-
gen clubbiljart geen argument. Tij-
dens een persoonlijk kampioen-
schap geef je geen cadeautjes en 
speel je voor wat je waard bent.
Om allemaal met 2 partijen te ein-
digen ging Theo Valentijn tegen 
Bert loogman, 0-2 en tot slot Paul 
Schuurman tegen Paul Huzemeijer, 
2-0. Allen gingen de eerste  dag met 
2 punten op zak huiswaarts.
Zondag stonden om 13.00 uur de 
correcte arbitrage en de fijne be-
diening weer klaar voor de fina-
lemiddag. De wedstrijden werden 

goed bezocht en de spelers toon-
den mooie oplossingen waardoor de 
spanning goed te voelen was.
John Beets begon tegen Bert Loog-
man en het werd 2-0. Paul Huze-
meijer speelde tegen Theo Valentijn 
een knappe remise, 1-1 dus. De be-
schermde speler was Paul Schuur-
man, want hij was na de eerste dag 
met 130% van zijn moyenne de bes-
te speler. John Beets ging het tegen 
Paul Schuurman opnemen en het 
werd 0-2, daarna kwam Paul Huze-
meijer tegen Bert Loogman uit, uit-
slag:  0-2.

Laatste partij
De spanning was tot de laatste par-
tij opgevoerd en de finalepartij kon 

beginnen met als finalisten: Theo 
Valentijn en Paul Schuurman. Bei-
den hadden de kans op het kam-
pioenschap en het werd muisstil in 
De Vrijheid. In 32 beurten was Paul 
de partij tegen Theo meester en te-
rug kijkend was het een sportief en 
vooral spannend finaleweekend.
Federatievoorzitter Cor van de 
Kraats reikte de Rijdes-bloemen uit, 
overhandigde het eremetaal en had 
voor de winnaar een Bocxe-Biljarts 
cadeaubon. Tevens een dank aan 
de tellers, schrijvers, wedstrijdlei-
ding en de organisatie van De Vrij-
heid inclusief de gastvrijheid en de 
attente bediening.
Einduitslag:
1 Paul Schuurman 6 pnt.
2 Bert Loogman 4 pnt.
3 John Beets 4 pnt.
4 Theo Valentijn 3 pnt.
5 Paul Huzemeijer 3 pnt.

Kortste partij: 22 brt. John Beets
Hoogste serie:  6 caramboles  Bert 
Loogman

Marathon 
klaverjassen
Amstelhoek - Het marathonklaver-
jastoernooi zaterdag 7 november bij 
Buurtvereniging Amstelhoek was, 
met een opkomst van 76 deelnemers, 
wederom erg geslaagd. Om tien uur 
kon er worden gestart en, ondanks 
enige ‘rookvertragingen’, werden er 
toch nog zes complete rondes ge-
speeld. De kaarters waren na afloop 
erg tevreden (gezien de 50 vóórin-
schrijvingen voor de eerstvolgende 
marathon op 20 maart 2010) en ook 
de organisatie was verheugd met het 
gezellige verloop deze dag.
Uitslagen van de eerste vijf:
1. Johan Zeldenthuis 31308 
2. Kees Andriessen 29733, 
3. Mevr. Raadschelders 29626, 
4. Tinus Smit 29492, 
5. Kees Vendrik 29400, 
76. Miss Poedel 24345 (gemiddeld 
4058).
Marsenprijs: Riet de Beer met 15 
marsen.
De organisatie bedankt alle deelne-
mers voor hun gezellige aanwezig-
heid.
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Atalante H1 pakt vier 
punten in sterke partij
Vinkeveen - VV Amsterdam H3 
kwam naar Vinkeveen om een wed-
strijd te volleyballen in sporthal de 
Boei tegen het eerste herenteam 
van Atalante, gesponsord door A-si-
de. Iedereen leek er klaar voor, maar 
toch ontbraken enkele belangrijke 
pionnen. Daarbij speelden de be-
kende seizoensblessures een gro-
te rol. De vaste trainer/coach Erik 
Raket is niet meer teruggekomen 
na deelname aan zijn cursus Eerste 
Hulpsinterklaas Bij Ochtendgloren 
van dinsdag jongstleden.
Zijn vervanger, Martijn de Vries kon 
vertellen dat een onfortuinlijk nat 
dak Raket en zijn jonge hengst fa-
taal is geworden. Ook Martijn kwam 
niet zonder kleerscheuren uit de 
cursus. Tijdens het zwaaien met een 
zak vol loodzware Playstation3-do-
zen om zijn evenwicht te behouden 
op een dak in Zijdelwaard, brak we-
derom een aanhechting tussen bo-
venarmspier een borstkas. De fysio-
piet houdt Martijn nu in zijn greep 
en dat kan nog weken duren, aldus 
Martijn zelf. Dus met nog zes fitte 
spelers over besloot de herenselec-
tie om Erik Verbruggen voor enkele 
wedstrijden terug te vragen uit het 
tweede herenteam. Erik is een ou-
de rot in het volleybalvak en liet dit 
vrijdag ook weer zien: betrouwba-
re passing en regelmatig een strak-
ke serve zijn zijn handelsmerk. Het 
publiekspanel gaf hem daarvoor dit 
keer een dikke acht, waardoor Erik 
weer vrolijk naar huis kon. Het pu-
bliekspanel was ook zeer tevreden 
over de afwisseling in de Vinke-
veense aanval. Vooral in het begin 
van de wedstrijd wisten spelverdeler 
Frans Roos en middenaanvaller Ro-
bert Hardeman de Amsterdammers 
helemaal zoek te spelen. Een groot 
deel van het VV Amsterdam team 

was regelmatig in het materiaal-
hok op zoek naar de bal die Harde-
man op onnavolgbare wijze daar er-
gens naartoe had gespeeld. Op zijn 
beurt had scheidsrechter Jan Rui-
zendaal de handen vol aan het te-
rugmanen van VV Amsterdam spe-
lers, aangezien er wel altijd zes man 
in het veld moeten staan en niet 3 
bij de turntoestellen. Dit viel Jan 
duidelijk zwaar, aangezien ook hij 
onderuit was gegaan bij de cursus 
Eerste Hulpsinterklaas Bij Ochtend-
gloren. Volgens Jan komt dit voor-
al door het ochtendgloren. De eer-
ste straaltjes licht maken je over-
moedig bij het dakenspringen en 
daardoor zag Jan een losse nok-
vorst over het hoofd. De iets door-
verende dakgoot brak zijn val maar 
tegelijkertijd brak er ook iets in zijn 
rug. Toch wisten de Vinkeveners als 
team in het veld en op de bok er een 
aantrekkelijke wedstrijd en een klin-
kende thuisoverwinning van te ma-
ken. Via 25-20, 25-16, 29-27 en 25-
13 kreeg VV Amsterdam klop met 
de roe. Die derde set, met 29-27 
nipt gewonnen, gaat de boeken in 
als een publieksset. Want alle Vin-
keveense aanvallers wisten rij op rij 
fout na fout te maken vanaf een 23-
19 voorsprong. Dan weer een blok-
fout, dan weer een bal in het net, 
dan weer buitenspel, het publiek 
smulde van de opgebouwde span-
ning. Maar met kampioensvolleybal 
had het weinig te maken. VV Am-
sterdam was daardoor echter wel 
mentaal gebroken en kon de vier-
de set nog geen deuk in een cho-
coladeletter slaan. De Atalante he-
ren zullen pas 18 december weer in 
Vinkeveen spelen, maar dan wel te-
gen de nummer 1: Martinus 4. Op 
papier een topper want de Vinkeve-
ners staan nu nummer 2.

Atalante D2 speelt zeer solide wedstrijd
Vinkeveen - Maandagavond 16 no-
vember speelden de dames van Ou-
denallen-Haaxman D2 tegen Alli-
des D3 (10e). Daarna de laatste set 
van Atalante JC1 van DJ Robert Ver-
maas bekeken, het was een makkie 
voor ze, en ja wat worden ze alle-
maal lang zeg, die talenten van mor-
gen! Kellie Bocxe was afwezig en el-
ders aan het swingen, Annemarie 
min of meer hersteld van de Mexi-
caanse (?) griep, de rest was ge-
zond aanwezig en samen waren we 
vast van plan weer eens een mooie 
strijd neer te zetten na de kater te-
gen VHZ in Nieuw Vennep. Onze 
poule kenmerkt zich door een stui-
vertje wisselend kwartet bovenaan. 
Momenteel staan VCH en VHZ op 
1 en 2, beide uitwedstrijden hebben 
we een beetje buiten ons potentiële 
kunnen oneervol verloren. Roda en 
wij zijn de andere kwartetspelers, 
vrijdag 13-11 hadden we tegenover 
elkaar moeten staan maar de wed-
strijd werd op verzoek van Roda ver-
zet naar dinsdagavond 8 december. 
Het ging als een solide trein. Er 
was een aardig verschil tussen de 
Haaxman-Oudenallen equipe en de 
Haarlemse dames. De eerste 2 sets 
wonnen we ruim met 11-25. De uit-
daging is toch steeds weer met dit 
soort wedstrijden de concentratie 
er goed in te houden. We tipten el-

kaar op mogelijke gaten, op moge-
lijke aanvalstactieken van de tegen-
stander en de enthousiaste samen-
werking zat er goed in. Het was alle-
maal mooi onder controle. De pass 
lag echt wel keurig, set ups gingen 

Verlies in eerste zaal-
wedstrijd voor Atlantis 2
Mijdrecht - Op zaterdag 21 no-
vember stond voor het tweede team 
van Atlantis de eerste zaalwedstrijd 
van het seizoen op het programma. 
De eerste helft van het veldseizoen 
werd voorlopig vrij succesvol afge-
sloten door de ploeg met een twee-
de plek op de ranglijst. Concurrent 
VZOD staat in deze poule voorlo-
pig eerste, maar deed in de eerste 
zaalwedstrijd tegen slechte  door 
met ruime cijfers te verliezen van 
de Almeerse ploeg EKVA/C1000 
Verschuren. Aangezien deze ploeg 
ook meteen de eerste tegenstander 
was voor Atlantis 2/Rabobank wist 
de ploeg dat ze meteen flink uit de 
startblokken moest. Helaas bleek 
deze tegenstander net te sterk voor 
Mijdrechtse equipe, er werd verlo-
ren met 10-14.
De afwezigheid van Natasja Kor-
ver en Masha Hoogenboom zorgde 
voor een kleine wijziging in de ba-
sisopstelling van Atlantis 2.  Verder 
kon coach Petra Taal beschikken 
over een goed gevulde reservebank. 
Atlantis 2/Rabobank begon scherp, 
maar zoekend aan de wedstrijd. De 
eerste aanval kon niet meteen de 
juiste kansen vinden, waardoor aan 
de andere kant de verdediging on-
der druk kwam te staan. EKVA wist 
wel vrij snel tot scoren te komen. Ge-
lukkig kon het aanvalsvak door een 
knap afgemaakte kans van Berry de 
Jong bijblijven. Tot het eind van de 
eerste helft ging de score vrijwel ge-
lijk op en kon Atlantis door doelpun-
ten van Wouter Drubbel, Kim Stolk 
en Melissa van der Stap goed in de 
buurt van de tegenstander blijven. 

Helaas verslapte het gehele team 
aan het eind van de eerste helft ver-
dedigend, waardoor EKVA een gat 
van drie doelpunten kon slaan en 
Atlantis met een 4-7 stand de rust in 
ging. Helaas kon Atlantis 2 het spel 
van het begin van de wedstrijd niet 
terugvinden en wist EKVA direct na 
rust nog driemaal tot scoren te ko-
men. Hierna herpakte de thuisspe-
lende ploeg zich knap door goed 
uitgespeelde aanvallen succesvol 
af te ronden. De doelpunten van Li-
sanne van Doornik, Auke van der 
Zijden, Peter van der Wel en Ber-
ry de Jong zorgden voor een ople-
ving van Atlantis 2, waardoor de Al-
meerse tegenstander even van zijn 
stuk gebracht leek. Helaas trok de-
ze laatste ploeg toch aan het lang-
ste eind door tegen het eind van de 
tweede helft verzorgd en rustig aan-
valsspel te laten zien en de wedstrijd 
naar zich toe  te trekken. 
Met een eindstand van 10-14 kan 
het tweede team van Atlantis terug-
kijken op een redelijke wedstrijd, 
waar nog zeker ruimte voor verbete-
ring in zowel aanvallend als verde-
digend opzicht. Hier zal de komende 
trainingen weer flink aandacht aan 
besteed worden om in de komen-
de wedstrijden de vechtlust van de 
ploeg om te zetten in winstpartijen.
Op zaterdag 5 december speelt zo-
wel Atlantis 1 als Atlantis 2 hun vol-
gende thuiswedstrijd in sporthal de 
Phoenix tegen gezamenlijke tegen-
stander uit de poules, KIOS 1 en 2. 
Atlantis 2 mag als eerste aantreden 
om 13.25 uur. We hopen op uw sup-
port tijdens beide wedstrijden!

Atlantis B1 behaalt 
verdiende overwinning
Mijdrecht - Op zaterdag 21 no-
vember startte om 13.20 de wed-
strijd met toeschouwers voor At-
lantis maar ook een aantal van de 
Vinken. In de aanval van het door 
Roebeson gesponsorde Atlantis 
B1 startten Matthijs, Maarten, Cis-
ka & Eva. In de verdediging startten 
Reinout, Kariem, Willemijn & Lusan-
ne. We begonnen goed en al snel 
maakte Matthijs een doelpunt d.m.v 
een schot. Na een mooie actie van 
Maarten legde hij de bal er ook in. 
2-0. Wisselen! De aanval was heel 
actief bezig en ze hadden veel kan-
sen. Reinout scoorde een mooi af-
standschot. 3-0. Rust. Het was weer 
even inkomen voor Atlantis en daar 

maakte de Vinken gebruik van. Ze 
scoorden 3-1. Wisselen! De aanval 
had veel kansen maar de bal wil-
de er niet in. De verdediging stond 
sterk te verdedigen, maar toch kre-
gen ze er weer een tegen. 3-2. Dat 
wilde Atlantis afstraffen en Rein-
out maakte 4-2. Sophia kwam erin 
voor Lusanne. Toen scoorde de Vin-
ken weer, maar snel daar achteraan 
scoorde Ciska. 5-3. Daarna scoor-
de Reinout nog een strafworp. Cis-
ka & Reinout werden gewisseld voor 
Britt en Jonathan. In de laatste mi-
nuut kregen we nog een doorloop-
bal tegen. Einduitslag: 6-4. Een eer-
lijk verdiende overwinning met heel 
veel kansen.  Hertha E2, oppermachtig!

Vinkeveen - De E-2 moest zater-
dag jl  in Bussum spelen tegen de 
E-7 van BFC.  Langzaam maar ze-
ker begint de E-2 beter te draaien. 
Dit seizoen spelen ze zonder vaste 
posities. In het begin even wennen 
maar het kwartjes nu wel gevallen. 
Er wordt soms echt heel goed ge-
voetbald om kippenvel van te krij-
gen vooral tijdens de aanval.
Dit keer moesten ze het met twee 
wissels doen.. Er werd veel druk ge-
zet op de verdediging van BFC. Tij-
dens de eerste corner zag Ferdi heel 
goed dat Levi bij de eerste paal vrij 
stond 0-1. Jesley was ook goed op 
stoom en gaf een schitterde pas aan 
Ferdi 0-2. Maar ook Ferdi kan goed 
passen geven, nu aan Lukas. Mooi 
afgemaakt Lukas 0-3. Toen verslap-
te de E-2 even en werd er in de 1e 
helft niet meer gescoord. 

Na een peptalk en limonade in de 
rust begon de E-2 weer erg goed. 
Na een aanval via Mike en Dani-
el gleed Lukas de bal schitterend 
in het doel 0-4. Dat Mike niet alleen 
goed kan dribbelen maar ook goed 
een voorzet kan geven was te zien 
aan de 0-5 via Levi. Ferdi maakte 0-
6 na een bal van Lukas.

Een schot van Mike via Levi in het 
doel 0-7. Een dieptepas op Ferdi be-
tekenende 0-8. Daniel had nog wat 
kansen. Verder kon je goed zien dat 
Dennie heel goed naar de bal blijft 
kijken waardoor hij niet te passeren 
was. Melvin gaf nog een paar mooie 
dieptepassen en voorzetten verder 
zonder resultaat. Niet te vergeten 
onze keeper Bas die nog wat kan-
sen van BFC om zeep hielp en een 
paar keer erg goed uit schoot. 

Mijdrechtse hockeydames 
in een flow
Mijdrecht - Een wedstrijd op pa-
pier zetten, is vaak moeilijker dan 
men denkt. Dit overbrengen is altijd 
een uitdaging. Dat zelfde geldt ook 
voor het overbrengen van een wed-
strijd tactiek. Tijdens de trainingen 
wordt er van alles gedaan om de da-
mes scherp te krijgen voor de wed-
strijd op zondag en dat lukte deze 
week bijzonder goed.
Het nieuwe speltactiek, delay 
press(de tegenstander op je eigen 
helft pas opvangen en de linies ge-
sloten te houden),  werd opgezet en 
er werd veel aan; uit de kom spe-
len gedaan. Hoe krijg je de dames 
dan scherp als het gaat om het spe-
len tegen de huidige nummer 3 in 
de wetenschap dat er vorig seizoen 
nog verloren werd. Door de dames 
een eigen mini doelstelling te geven 
voor de laatste 3 wedstrijden van dit 
jaar. De dames kozen zelf voor mini-
maal zeven wedstrijd punten! Daar-
naast deed een avondje teambuil-
ding veel voor het collectief.
Het zou stormachtig worden. Want 
tegenstander Hoorn staat bekend 
als een fysieke tegenstander en de 
clubscheidsrechters als thuisflui-
ters. Gelukkig lieten regen, wind 
en de spelleiders zich in deze war-
me november maand zich niet zien. 
En zo begonnen de dames met een 
nieuwe tactiek die precies gespeeld 
werd zoals ook was geoefend. En 
dan is het ook gelijk leerzaam hoe 
twee damesteams naar een wed-
strijd kijken. De thuisclub, Hoorn, 
wilde het spel niet maken en hield 6 
man achter de bal. Mijdrecht kwam 
uitsluitend voor de punten en niet 
voor een modeshow o.i.d. De doel-
stelling was om met een nieuwe me-
thode van spelen minimaal gelijk te 
spelen. Hoorn had echter heel veel 
moeite met de manier van spelen 

van de gasten. Ook het super fana-
tiek coachen vanaf de zijlijn werd als 
intimiderend beschouwd. Mijdrecht 
kreeg na 20 minuten spelen een te-
rechte strafcorner en die werd per-
fect verzilverd door de specialiste op 
dit onderdeel, Claudia Röling, 0 – 1. 
Dat werd ook tevens de ruststand. 
Strafcorner
Na tien minuten spelen in de 2de 
helft scoorde ook Hoorn uit een ver-
kregen strafcorner 1 – 1. Het gehele 
Mijdrechtse team werd er niet heet 
of koud onder en bleef volharden 
en geloven in het beoogde nieuwe 
systeem. Hoorn werd met de mi-
nuut onzekerder en dat gaf HVM 
vleugels. Uit de tweede strafcorner 
werd indirect gescoord door Leo-
nie Post. Ze bekroonde haar harde 
werken met een goal. Maar eigenlijk 
was dat de verdienste voor het ge-
hele teamcollectief. Vijf minuten la-
ter slaat Anouk Dix op de goal van 
Hoorn en de bal gaat via een Hoorn-
se stick en hand achter de keepster 
en wordt het 1 – 3. Hoorn is vol on-
geloof en gelooft er dan met 15 mi-
nuten te spelen niet echt meer in. 
Dat het vijf minuten voor het eind-
signaal nog 2 – 3 werd was lou-
ter voor de statistieken. De gastda-
mes waren vandaag mentaal ijzer-
sterk en dat beloofd voor volgende 
week veel goeds wanneer Hermes 
op bezoek komt. Het collectief en 
het nieuwe speltactiek maakte van-
daag dat de dames in een winning 
flow kwamen.
De helft van de mini doelstelling is 
al binnen en bij het behalen ervan 
zal de coach trakteren! Een nieu-
we grotere doelstelling werd door 
de dames alweer gemaakt n.l. met 
meer wedstrijdpunten aan het ein-
de van het seizoen te eindigen dan 
Heren 1.

Peuter- en kleutergym in 
sporthal de Eendracht
Mijdrecht - Op donderdagmiddag 
is er in sporthal De Eendracht, Een-
dracht1 te Mijdrecht, peuter en kleu-
ter gym. De kinderen in de leeftijd 
van 3 t/m 5 jaar kunnen hier heer-
lijk een uurtje sporten. Dit gebeurt 
op speelse wijze onder leiding van 
“juf” Willie de Jong. Op muziek ope-
nen we de les, waarna de kinderen 
elke week weer een andere opstel-
ling van klimmen, rollen, balance-
ren, springen, gooien en vangen ge-
presenteerd krijgen. Alle grondbe-

wegingen van sporten/turnen wor-
den tijdens deze lessen getraind.
Ook het leren samenwerken met el-
kaar en simpele spelvormen komen 
aanbod. Voor de kinderen is het el-
ke week weer een verrassing wat 
we gaan doen. Is dit ook iets voor 
uw peuter en/of kleuter?
Kom eens op donderdag kijken bij 
één van de lessen in De Eendracht.
De eerste les is van 16.00 uur tot 
17.00 uur en de tweede les is van 
17.00 uur tot 18.00 uur.

relaxed de lucht in en het werd zon-
der al te veel moeite slim en doel-
treffend afgemaakt. Vaak echt wel 
best behoorlijk mooi bekeken. Echt 
wel. De derde set werd 8-25 en de 
laatste 15-25. Lekker de kop er bij 

gehouden en punten gepakt, een 
lekkere niet al te complexe 4-0 er-
bij. Komende zaterdag 28-11 spe-
len de dames tegen subtopper VCH 
D3 (5de), en dinsdag 8-12 is dus de 
zeer interessante inhaalwedstrijd.


