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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Kinderen genoten van actie
van AH Jos van den Berg
Uithoorn – Het was vorige week woensdagmiddag weer gezellig druk in Winkelcentrum Amstel Plein en deze drukte ontstond zeker door de leuke sinterklaasactie van AH Jos van den Berg. Alle kinderen konden, in gezelschap van
enkele ‘versier’pieten, speculaaspoppen versieren, welke ze daarna mooi ingepakt mee naar huis mochten nemen.
Én je kon ook nog eens met een van de pieten op de foto. De actie was weer een groot succes.

Stichting Vuurwerkgroep is er klaar voor:

Ook dit jaar weer een
knalfeest op het dorpsplein
De Kwakel - “De opzet van de
vuurwerkgroep was de oudejaarsviering van een drietal jaar geleden
die nogal uit de hand gelopen was”,
vertelt Paul Boere, inmiddels voorzitter van de Stichting Vuurwerkgroep
De Kwakel. “Er is toen een keet in
de brand gevlogen waar benzine in
zat. Gelukkig is dat toen goed afgelopen.” Toch zat de schrik er in en
een groot deel van de Kwakelaars
was toen van mening dat er iets
moest gebeuren.
De koppen werden bij elkaar gestoken en werd er gekeken naar een
nieuwe aanpak van de oudejaarsviering. Er kwam overleg met diverse instanties en verenigingen wat
uiteindelijk resulteerde in een feesttent twee jaar geleden in de Anjerlaan in de Kuil, een eerste stap in
de goede richting. Vorig jaar werd
besloten om het feest te houden
waar het eigenlijk thuishoort, namelijk op het dorpsplein. Dat had ook
te maken met het feit dat de Anjerlaan voor een aantal mensen te ver
weg was. “Het dorp is ‘the place to
be’ voor de Kwakelaars”, aldus Paul.
Het feest op het dorpsplein is zo
goed bevallen dat daar dit jaar weer
de oudejaarsviering plaatsvindt. Er
staat dus een grote tent op het plein

en voor dorpshuis De Quakel staan
vier groepen vuurkorven van elk drie
stuks die aan elkaar gelast zijn, zodat je het idee krijgt van een pilaar
van vuur.
Disco
Ook dit jaar is er weer een disco in
de tent en er zijn voor alle bewoners
hapjes gemaakt door de plaatselijke slager en natuurlijk is er de medewerking van het dorpshuis en de
Kwakelse bevolking. Het feest begint om 24.00 uur en duurt tot ongeveer 02.00 uur. Paul is blij met de
steun van diverse bedrijven. Dat is
dan niet alleen financieel maar ook
materieel. “Wat we verleden jaar
moesten betalen krijgen we nu gratis”, vertelt Paul. Ook de Kwakelse
jeugd helpt mee en wel met het opbouwen van de tent en verder is er
een aantal vrijwilligers, dat op oudejaarsdag en avond komt helpen. Een
nieuwtje is het feit dat de vuurwerkgroep nu een heuse Stichting is geworden. Dat is zowel verzekeringtechnisch beter als voor de sponsors. Wat doet de vuurwerkgroep nu
precies? Paul legt uit: “Het gaat om
een groep van ongeveer 12 vrijwilligers die in samenwerking met de
gemeente en de politie en Woon-

groep Holland afspraken hebben
gemaakt. Dat is een breed pakket
want bij een dergelijk feest moeten er veel zaken geregeld worden
en daar vergissen mensen zich nog
wel eens in. Die denken dat je zoiets
even organiseert. Verder de elektra,
de muziek, de drank en de hapjes
en dan de controle. Want daar gaat
het dus uiteindelijk om bij de vuurwerkgroep.
Hesjes
Op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s
ochtends tot 03.00 ’s nachts loopt
de vuurwerkgroep door het dorp
verdeeld in groepjes van drie of vier
man. De groep krijgt ook een korte
politiecursus van een avond wat zij
moeten doen bij eventuele problemen. De groep heeft nu ook eigen
hesjes. Die zijn blauw met een fluorescerende opdruk van een vuurpijl
met de woorden ‘De Kwakel ok’. Er is
dus een constante bewaking in het
dorp, bij de twee flats en de school
die trouwens ook alle medewerking verlenen. “De groep staat ook
constant in contact met elkaar via
walkie talkies en hebben ieder een
lijstje met mobiele nummers zodat
onderling contact meteen mogelijk is.” Paul loopt de dag ervoor zelf
een rondje, samen met de politie en
brandweer, door het dorp en kijkt of
alles in orde is. Als er bijvoorbeeld
ergens een keet staat belt Paul met
de gemeente en vraagt of die weggehaald kan worden, zodat er geen
onnodige obstakels staan en alles
op nieuwjaarsdag netjes is. Na afloop van het feest wordt alles weer
netjes opgeruimd en alles aan kant
gemaakt. “De veiligheid staat bij ons
hoog in het vaandel”, vindt Paul die
trouwens ook rekent op alle medewerking van de Kwakelaars zelf. Wel
is het zo dat de groep graag nog extra vrijwilligers zou willen hebben.
Een paar uurtjes is ook prima. Paul
is te bereiken onder nummer 0627125690. Maar ook als iemand nog
een leuk idee heeft kan diegene ook
contact opnemen met dit nummer.
Paul is ervan overtuigd dat het weer
een oergezellig feest gaat worden:
“Bij een dergelijk feest komt echt
het sociale aspect van het dorp naar
voren en dat is belangrijk voor een
dorpsgemeenschap”, aldus Paul.
Verder staat er natuurlijk zoals elk
jaar een prachtige kerstboom op het
plein en op 28 december is er een
oliebollenconcert met lichte muziek
door Tavenu. Er is een klünenwedstrijd, er is een kraampje met chocolademelk en glühwein en er staat
natuurlijk een kraampje met oliebollen. Dus een echt wintergebeuren in
De Kwakel.

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

BP ZIJDELWAARD

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

FRANTZEN R&O
Renovaties
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Iedereen signaleert wel,
maar wie doet echt wat?
Uithoorn - November was de
maand tegen de drugs en de drank.
Maar omdat er nog meer vormen van
‘verslaving’ zijn is dit nu de maand
van de verleiding genoemd. De hele maand november is er aandacht
aan deze thema’s besteed en ook op
de scholen zijn er allerlei projecten
in dit kader van start gegaan. Maar
niet alleen de jongeren worden erbij
betrokken, ook allerlei instanties en
verenigingen participeren in dit project. Dat bleek het geval te zijn bij de
interactieve avond in het gemeentehuis waar wethouder Monique
Oudshoorn vertelde dat de aanleiding van deze maand eigenlijk was
dat de gemeente in 2005 geconfronteerd werd met ouders van wie de
kinderen XTC gebruikten. Omdat de
schuldvraag toen over diverse partijen werd uitgespeeld werd besloten om hier meer aandacht aan te
besteden. Begonnen werd met een
week van de drugs, maar dat werd
al gauw een maand en wel november. Het thema werd uitgebreid naar
drank. De bedoeling is dat jongeren op de hoogte zijn van de nadelige gevolgen van zowel drugs als
drank. Zoals gezegd, er waren verschillende instanties aanwezig zoals de stichting MEE die zich bezighoudt met kinderen met een beperking of problemen, directeuren van
basisscholen, Stichting Brijder, de
gemeente en ook de voetbalvereniging Legmeervogels en andere zorginstellingen. Marion Kooij van Brijder vertelde dat er verschillende
soorten drugs zijn zoals de bewustzijnsveranderende drugs zoals paddo’s, weed en LSD en de verdovende middelen zoals heroïne en GLB.
Volgens Kooij is nu het ‘gamen’ op
de computer de verslaving met stip.
“Sommige jongeren doen dat 44 uur
per week. Gelukkig is de verslaving
aan gokken qua jongeren minder
geworden sinds het verbod van de
overheid van flipperkasten en gokautomaten in sporthallen en dergelijke. Maar nu de signalen. Die lopen
uiteen van bagatelliseren tot manipuleren. Iedereen signaleert wel
wat, maar wie doet wat. Zo is het
belangrijk dat ook op scholen signalen worden opgevangen en dat
binnen de klas het gesprek wordt
aangegaan. Het is belangrijk dat de
groep gebruikers in beeld wordt gebracht en waar ze zich ophouden.
Dat kan ook bij scholen zijn en zelfs

een groep jongeren die hasj gebruikt
bij een basisschool. Dan is het ook
belangrijk dat, als er melding van
wordt gemaakt, de politie meteen
ter plekke is en niet pas na 15 minuten omdat de kinderen dat allemaal
zien. Een nieuw meldsysteem is de
verwijsindex. Dat houdt in dat als er
twee partijen zijn die een probleem
bij een kind of jongere signaleren
dat doorgegeven wordt via een biepsysteem aan andere betrokken instanties. Er komt dan een centraal
meldpunt met een coördinator en
er is ook sprake van terugkoppeling. Er zijn natuurlijk verschillende
manieren van benaderen. Zo vertelde Marion Kooij dat er avonden
georganiseerd worden bij allochtone moeders. Het is gebleken dat
die veel signaleren maar vaak niet
weten waar ze dan naar toe moeten. Een bijkomend probleem is de
taal. Paul Legez van Legmeervogels
wilde weten of er ook folders zijn die
uitgedeeld kunnen worden. Die bestaan al en kunnen bij de diverse instanties aangevraagd worden. Verder is het belangrijk dat kinderen
met een probleem niet weggestuurd
worden van school zonder dat een
andere instantie zich daarmee bezig gaat houden. Er werden op die
avond groepjes geformeerd die over
een probleemgeval moesten discussiëren en aangeven welke instanties
waarbij betrokken zouden moeten
worden. Zoals onderwijs, politie, gemeente, jongerenwerk zorg en welzijn. Het ging om Kevin, 16 jaar, die
een broertje heeft van 11 jaar met
een licht verstandelijke beperking.
Ouders krijgen begeleiding van
MEE. Kevin is vaak bij een vriend die

weed rookt en cocaïne gebruikt. Zijn
schoolprestaties gaan omlaag. Bij
Legmeervogels waar Kevin voetbalt,
is hij uit de selectie gezet wegens te
veel verzuim en ook op school verzuimt hij ’s morgens steeds vaker.
Een algemeen meldpunt is een belangrijk item volgens de diverse partijen. Daarna werd er een kort theaterstukje opgevoerd door Stichting
Kikid onder de naam Benzies en
batches. De theatergroep zijn allen
maatschappelijk werkers in het eerste jaar. Een actueel stuk waar de
seksualisering centraal stond. Gebroken gezinnen waar het kind haar
of zijn vermaak via internet probeert
te zoeken en met een jongen omgaat maar die ook weer met een ander meisje flirt. Zij wordt gelukkig
wel gesteund door haar zus die haar
waarschuwt maar zij maakt toch een
afspraakje met de jongen die zij via
internet heeft leren kennen en die
haar dan bijna de kleren van het lijf
rukt: “Dat wilde je toch, daar was je
toch op uit?” Hoewel bedoeld voor
tweede en derde klas VWO, schokkend en indringend.
Na afloop werd nog even kort besproken wat eventueel het thema
voor volgend jaar zou kunnen zijn
en ook hier bleek dat seksualiteit
hoog staat met daaraan verbonden
het probleem van de loverboys. Dat
bleek trouwens ook het geval bij
het onderzoek op scholen waar de
leerlingen uit verschillende thema’s
konden kiezen en waar vooral in de
2 en 3e klas de seksualiteit het cijfer
6 kreeg, terwijl andere thema’s het
cijfer 2 kregen. In januari wordt het
thema bekendgemaakt.
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COLOFON
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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening 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.

N

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

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

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

Vervangen bomen
stremt Anjerlaan

zaamheden elders in de wijk te
doen.
In de loop van januari 2009 (bij geschikt weer) worden er 46 nieuwe Iepen teruggeplant en worden de bermen bijgewerkt. Tijdens deze werkzaamheden hoeft de weg niet te
worden afgesloten.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Van Beusekom van de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch bereikbaar op
06-10942757.
Tijdens de werkzaamheden ontstaan hinder en overlast, waarvoor
begrip wordt gevraagd.

Heeft u al een
noodpakket?

Wanneer er iets gebeurt, is het mogelijk dat burgers zich een
aantal dagen moeten kunnen redden zonder hulp van de
overheid. Stel dat er tijdelijk geen stroom of drinkwater beschikbaar is? Het is dan handig of misschien zelfs van
levensbelang om een noodpakket in huis te hebben.
Voor meer informatie en tips ga naar: www.crisis.nl
of www.heeftualeennoodpakket.nl Kijk ook op
www.uithoorn.nl onder Denk Vooruit.
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Aangifte op afspraak
bij politie

Het wijkteam Uithoorn biedt per 1 januari 2009 de mogelijkheid tot
het doen van aangifte op afspraak. U kunt dan voortaan elke dag van
13.45 uur t/m 16.15 uur op het politiebureau Uithoorn terecht voor het
doen van aangifte. U kunt dan telefonisch op het nummer 0900-8844
of op het politiebureau aan de Laan van Meerwijk een afspraak maken.
Bij vermissing of diefstal van identiteitbewijzen hoeft u niet langer naar
het Gemeentehuis om gegevens op te halen. De politie kan sinds kort
de gegevens telefonisch opvragen bij de gemeente.

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

I

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Op vrijdag 12 december 2008 begint het rooien en verplanten van
de bomen langs de Anjerlaan in
De Kwakel. Deze werkzaamheden
gaan ruim één week duren.
Tijdens de rooiwerkzaamheden is de
Anjerlaan afgesloten voor het doorgaande verkeer op werkdagen tussen 7.30 en 16.00 uur.
Gedurende het werk zijn de Orchideelaan en de fietsverbinding tussen de Gerberalaan en Irislaan
opengesteld voor het verkeer.
Bewoners die gewend zijn hun auto langs de Anjerlaan te parkeren
worden verzocht dit tijdens de werk-

E
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Strooiveld begraafplaats Afsluiting Amsteldijk-Zuid
door kappen populieren
Noorddammerweg
gereed
De afgelopen periode is hard gewerkt om de begraafplaats aan de
Noorddammerweg alhier te herinrichten en uit te breiden met een
strooiveld en een waterelement. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid en is in goed overleg met alle betrokkenen een voorziening tot
stand gebracht die voldoet aan de
eisen van moderne uitvaartverzorging.
Per 1 november 2008 is het strooiveld gebruiksklaar. Daarop heeft de

eigenaar van het crematorium Bouwens, gezamenlijk met de gemeente Uithoorn, als kunstobject een waterelement aangelegd. De gemeente heeft de beplanting rondom en het
gras op het strooiveld verzorgd.
Het strooiveld is eigendom van de
gemeente Uithoorn. Daar kunnen
nabestaanden in overleg met de beheerder van de begraafplaats de
as van hun overleden dierbare verstrooien.

Vierde bijeenkomst
Microklimaat

Samen voor minder vliegtuighinder
Het duurt nog even, maar noteert u alvast in uw agenda dat op dinsdag
10 februari 2009 in de Thamerkerk de vierde bijeenkomst Microklimaat
plaatsvindt. Samen met de inwoners zullen wethouder Jeroen Verheijen (gemeente Uithoorn) en Henk Waltman (Luchtvaartverkeersleiding Nederland) kijken naar nieuwe mogelijkheden om geluidsbelasting door vliegtuigen te verminderen binnen de bestaande kaders. Het
inhoudelijk programma wordt in januari 2009 bekend gemaakt. Als u
zich per e-mail aanmeldt bij secretariaat_VenH@uithoorn.nl, ontvangt
u bijtijds het programma. De bijeenkomst is openbaar.

Locatie en tijd

Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1. Dinsdag 10 februari 2009,
19:30-22:00 uur (inloop 19:00 uur)

De populieren langs de AmsteldijkZuid zijn onderzocht op veiligheid.
Daarbij is gebleken dat de meeste
populieren niet meer gezond zijn. Ze
hebben daardoor een verhoogd risico op takbreuk en omwaaien.
In 2006 zijn de populieren op het gedeelte tussen Aan de Molenvliet en
de voormalige vuilnisbelt gerooid.
Nu zijn de 29 populieren tussen de
voormalige vuilnisbelt en de Vrouwenakkerse brug aan de beurt om
verwijderd te worden. Daarna worden nog dit jaar, mits het weer meewerkt, 68 nieuwe bomen teruggeplant.

Op maandag 8 december a.s. begint het rooien en dit gaat ongeveer
één week duren.
Gedurende deze periode is de Amsteldijk-Zuid tussen Grevelingen en
de Vrouwenakkerse brug tussen
7.30 en 16.00 uur voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten.
De G-buurt blijft bereikbaar vanaf de
Schans. De omleidingsroute wordt
met borden aangegeven. De werkzaamheden zullen enig ongemak
opleveren.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Van Beusekom van de afdeling Leefomgeving, telefoon 06-10945727.

Nieuwe glasbakken
bij winkelcentrum
Zijdelwaard
Aan twee kanten van het winkelcentrum Zijdelwaard zijn ondergrondse glasbakken gekomen. Deze komen in de plaats van de bovengrondse glasbakken. De glasbak
aan de voorkant van het winkelcentrum is verplaatst in de richting van
de GroenRode Scheg bij de ingang
van de parkeerplaats.

bovengronds minder ruimte in, de
omgeving ziet er daardoor veel netter uit en er kan meer glas in. Een
belangrijk voordeel voor het milieu
is dat er op kleur gescheiden wordt.
Daardoor is het glas nog geschikter
voor hergebruiken. De oude bovengrondse glascontainers worden deze week verwijderd.

De ondergrondse glasbakken hebben diverse voordelen. Ze nemen

Meer informatie en spelletjes over
glas: surf eens naar www.glasbak.nl.

Kinderen praten mee over
inrichting speelvelden
Woensdag 10 december organiseert
de gemeente een bijeenkomst waarop kinderen t/m 8 jaar uit een aantal buurten kunnen meepraten over
de inrichting van speelveldjes in
hun buurt. De kinderen hebben een
persoonlijke uitnodiging van de gemeente gekregen. Ze mogen eerst
de plannen bekijken en kunnen vervolgens het plan kiezen dat ze het
leukst vinden.

ners van de betrokken buurten afgesproken waar er nieuwe speelplekken komen en welke bestaande speelplekken worden opgeknapt.
Nieuwe speelplekken komen op het
veldje achter Laan van Meerwijk 13
t/m 31 en tegenover Nicolaas Beetslaan 94 t/m 104. Opgeknapt worden
de speelplekken achter Aan de Molenvliet 1 t/m 15; in de Wilgenhof en
langs de Staringlaan.

Speelbeleidsplan 2008 - 2012

Inspraakmiddag

De gemeenteraad heeft een tijdje
geleden het ‘Speelbeleidsplan 20082012’ vastgesteld. Daarin staat dat
er in de gemeente nieuwe speelplekken moeten komen. De gemeenteraad wil graag dat in elke buurt twee
speelplekken komen voor kinderen
tot 8 jaar. Daarvoor moet wel ruimte
zijn en de speelplaats moet niet alleen leuk, maar ook veilig zijn. Meer
informatie over het speelbeleidsplan is te vinden op www.uithoorn.nl/
speelbeleidsplan.

Geplande speelplekken

Op 30 september is met de bewo-

Voor het inrichten of opknappen van
de speelplekken zijn telkens drie
voorstellen gemaakt. De inspraakmiddag voor kinderen is op woensdagmiddag 10 december van 16.00
uur tot 18.00 uur in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk in
Uithoorn. De gemeente zal aan de
hele buurt laten weten welk plan uiteindelijk gekozen is.

Vragen?

Vragen kunnen telefonisch worden voorgelegd aan de heer J. van
Heugten van adviesbureau Oranjewoud: 036 - 530 8147.

Bewonersoverleg

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

•

LOPENDE
PROJECTEN

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

WEGWERKZAAMHEDEN
LAAN VAN MEERWIJK/
AAN DE MOLENVLIET

Er wordt onderhoud gepleegd aan
de asfaltconstructie van de Laan van
Meerwijk en Aan de Molenvliet. Verder worden het aanliggende trottoir
en de parkeerhavens van Aan de
Molenvliet opnieuw bestraat. Aannemersbedrijf BAM Wegen te Zaandam zal in opdracht van de gemeente Uithoorn de werkzaamheden uitvoeren.

Start uitvoering

De werkzaamheden zijn in de eerste week van november begonnen
en zullen naar verwachting eind december 2008 worden afgerond. Deze planning is sterk afhankelijk van
het weer. De werkzaamheden veroorzaken helaas hinder. De aannemer probeert deze hinder tot een minimum te beperken.

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

GROOT ONDERHOUD
AAN 41 FIETS- EN VOETGANGERSBRUGGEN

De ﬁrma Haasnoot bruggen pleegt
in opdracht van de gemeente Uithoorn groot onderhoud aan 41 houten fiets- voetgangersbruggen in
Uithoorn en De Kwakel. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het renoveren van de bestaande houten bruggen en het waarnodig vervangen van de houten dekken door Fiberline kunststofdekken.
Deze kunststof wordt gebruikt in verband met de gebruiksvriendelijkheid
en om de levensduur van de brug
aanzienlijk te verlengen. Het gaat
om bruggen in Meerwijk Oost, Meerwijk West, De Kwakel en de Biezenwaard. De werkzaamheden kunnen
enige overlast veroorzaken, omdat
een brug tijdelijk kan worden afgesloten. De aannemer zal deze overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Het hele project zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen
en aan het eind van dit jaar zijn afgerond. Deze planning is natuurlijk
sterk afhankelijk van het weer. Als u
vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de heer B. Willemse van de afdeling
Leefomgeving. Hij is telefonisch te
bereiken op nummer 06-51662371
op maandag tot en met donderdag
van 08.00 tot 16.30 en op vrijdag van
08.00 tot 12.00.

Asfalteringswerkzaamheden

Het asfalteren zal overdag worden uitgevoerd. Dit duurt naar alle waarschijnlijkheid één dag. Tijdens het aanbrengen van de asfaltlagen wordt het verkeer op de kruising Laan van Meerwijk/Aan de Molenvliet met verkeersregelaars geregeld. Het asfalteren van de Aan de
Molenvliet staat gepland in de week
van 15 december. De mogelijkheid is
aanwezig dat door weersomstandigheden niet geasfalteerd kan worden.
Wanneer de werkzaamheden dan
wel uitgevoerd kunnen worden zal te
lezen zijn op www.uithoorn.nl. Alleen
gedurende het aanbrengen van het
asfalt wordt de bussluis tussen de
Laan van Meerwijk en de Polderweg
(van 07.00 tot 20.00 uur) opengesteld voor al het verkeer. Daarna zal
de bussluis weer alleen door bussen
gebruikt kunnen worden. In opdracht van de gemeente verzorgt de heer K. Olijerhoek
van het adviesbureau
Grontmij het toezicht
op de werkzaamheden. Hij is telefonisch bereik-

Sinds medio september wordt in de
buitenruimte tussen de Briandﬂat en
de Brusselﬂat en aan de zuidzijde en
de oostzijde van de Monnetﬂat gewerkt aan het groen en de bestratingen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de totale renovatie van
de buitenruimte van de hele wijk Europarei. De plannen voor deze herinrichting zijn samen met de bewoners opgesteld in de zogenaamde
werkateliers. De komende maanden tot het einde van dit jaar worden
de heesters vervangen, nieuwe bomen aangeplant en de gazons vernieuwd. Ook wordt bij de Brusselﬂat en Briandﬂat een trapveld aangelegd, voorzien van drainage. De
doeltjes worden in het voorjaar 2009
geplaatst als de grasmat goed is
aangeslagen. Bij de Monnetﬂat worden ook de trottoirs aan de zuidzijde
en de oostzijde van de ﬂat herstraat.

ONDERHOUDSWERK
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM Wegen bv, Regio Noordwest herstraatwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden begeleid door
Grontmij Nederland bv namens
de gemeente. Zodra er bij u in de
buurt/straat herstraatwerkzaamheden worden uitgevoerd, krijgt u hierover een brief. Wilt u na lezing van
die brief nog meer weten dan kunt u
contact opnemen met de heer Disseldorp of de heer Schrijvers van
Grontmij. De heer Disseldorp is bereikbaar op 06-55304986 en de
heer Schrijvers is bereikbaar op 0622486119.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oud

Nieuw

MEERWIJK 2E FASE
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Waternet is namens Waterschap
Amstel Gooi en Vecht bezig met
baggeren in Meerwijk. Er wordt voornamelijk gewerkt met een duwboot.
De bagger wordt met een kraan geladen en met waterdichte transportmiddelen afgevoerd naar het depot van de gemeente Uithoorn. De
werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Waternet probeert
die overlast tot een minimum te beperken. Half december zijn de baggerwerkzaamheden in Meerwijk voltooid. Voor nadere inlichtingen kunt
u contact opnemen met de heer M.
de Brabander van Waternet, telefoon 608 2654 (tussen 9 en 11 uur
op werkdagen).

Sinds medio oktober is de Bovenkerkerweg in Amstelveen ter hoogte
van de nieuwe N201 voor een periode van twee jaar afgesloten. In overleg met de brandweer is een afrit van
de bouwweg naar de noordkant van
de Bovenkerkerweg aangebracht om
zo de aanrijtijden te kunnen garanderen. De eerste twee maanden is de
weg afgesloten voor al het verkeer;
na twee maanden hebben ﬁetsers en
voetgangers wel doorgang. De gemeente Amstelveen heeft voor deze
afsluiting een verkeersbesluit afgegeven. Zodra de Bovenkerkerweg wordt
afgesloten komt er een verkeerslicht
bij de kruising bij de Zijdelweg.

TOEGANKELIJK
MAKEN BUSHALTES

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

BOUWPROJECT
11 APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk gaat de ﬁrma Bot Bouw 11 appartementen bouwen. Het hele project duurt ongeveer anderhalf jaar.
Bot Bouw zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Het hele terrein is door een hek omgeven.
Omdat er weinig ruimte is, is een
aantal parkeerplaatsen gedurende
de bouw niet beschikbaar. Die parkeerplaatsen vallen namelijk binnen het bouwterrein. Bot Bouw is op
18 november begonnen met het heien voor de nieuwbouw. In het eerste

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 4 december 2008 in het gemeentehuis. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 22.00 uur de Raadsvergadering.

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

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

Let op! In deze vergadering duurt het Informatief Beraad tot 22.00 uur. Hierdoor kan aan alle onderwerpen, met name de nota “Sport rendeert”, in ruime
mate aandacht worden besteed.

1

19.30-19.35

1.1
1.2
1.3

19.35-19.45
19.45-19.55
19.55-20.15

1.4

20.15-21.05

1.5

21.05-21.35

1.6

21.35-21.55

2

INFORMATIEF BERAAD

Opening - agenda Informatief Beraad

Voorzitter:
Dhr. J. Mollema
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Toestemming GR Aalsmeer-Uithoorn (incl. presentatie). Doel: Informatieve
bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming. RV08.62
Nota “Sport rendeert”. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het
college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.61
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP), fase 4. Doel: Informatieve bespreking in de
raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming
RV08.59

21.55

Rapport evaluatie rekenkamer. Doel: Informatieve bespreking in de raad en met
het college ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RI08.18
Sluiting en korte schorsing

22.00-22.30

Opening - stilte - primus

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAADSVERGADERING

22.30-22.45

3.1

22.45-22.55

22.50

4

23.00-23.15

4.1

23.15-23.25

4.2

23.25-23.30

23.30

Voorzitter
Voorzitter:
Mw. H.L. Groen
Voorzitter/leden

Agenda raadsvergadering 04.12.08
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 20.11.08
Ingekomen stukken
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

AFSLUITING
BOVENKERKERWEG

Bereikbaarheid van de buurt

Het werk verloopt in 2 fases. Daarbij worden delen van het werkgebied
afgesloten voor het verkeer. De bereikbaarheid van de buurt is gewaarborgd en met borden is een omleidingsroute aangegeven. In de week
van 24 november is de aannemer
begonnen met de fase Aan de Molenvliet en kan er tijdelijk niet geparkeerd worden aan de achterzijde
van Aan de Molenvliet, Klipper 2 t/m
26 en Karveel 28 t/m 75.

RENOVATIE BUITENRUIMTE EUROPAREI
Brusselﬂat, Briandﬂat en
Monnetﬂat

Raadsleden
Inwoners/raadsleden

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Mondelinge/schriftelijke
vragen en beantwoording door college.
Ruimtelijke economische visie GPA. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de
besluitvorming. RV08.56
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de
agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling
van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
Einde beraadslagingen - Schorsing
(afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Wijziging ARV 2009 en vaststelling verordening OZB 2009 RV08.60
2. Paraplubestemmingsplan binnenplanse onthefﬁngen RV08.57
3. Vaststellen woonplaatsenbesluit RV08.58
4. Financiële verordening en nota activabeleid RV08.44
Sluiting openbare vergadering
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter

Scheidingsdepot vrijdagmiddag
vroeger dicht
In verband met de verjaardag van Sinterklaas sluit het Scheidingsdepot aan de Industrieweg om
15.30 uur zijn poort. Zaterdag 6 december is het scheidingsdepot op de gewone tijden open.

kwartaal van 2010 is de oplevering
van de 11 appartementen gepland.
Meer info: Bot Bouw, Cor van der
Linden, tel.: 06-52092090

ONDERHOUDSWERK
MEERLAAN

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

De Meerlaan wordt vanaf
17 november 2008 afgesloten

Voordat de werkzaamheden beginnen wordt de periode van afsluiting
met borden aangegeven. Op borden
staat ook de omleidingroute voor alle verkeer vermeld. Vanwege weersomstandigheden kan het zijn dat de

werkzaamheden moeten worden uitgesteld, dat zal dan met borden kenbaar worden gemaakt. De bewoners
die met hun uitweg direct aansluiten
op het af te sluiten weggedeelte, zijn
met een brief op de hoogte gesteld
over het tijdstip van de afsluiting en
zijn gevraagd elders te parkeren.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Disseldorp of de heer Schrijvers van
Grontmij. De heer Disseldorp is bereikbaar op 06-55304986 en de
heer Schrijvers is bereikbaar op 0622486119.
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door verbeterde techniek meer licht
op straat, minder lichthinder en zijn
energiezuinig. De energieverbruik
in de oude situatie was ca. 59.400
kWh/jaar en is in de nieuwe situatie
30.900 kWh/jaar. Een besparing van
28.500 kWh/jaar. De CO2 uitstoot
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duurzaam. LED verlichting is nog in
ontwikkeling en kan mogelijk op den
duur meer worden toegepast.
Voor technische vragen en/of opmerkingen kunt u contact opne-

En beter milieu begint in je eigen straat. De gemeente draagt
hieraan bij door verouderde openbare verlichting te vervangen
voor nieuwe die voor minder lichthinder zorgt en bovenal energiezuinig is. De nieuwe lampen gaan drie tot vier keer langer
mee.
De gemeente Uithoorn heeft de
lichtmasten in Thamerdal, Oude
Dorp en Amsteldijk-Noord laten
keuren op veiligheid en duurzaamheid. Resultaat hiervan is het vervangen van 300 verouderde armaturen. De nieuwe armaturen geven

3 DECEMBER 2008

Indal Libra

Indal Disq

zal evenredig afnemen. De nieuwe armaturen worden voorzien van
LongLife lampen. Deze gaan drie tot
vier keer langer mee dan conventionele lampen.

men met de heer R. Stolk. Telefoon
(0297) 513111.Voor vragen over het
uitvoeren van vervangwerkzaamheden kunt u zich richten tot de heer B.
Willemse. Telefoon 06-51662371.

Indal Kegel
In deze vervangingsronde zullen in
de Amstelstraat en rond het Oranjepark ook proeven worden gedaan
met innovatieve LED verlichting.
LED verlichting is energiezuinig en

Innolumis (Oranjepark)

Indal Stela (Amstelstraat)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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 ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening 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 grifﬁekosten 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
Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
Inzageperiode : onbeperkt
Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Wet Milieubeheer, melding veranderingen binnen bedrijf Cindu b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn. Info: De heer J.J.Vennik, tel:513223. Inzageperiode:
14 november t/m 25 december 2008
Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008. Info: Afdeling Dienstverlening cluster Werk en Bijstand, De heer C.H.L Bakker, tel: 513255. Inzageperiode: 28 november 2008 t/m 10 januari 2009

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Rozenlaan 13, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende materialen.
Zijdelwaard
- Achterberglaan 82, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 204, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een spandoek
met bedrijfsnaam en logo.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
Meerwijk-West
- Goudlijster 10, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemd bouwplan ligt van 5 december 2008 tot en met 15 januari 2009 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 178, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 6
januari 2009
- Rozenlaan 71, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 6 januari 2009.
- Rozenlaan 13, vergunning voor het slopen van asbesthoudende materialen.
Bezwaar: t/m 8 januari 2009.

Meerwijk-Oost
- Frees 9, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 7 januari 2009.
Meerwijk-West
- Brandgans 3, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 8 januari 2009.
- Ganzendiep 14, vergunning voor het geheel vernieuwen van een pannendak
naar een rieten dak. Bezwaar: t/m 8 januari 2009.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 70, vergunning voor het plaatsen van een schutting. Bezwaar: t/m 6 januari 2009.
De Legmeer
- Muur 37, vergunning (van rechtswege) verleend voor het plaatsen van een terrasoverkapping. Beroep: t/m 5 januari 2009.
- Bieslook 16, vergunning voor het vernieuwen van kozijnen en de borstwering
op de 2e etage. Bezwaar: t/m 7 januari 2009.
- Brunel 19, vergunning voor het slopen van asbesthoudende buitengevel
beplating aan de voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 7 januari 2009.
- Legmeerplein, vergunning aan de heer Limburg voor het innemen van een
standplaats op dinsdag 23 en woensdag 24 december 2008 met een mobiele
verkoopwagen voor de verkoop van bloemen. Bezwaar t/m 8 januari 2009.
- Brunel, vergunning aan Makrozijn voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m
19 december 2008. Bezwaar t/m 8 januari 2009.
Legmeer-West
- Randhoornweg, vergunning aan sportvereniging De Legmeervogels voor het
organiseren van een sport- en spelweekend op 5, 6 en 7 juni 2009. Bezwaar
t/m 8 januari 2009
Zijdelwaard
- Nijhofﬂaan, vergunning aan mevrouw Leewis voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer
van 1 t/m 22 december 2008. Bezwaar t/m 8 januari 2009.
- Zijdelwaard, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het organiseren van
de Vakantie Makelaar loop op 25 januari 2009. Bezwaar t/m 8 januari 2009.
- Potgieterplein, vergunning aan de heer Nijbacker voor het innemen van een
standplaats op maandag en dinsdag voor het uitvoeren van reparatie aan autoruiten vanaf 1 december 2008 en voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 8 januari
2009.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Bakker voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van kaas voor
het jaar 2009. Bezwaar t/m 8 januari 2009.
- Joost v.d. Vondellaan, vergunning aan mevrouw Verbaan voor het innemen
van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor verkopen van verzekeringen van Zorg en Zekerheid voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 8 januari
2009.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

W W . U I T Hnatuurgebieden!
OORN.NL
Welkom in Wonze

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons
mee de natuur te beschermen en word Beschermer van
Landschap Noord-Holland: vanaf ` 20,- per jaar ontvangt
u een Beschermerspas met gratis toegang tot onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap NoordHolland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van `............... (min. ` 20,-)
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s):

m/v Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.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 eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: 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.

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

Onkruid bestaat niet.
Of toch wel …. ?

Onkruid bestaat niet. Veel
mensen zullen het hier niet
mee eens zijn. Afgelopen
voorjaar en zomer hebben ze
hard moeten schoffelen om
hun tuin vrij te houden van
ongewenste plantengroei. Ze
zijn blij dat ze de komende
maanden even niet hoeven.
Dus onkruid bestaat wel !?
Het is maar net wat je verstaat
onder onkruid. Een plant die
ongewenst is, om wat voor reden dan ook, noemen we een
onkruid. De situatie ter plekke
en op een zeker moment bepaalt of iemand een plant als
een onkruid beschouwt of
niet. Een plant kan op de ene
plek dus onkruid zijn en op de
andere plek niet. Op het ene
moment wel en op het andere
moment niet.
Gras bij de boer in het weiland is geen onkruid. Het is
daar gewenst om voederwaarde te produceren voor
de koeien. Echter, als gras tussen de stoeptegels groeit of
vanuit het gazon teveel gaat
uitbreiden de plantenborders
in, wordt het onkruid. Het is op
die plekken namelijk vaak ongewenst (voor veel mensen).
De aardappelplanten in een
veldje op de volkstuin zijn
geen onkruid. Als na een
zachte winter echter aardap-

pelplanten opkomen tussen
de rijtjes spinazie, zijn ze daar
ongewenst. En dus onkruid.
In de vrije natuur bestaan
geen onkruiden. Niet in de
echte natuur tenminste. In
de natuur leven planten met
elkaar in een evenwicht. Elk
staat op z’n eigen plekje, op
z’n eigen moment. Allemaal
even gewenst. Ze concurreren wel met elkaar om ruimte,
licht, water en voedsel, maar
zo gaat dat nu eenmaal in
de natuur.
In de Nederlandse natuur
komen soms wel ongewenst
plantensoorten voor, eigenlijk
dus onkruiden. Denk maar aan
grassen en boomopslag, die
geregeld verwijderd moeten
worden om die mooie ‘heidenatuur’ in stand te houden.
Of aan het verwijderen van te
hoog wordende bomen in de
moerasnatuur van de Botshol. Ingrijpen is nodig om het
gewenste evenwicht in stand
te houden.
Nog een voorbeeld, distels. Bij
een boer in een weiland zijn
ze een ongewenst onkruid.
De koeien vreten ze niet en ze
kunnen zich sterk uitbreiden.
In de natuur zijn distels echter
heel nuttige planten. Bijen en
hommels komen er graag op
bezoek. Zonder distels kan de
mooie distelvlinder zich niet
voortplanten in Nederland. En
ze zijn nog mooi ook. Hebt
u een bloeiende distel wel
eens van heel dichtbij bekeken?. Volgend jaar maar eens
doen.

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 ontwikkelingssamenwerking 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!

Onderwijsprogramma

(On)kruidige groeten van
een IVN-er

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Cursussen in atelier
De Penseelstreek

Uithoorn - De cursussen in 2008
zijn allemaal weer heel plezierig verlopen. Maar in 2009 starten weer
nieuwe cursussen in atelier De Penseelstreek aan de Potgieterlaan
16. De lessen, gedurende 10 weken, worden gegeven in een lichte lesruimte waar in kleine groepen
(maximaal 8 personen) wordt gewerkt. U wordt begeleid door beeldend kunstenaar Corrie Eeltink, die
reeds 15 jaar met veel succes cursisten begeleidt. De cursussen zijn
toegankelijk voor zowel beginners
als gevorderden.
Ze vinden zowel overdag als ’s
avonds plaats.
U kunt zich aanmelden op zaterdag

STICHTING ONTWIKKELINGS

13 december van 15.00 tot 17.00 uur
(het atelier is dan in kerstsfeer), op
vrijdag 16 januari van 19.00 tot 21.00
uur, of zaterdag 17 januari van 15.00
tot 17.00 uur.
Voor meer info kunt u bellen naar
atelier ‘De Penseelstreek’, tel. 0297540444; e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Folders met informatie over de cursussen kunt u vinden in de openbare bibliotheken in Uithoorn en omgeving. Ook in de winkels van Van
Hilten en Zwart liggen cursusfolders. U kunt de informatie ook vinden op internet: www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Vorige week sloot ik deze column af met de vraag: hoe inventariseer je
de echte behoeften en hoe vertaal je die naar een nieuw onderwijsprogramma?
Wij zijn ons ervan bewust dat hier echte deskundigen bij betrokken
moeten worden. Toch kan het geen kwaad om zelf ook onze gedachten
hierover te laten gaan, gebaseerd op onze contacten en ervaringen.
Uit onderzoek door onze consulent Henk van Apeldoorn is gebleken dat
de opbrengst van de nomadische veeteelt volstrekt onvoldoende is om
de bevolking van Wajir van voedsel te voorzien en om hen in de toekomst
onafhankelijk van voedselhulp te maken.
Er zal dus gezocht moeten worden naar alternatieve middelen van bestaan. We denken bijvoorbeeld aan kleinschalige landbouw, herbebossing
en ambachten.
Hier wreekt zich het feit dat de nomaden geen affiniteit en traditie van
landbewerking hebben. En ook niet van plannen. Zij zijn gewend om af te
wachten wat de Schepper hen geeft: wel regen of geen regen; je kunt er
toch niets aan doen.
Ambachten worden minderwaardig gevonden, maar toch moet er heel wat
infrastructuur uit de grond gestampt worden.
Administratie kennen zij niet. Als je te eten hebt deel je dat met je familie
en als je honger hebt klop je bij je familie aan. Erg solidair, dat wel, maar
niet efficiënt.
En dan het beheren van de veestapels: hoe groter hoe mooier, want dat is
je voedsel, je status, je pensioen, je alles...
Kuddes worden - in vruchtbare tijden - groter dan nodig is en eten meer
gras op dan voorhanden is. Als er dan weer droogte komt en het vee sterft
van honger is alles verloren.
Beter lijkt het in onze ogen om bijtijds een deel van de kuddes te verkopen
of te laten slachten (er is vraag naar kamelenvlees) en het geld op de
bank te zetten voor slechte tijden.
Zelfs aan het maken van kamelenkaas wordt gedacht.
U voelt wel: dit soort veranderingsprocessen vragen tijd, geduld en vasthoudendheid.
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

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

Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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De opbrengst van de
Kwakelse Veiling verdeeld

Oproep voor jubileumboek
over 50-jarig bestaan van
de Sinterklaasaktie

Uithoorn - Er bestaan boeken over
Kerstmis. Er zijn boeken over Sinterklaas. Maar iets heel nieuws is een
boek over de Sinterklaasaktie Uithoorn. Voor velen misschien al inmiddels een begrip, maar waarschijnlijk ook velen die zeggen: ‘Wat
is dat precies, de Sinterklaasaktie’?
Om bij het prille begin te starten:
Dat was in 1961 toen er een nieuwe kerk moest komen, namelijk de
Burght. Er was in de tussentijd een
noodkerkje bij het tunnelhoekje aan
de Boerlagelaan. Maar dat was natuurlijk maar tijdelijk. Er moest wel
geld komen voor die nieuwe kerk
en pastor Hermans was belast met
de bouw en de financiën. Door drie
mensen (Ad Vernooij, Cees de Meijer en Gerard Koot) is toen het initiatief genomen om sinterklaas en
zwarte piet te gaan spelen bij particulieren. Iemand had een kennis in Den Bilt... en dat breidde
zich uit in de loop der jaren. Achter in de noodkerk werden de sint
en de pieten geschminkt. In dat eer-

ste jaar was de opbrengst Hfl 150,. Het ging snel met de opbrengsten
want al in het jaar daarop was het
Hf 820, -. Het was in die begintijd allemaal nogal primitief want de gezichten van de zwarte pieten werden zwart gemaakt met kurk wat
met een vlammetje verhit werd. De
Sint plakte wat watten onder zijn kin
en dat was het dan. In 1962 werd de
Sinterklaasactie officieel geboren.
Er kwam een bestuur, nog enkele
mensen meldden zich als vrijwilliger aan en er kwam een chauffeur
bij want ja om nou Sinterklaas zelf
te laten rijden dat kun je de Goedheiligman ook niet aan doen en de
Zwarte Pieten hebben daar natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten.

Briefje
Het was en is nog een hele organisatie. Iedereen kreeg een briefje
en moest daarop aangeven op welke datum hij of zij beschikbaar was.
Dan kwam er een indelingsavond en
tijdens die avond werden ook flyers
uitgedeeld die in de buurt moesten
worden uitgereikt en posters die de
winkeliersvereniging opplakte. De
Sinterklaasaktie is niet alleen in het
leven geroepen voor huisbezoeken
bij particulieren, maar organiseert
ook de verschillende Sinterklaasintochten zoals in Uithoorn, De Kwakel, Amstelhoek en Vinkeveen. En er
worden pro Deo huisbezoeken afgelegd. Dat is bij particulieren van
wie de Sinterklaasaktie via de gemeente de adressen krijgt.
Martin Vermeij, die via zijn neven
het initiatief heeft genomen voor het
jubileumboek, wilde eigenlijk van
beroep zwarte piet worden. Hij heeft
heel lang nog in sinterklaas geloofd.
“Ik was elf jaar en ging elke ochtend
om 06.00 uur naar beneden om te

kijken wat er in mijn schoen zat. Op
een keer zat er een briefje in dat ik
niet zo vaak mijn schoen moest zetten. Ik was helemaal gebiologeerd
door Zwarte Piet en wilde dat ook
worden. Ik zat op VDO gym en daar
had je een blauw pofbroekje aan.
Dat leek precies op een pietenbroekje. Ik regelde een maillot, de
kraag had ik zelf gemaakt van papier en mijn moeder had een soort
muts voor mij gemaakt. Ik had alle
spullen (ook schoencrème van Edet
en een zak gemaakt van een sloop
voor snoepgoed) in een zak in de
kelder staan want daar kwam mijn
moeder toch bijna nooit en dan ging
ik mij stiekem ‘s avonds verkleden
als Piet en ging dan de straat op.

Verkering
Toen ik 18 jaar was kreeg ik verkering met een meisje dat lid was van
VDO waar ook andere Pieten lid van
waren en raakte zo betrokken bij
de Sinterklaasaktie. Ik herinner mij
nog heel goed mijnheer Mönnickman die de boel controleerde. Die
was zo streng: Dan had je je verkleed als zwarte piet en dan liep hij
keurend om je heen om te kijken of
je wel netjes gekleed en geschminkt
was. Er was ook duidelijk verschil in
rangorde. De Sinterklazen waren de
hogere.
-Die zaten aan een aparte tafel met
een glas rode wijn en daar mocht
je als piet ook niet bij gaan zitten.
Als piet mocht je blij zijn als je een
glaasje limonade kreeg. Ik ben af en
toe wel ingevallen als Sinterklaas
maar ik ben geen Sinterklaas. Als
piet kun je uit de band springen en
dat kan Sinterklaas niet. Op dit moment zijn er 170 vrijwilligers en er is
zelfs een wachtlijst van pieten. Vanaf het begin was de opbrengst van
de Sinterklaasaktie bestemd voor
een goed doel.
Zo is er geld gegeven aan de club
voor gehandicapten, vluchtelingenwerk, particulieren in nood, voor
Oase een bijdrage voor een nieuw
gebouw, de Zonnebloem, de Katholiek Bond voor Ouderen, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de Cirkel in Mijdrecht, Thamen Thuis kreeg in 1998 Hfl. 8000,en het ziekenhuis Amstelveen kreeg
voor de inrichting van een kinderafdeling een behoorlijke bijdrage.
Maar er werden ook donaties gedaan. Zo ontving de Sinterklaasaktie
in 2003 van het Meerlanden beachtournooi een bedrag van 5000 euro.
In 2006 kreeg de Cruijff Court een
bedrag van 15.000 euro In 2008 is
20.000 euro bestemd voor de buitenplaats van de Brede School, ook
omdat de geldmiddelen van de gemeente niet toereikend zijn. De Biezenwaard krijgt 10 cdspelers en de Morgenster krijgt 1000
euro en op 13 december gaat een
groep van 20 vrijwilligers de kinderen
van Stichting de Opkikker een leuke dag
bezorgen. In 40 jaar
is er een bedrag van
Hf 515.000 bijeengebracht en de verwachting is dat dit in
het jubileumjaar (dat
is dus in 2011 als de
Sinterklaasaktie 50
jaar bestaat) meer
dan een miljoen gulden zal zijn. Ter gelegenheid van dat jubileum wil Martin Vermeij dus samen met
enkele anderen een
jubileumboek uitgeven over de Sinterklaasaktie met foto’s
en verhalen. Verleden jaar is er een jubileumcommissie gevormd. Maar het probleem is dat er nog
niet voldoende tekst is over de periode vanaf 1961 tot 1980. Martin beschikt wel over foto’s van die periode maar te weinig tekst. Zijn oproep
is dus ook of particulieren maar ook
scholen, bedrijven, verenigingen of
andere instanties de jubileumcommissie kunnen helpen aan materiaal. Martin is te bereiken: martin53@caiway.nl of telefoonnummer:
0297-565313 (liefst ’s avonds of mobiel: 06-53386050. Maar u kunt ook
een brief schrijven aan Martin naar
het volgende adres: Prinses Beatrixlaan 25, 1421 AD Uithoorn.
Voor meer informatie over de Sinterklaasaktie kunt u terecht op www.
sinterklaasaktie.nl. Martin en de
overige leden van de jubileumcommissie zullen u heel dankbaar zijn.

De Kwakel - Het is natuurlijk altijd
wat moeilijk om een geldbedrag zo
eerlijk mogelijk te verdelen maar zoals de presentator aangaf: “We hebben geprobeerd het zo netjes mogelijk te doen. Het kan zijn de één wat
meer dan de ander maar we hebben
ons best gedaan.” Spannend was
het wel, want niemand wist precies
welk bedrag de club of vereniging of
stichting zou krijgen. Het ging dus
om de opbrengst van de veiling in
De Kwakel en het te verdelen bedrag
was ongeveer 52.000 euro. Dus daar
kun je wel mensen blij mee maken.
In totaal gaat het dan om ongeveer
dertig verenigingen. Van te voren
moeten de verenigingen een briefje
opsturen voor welk doel zij een bijdrage willen hebben. Dat moet natuurlijk wel relevant zijn en de vereniging moet ook gevestigd zijn in
De Kwakel. Ook moest iedereen
van te voren het bedrag raden van

de opbrengst van de Kwakelse Veiling en degene die er het dichtstbij
zat kreeg een paar waardebonnen.
Er zijn dus heel wat verenigingen.
De Groenling kreeg een bijdrage,
TVK, de Scouting een bedrag van
750 euro, de hobbyclub kreeg 1500
euro, de EHBO kreeg een geldbedrag, de handwerkclub, de kleuteropvang, KBO kreeg een bedrag van
2000 euro, het gemengde koor en
het koor Bridges hadden een zelfde aanvraag gedaan, dus die aanvraag werd samengetrokken. “Jullie moeten zelf maar uitzoeken wie
wat krijgt”, vond de presentator. Het
ging dus om hoofdmicrofoons voor
de dirigenten. Verder DWS (turnvereniging), volleybal kreeg 1100 euro,
Tavenu 2250 euro, het Vrouwengilde kreeg geld, Genesius kreeg 1000
euro, de handbal, de Zonnebloem,
badminton, het jongerenkoor 4YOU.
De Parochie en KDO kregen zoals

gebruikelijk het meeste van de poet
zoals de presentator het uitdrukte namelijk ieder 14.500 euro. En
ook de stichting de Vuurwerkgroep
die nog maar net in het leven is geroepen kreeg een bijdrage. Daarna
vertoonden Dirk en Ben Plasmeijer
een film over De Kwakel. Dat riep
natuurlijk diverse herinneringen op,
zowel aan oude huizen, maar vooral aan mensen zoals Tinus Duif met
een duif op zijn hoed, de postbode
en diverse leden van de familie Plasmeijer zelf. Grappig waren de opnamen van Kwakelse tweelingen zowel
uit het verleden die inmiddels dus al
weer een bepaalde leeftijd hebben
bereikt, maar ook tweelingen die
nog kinderen zijn. Daarna kwam er
bingo. Aan drankjes en hapjes was
geen gebrek en om 24.00 uur kreeg
iedereen nog een broodje met wat
te drinken. Weer een echte Kwakelse avond.

Geheim kruidnotenrecept
voor gr3 van De Regenboog
Uithoorn - Het verschil tussen een
kruidnoot en een pepernoot. Weet u
het? De kinderen van groep 3 van
de Regenboog weten het na afgelopen woensdag wel. Op deze speciale pietenochtend kwam bakker
Edwin uit Amsterdam vertellen wat
nou eigenlijk het verschil is tussen
een kruidnoot en een pepernoot.
Beide klassen waren die ochtend
omgebouwd tot ‘kruidnotenfabriek’.
De kinderen mochten eerst het verschil proeven tussen een kruidnoot
en een pepernoot. Daarna liet de
bakker zien wat er eigenlijk allemaal
in een kruidnootje zit. Na de proefronde mochten de kinderen zelf met
het geheime kruidnotenrecept aan
de slag. Kruidnoten bakken volgens
de traditie van sinterklaas zelf. Eerst
een klein stukje deeg op je hand, 3x
draaien naar rechts, 2x draaien naar
links en als laatste een klap in je
handen. Zo maak je echte kruidnoten. Nadat alle kinderen hun kruid-

noten gemaakt hadden, werden ze
door de bakker in de oven afgebakken. Aan het eind van de ochtend
gingen alle kinderen met hun eigen

zakje kruidnoten en een kopie van
het ‘geheime’ recept naar huis. Al
met al een zeer geslaagde ochtend
voor de kinderen van groep 3.

PvdA wil de Irenebrug
graag behouden
Uithoorn – Zaterdag jl. ontving de
PvdA-fractie in Uithoorn haar partijgenoten van de Provinciale Staten
van Noord-Holland. De fractieleden
van de Provinciale Staten waren op
werkbezoek bij de gemeentes in het

Amstel Meerlanden gebied. Natuurlijk kon de discussie met betrekking
tot de sloop van de provinciale Irene
brug niet achterwege blijven.
Op de foto legt fractievoorzitter Jan

Mollema aan verkeer woordvoerder Gohdar Massom uit hoe ver de
bewoners van Amstelhoek van ons
af komen te staan als de brug verdwijnt. De PvdA-fractie wil de brug
dan ook graag behouden.
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Amstel-Fysiotherapie
sponsort Schaatsvereniging
Amstelland
Regio - Afgelopen zaterdag hebben
alle leden van de jeugd-trainingsgroep van Schaatsvereniging Amstelland een nieuw schaatsjack ontvangen. Zij danken deze mooie outfit aan sponsor Mark de Bruine van
“Amstel-Fysiotherapie”, die de jacks
overhandigde op de Jaap Edenbaan
in Amsterdam.
Aangezien de jeugd-trainingsgroep
nog niet in het bezit was van een
clubtenue zijn zowel de kinderen als
het bestuur van Achaatsvereniging
Amstelland erg in hun nopjes met

dit initiatief van Mark de Bruine.
Amstel-Fysiotherapie staat voor een
dynamische praktijk, met daarin een
goede doorstroming van cliëntenaanbod. Door de verscheidenheid
aan specialisaties kan de cliënt/patiënt snel de juiste hulp/zorg worden geboden.
De jeugd-trainingsgroep is een
groep van gevorderde kinderen,
voortgekomen uit het jeugdschaatsen, die bij Schaatsvereniging Amstelland het schaatsen nog beter
willen leren. Daarbij gaan het verbe-

teren van de techniek en het plezier
met schaatsen hand in hand.
De op maat gemaakte jacks zullen
ongetwijfeld een positieve bijdrage
leveren aan het groepsgevoel en het
prestatieniveau van deze Amstelland-schaatsers. Bij Schaatsvereniging Amstelland is er op verschillende uren nog plaats voor enthousiaste beginnende en gevorderde
schaatsers.
Voor meer informatie kijk op de
website www.svamstelland.nl.

Zwarte pieten verrassen
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Het afgelopen weekend stond voor Judoschool Blaauw
in het teken van sinterklaas. Vrijdagavond 28 november en zaterdag 29
november werden de jonge judoka’s van Judoschool Blaauw tijdens
de les verrast door een bezoek van 6
zwarte pieten en zondag 30 november werd er met het sinterklaastoernooi meegedaan in Beverwijk.
De kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 10 jaar hebben aan de zwarte pieten hun judokunsten laten
zien. Zowel vrijdag als op de zaterdag kwamen de ouders zelfs de mat
op om samen met kinderen sinterklaasliedjes te zingen. Ook lieten de
kinderen aan de zwarte pieten zien
hoe goed ze kunnen judoën

Legmeervogels F11 verslaat
ongeslagen koploper KDO
F3 met 3-0
Uithoorn - Na de wedstrijden van
de F11 tegen KDO F3, waarvan met
3-0 werd gewonnen (doelpunten:
Jens Smit, Noah Bouman en Morvan Somers). Hierna speelde de F11
tegen Ouderkerk F7, de nummer 2
van de competitie en hiervan werd
nipt met 1-0 verloren. 2 weken geleden was RKDES F5 aan de beurt
en zij werden met 2-1 aan de zegekar van de F11 gebonden (doelpunten: 2x Lars Hogeveen (A). Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen koploper Roda 23, F9 op het
programma. De F11 moest het zonder Pawan Ratra, Morvan Somers
en Lars Hogeveen (A) doen.
In “oude” bekende Jeffrey Olyerhoek (speler F8) en Youri Habing
(talent van de mini’s) werden twee
goede vervangers gevonden.
Na de wedstrijdbespreking nam
aanvoeder Noah Bouman zijn medespelers mee het veld op. Bob Titulaer in het doel. De verdediging bestond uit Daniel Thiesen, Lars Hogeveen (U) en Teun de Boer. Op het
middenveld waren Jeffrey Olyerhoek en Jens Smit te vinden en de
aanvallers waren Noah Bouman en
Youri Habing. Devin Sassen begon,
zoals hij graag wil,
op de bank.

Voortvarend
De F11 begon zeer voortvarend aan
de wedstrijd en met kansen voor Jeffrey, Youri en Jens waren we dichtbij de 1-0. Toch bleef een doelpunt
uit. De verdediging onder aanvoering van Daniel zorgden ervoor, dat
Bob niet zoveel te doen kreeg. De
zeer goede keeper van Roda daarentegen had wel veel te doen, maar
stopte keurig alle inzetten van de
F11 spelers.
Uit een uitbraak v
an Roda werd dan toch de onverwachte 0-1 gescoord. Bob stopte
in 1e instantie de hard ingeschoten
bal nog, maar in 2e instantie was hij
kansloos.
De F11 stroopte de mouwen nog
verder op en Devin kwam erin voor
Jens. Jeffrey schoot, na goed werk
van Daniel de verdiende 1-1 in het
Roda-doel. Met deze stand gingen
we de kleedkamer in voor de limonade.
Na de rust een ontketend F11 die
vol op de aanval ging spelen. Dit
leverde een aantal kansen op, die
weer fantastisch werden gered door
de Roda keeper.
Door deze speelstyle werd ook keeper Bob aardig op de proef gesteld,
maar zoals gewoonlijk hield hij keurig zijn doel schoon en ramde alle

Nadat de groepsfoto was genomen
kregen alle kinderen van de zwarte pieten een zakje snoep. Met een
luid afscheidslied gingen de zwarte pieten weer weg en kwam er een
eind aan het onverwachte maar heel
gezellige bezoek van de zwarte pieten. Nu konden de lessen weer verder gaan.
Plezier
Op zondag 30 november werd door

de Judo Bond Nederland, district
Noord-Holland, weer het jaarlijkse
Sinterklaastoernooi georganiseerd
voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. Voordat de wedstrijden begonnen zongen de kinderen samen met sinterklaas en de zwarte pieten sinterklaasliedjes. Voor deze wedstrijd,
waar het judoplezier voorop stond,
hadden ongeveer 200 judoka’s uit
geheel Noord-Holland zich ingeschreven en waren naar de grote
sporthal te Beverwijk gekomen. De
kinderen werden zoveel mogelijk
naar leeftijd en gewichtsklasse onderverdeeld in poules van vier en vijf
kinderen.
Judoschool Blaauw had 14 judoka’s
ingeschreven. ’s Morgens vroeg om
kwart voor negen moesten de lichtste gewichtsklassen zich bij de weging melden.
Nadat de poules waren ingedeeld
werden de judoka’s verdeeld over
8 matten en konden de wedstrijden
onder toeziend oog van sinterklaas
en de zwarte pieten beginnen.

Lichtgewicht
In de ochtend deed Mats Koolmoes bij de lichtgewichten mee.
Mats wist zijn eerste en tweede
wedstrijd te winnen. Helaas verloor

Mats zijn derde wedstrijd waardoor
hij 2e werd in zijn poule. Ook Tomas van der Made wist zijn eerste
twee wedstrijden in winst om te zetten. Net als Mats verloor ook Tomas
zijn laatste wedstrijd waardoor hij 2e
werd in zijn poule. Thomas Copier
werd eerste in zijn poule en kreeg
uit handen van Sinterklaas hiervoor
een grote beker.
Brian Pouw, Dana Waterham, Eline
Kooijman, Hein Lek, Jesse Versteeg,
Max Dorlandt, Nick Dorlandt, Stefan Pijpers en Thijs Kees deden erg
goed hun best en mochten glunderend uit handen van sinterklaas hun
zilveren medaille in ontvangst nemen.
Zo kwam er een einde aan een heerlijke judodag. Alle kinderen kregen
na afloop naast hun prijs ook nog
een zak snoep mee, zodat allen, vermoeid, maar tevreden huiswaarts
konden keren.
Voor meer Informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw, tel. 0297–569865,
e-mai: info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.

ballen richting spitsen. Teun en Lars
(U) speelden ook heel sterk in de
verdediging en met hun harde schot
zorgen zij ervoor dat Roda verder
van het F11 doel af kwam te spelen.
Mooie actie
Na een mooie actie van Noah op
rechts kon Jeffrey zijn 2e doelpunt
van de wedstrijd aantekenen, 2-1.
Nu kreeg het talent van de mini’s,
Youri het op zijn heupen. Het was
zijn debuut, maar het leek alsof hij
al veel meer wedstrijden op dit niveau had gevoetbald.
Op rechts speelde hij een paar tegenstanders uit en met zijn linker
krulde hij de bal in de linkerhoek,
3-1. Het publiek ging helemaal uit
zijn dak, want 3-1 voorstaan tegen
de koploper is natuurlijk helemaal
te gek. Jeugd-scheidsrechter Claus
floot ook een hele goede wedstrijd
en met 3-1 op het scorebord vond
hij het welletjes.
Na 9 wedstrijden, waarvan 7x winst
en 2x verlies, draait de F11 heel
mooi mee in de competitie, die door
deze wedstrijd weer heel spannend
is geworden.
Topper van deze wedstrijd: Het hele
team, maar zeker Youri Habing van
de mini’s..

Eerste ‘Cor Hendrix’ bridgedrive
in Dorpshuis De Quakel geslaagd
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel werd afgelopen zaterdag door 30
paren gestreden om de felbegeerde
ereplaatsen in een door Cor Hendrix
georganiseerde bridgedrive. Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat er een viertallentoernooi zou
worden gehouden, maar om onduidelijke en onbegrijpelijke redenen
was daar onvoldoende animo voor,
zodat alsnog tot een parenwedstrijd
werd besloten.

Cor het startschot geven voor een
wedstrijd die in 2 lijnen ‘Top Integraal’ werd gespeeld. Alle paren
kregen dus dezelfde spellen voorgeschoteld en daarbij werden zeer
uiteenlopende scores geboekt. 4 of
5 slagen verschil op een spel kwam
regelmatig voor. De schudmachine had een duidelijke voorkeur voor
‘4 Schoppen’ contracten en had ook
een paar leuke slemmetjes opgeleverd.

Een zeer gevarieerd gezelschap betrad de zaal en een blijk op de deelnemermslijst leerde, dat er toch wel
een paar gevestigde namen op de
uitnodiging waren af gekomen.
Van de BVK ontbrak weliswaar de
huidge top 5, maar wel leverde de
BVK de grootste afvaardiging. Het
was voor deze paren dan ook een
thuiswedstrijd.

Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek de hoogste score van
de dag behaald te zijn in de B lijn
door Tiny en Adriaan Kooyman met
64,88%. In de A lijn was de hoogste score voor Anneke Karlas en
Jaap Verhoef met 62,5% en die werden daarmee in de totaalstand dan
ook 2e. De 2e plaats in de A lijn was
voor Kitty en Huub van Beem met
61,8% en dat was ook goed voor de
3e plaats in de totaalstand. 3 BVK
paren profiteerden dus overduidelijk van het eerder genoemde thuisvoordeel.

Ook van de BVU en BV de Legmeer
zagen we diverse bekende gezichten en daarbij zaten toppers als Lijnie Timmer en Luuk Smit, Dick en Lidy Krug, Nico vd Meer en Hans Wagenvoort. Ook Piet Prins was weer
eens van de partij in De Kwakel met
partner Siep Ligtenberg. Ook zagen
we een aantal ‘thuisbridgers’ die de
lokroep van een ‘echte’ wedstrijd
niet konden weerstaan.
Om ca 13.00 uur kon organisator

Nu was het oorspronkelijk de bedoeling dat Tiny en Adriaan samen
met Anneke en Jaap als viertal de
beoogde viertallenwedstrijd zou
spelen. Was die combinatie wellicht
de reden dat er zo weinig andere
viertallen de strijd aandurfden? Het
antwoord zullen we nooit weten.

In de top 10 van de dag vinden we
toch wel wat verrassingen. Na de al
genoemde paren vinden we op de
4e plaats Helen Conijn terug met
partner Aadje van Maaren( 59,2%).
Op een gedeelde 5e en 6e plaats
met 58.6% stonden Corrie Olijhoek
en Nel van der Neut tesamen met
Hans Wagenvoort en Nico van der
Meer. Ria van Zuylen en Greetje v.d.
Bovenkamp werden 7e met 57% en
er was een sterke 8e plaats voor Elisabeth v.d. Berg en Maarten Breggeman, die dus niet alleen op hardloopgebied hun vrouwtje resp. mannetje staan.
Hun score bedroeg 56,1%. Ineke Hilliard en Huib van Geffen met
55,6% en Annie Lauwers met Jannie Snabel met 52,7% completeerden de top 10.
Corrie Bleekemolen en Marianne Jonkers kenden een constante week, want ook deze keer trokken zij aan het kortste eind, dit keer
met 36,3%.
Na afloop volgde een leuke prijsuitrijking en een oproep voor de volgende drive in het kader van de Cor
Hendrix Award. Die vindt plaats op
zondag 25 januari 2009 onder de
naam ‘SNERTDRIVE’ en ook deze keer is de plaats van handeling
Dorpshuis De Quakel.
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Charaban brengt werken
van glinka, beethoven en
zemlinsky
Uithoorn - Ze hebben elkaar gevonden bij Jan Gruithuizen waar zij
alle drie lessen volgden. Mark Snitselaar (klarinet), Kathelijn van de
Loo (piano) en Mariëtte Gort (cello).
Vanaf 2005 vormen zij nu een trio
onder de naam Charaban wat zoveel betekent als Janplezier. Gekozen was voor een trio van elk van de
drie componisten. Gestart werd met
een stuk van de Russische componist Michael Glinka.
Het werk stamt uit zijn Italiaanse tijd
en is ook heel theatraal. Allereerst
het allegro moderato, dan het scherzo vivacissimo, het largo en het allegro con spirito. De eerste twee delen zijn levendig, dan komt het largo
een opera achtig deel met weemoedige tonen met soms zulke zware
accenten dat het bijna vals aandoet.
Het heftige karakter van de Rus met
zijn tragische en weemoedige aspecten kwam duidelijk naar voren.
Onverwachte invallen van de piano
oplopend naar heftig en donker eind
en dan weer de felle hartstochtelijke
muziek. Dan een stuk van Beethoven. De nog jonge Beethoven werkte toen in Wenen en kreeg van zijn
uitgever een thema met het verzoek

daar variaties op te maken. Beethoven wist in eerste instantie niet van
wie het thema was maar dat bleek
later Jozef Wiegel te zijn (een soort
Frans Bauer met alle respect overigens in die tijd aldus Mark Snitselaar). De tekst is een niemendalletje:
Voordat je gaat werken moet je nog
wel wat eten.
Eerste deel
Het eerste deel is een klassieke sonate zoals dat gebruikelijk was in
die tijd en het tweede deel met een
prachtige inleiding op cello. Speelse
accenten, trillertjes van de klarinet,
donkere begeleiding op de piano. In
het allegretto zijn verschillende variaties te beluisteren.
Ondanks het snelle tempo en de levendigheid blijft het de enigszins
zware Beethoven. Een langzaam
middenstuk eindigend in een plotselinge heftige waterval van zowel piano als cello en klarinet. Afgesloten
werd met Alexander von Zemlinsky.
Zijn vader die katholiek was had het
Joodse geloof aangenomen vanwege zijn joodse verloofde en Alexander wordt later weer protestant (net
als Gustaf Mahler) wat een posi-

tieve invloed heeft op zijn carrière.
In de oorlog ontvluchtte hij Wenen
gaat na de Anschluss naar Praag
en later via Rotterdam naar de Verenigde Staten waar hij berooid aankomt en waar hij en zijn vrouw Luise onbekend zijn. Zijn werk wordt
geïnspireerd door de Spätromantik. Van deze compositie (Trio opus
3 was de componist Brahms erg onder de indruk. De twee bij uitstek
romantische componisten Mahler
en Brahms zijn een voorbeeld voor
hem. Mooie golvende lijnen bij klarinet begeleid met trillers op de piano en overgaand in heftiger aanslagen. Opvallend was wel dat er
bij het tweede gedeelte gewisseld
werd van klarinet. Mark legt uit dat
hij klarinet bes en a heeft gebruikt
en klarinet a is lager gestemd en
warmer van klank horend bij het andante. Waarom von Zemlinsky. Mark
vertelt dat hij veel stukken heeft gespeeld en nog speelt van Joodse
componisten die gevlucht zijn voor
het Nazisme en dat von Zemlinsky
zijn examenstuk was. Een concert
met zowel een werk van de ons bekende componist Beethoven als wat
minder bekende componisten maar
daarom niet minder mooi.

Zie ginds komt de stoomboot in Uithoorn weer aan,
Hij brengt ons Sint Nicolaas, die vervolgens bijna van zijn stokje is gegaan.
Inpakken dat is toch Pietenwerk?
En dan nog wel die mooie monumentale kerk!
Sint zet resoluut zijn mijter recht,
Trekt zijn stoute schoenen aan en doet het echt,
Hij gaat naar Haarlem naar de kerkelijke hoge heren,
om naar de gang van zaken te informeren.
Je wordt helaas niet veel wijzer daar,
Het zijn allemaal Vriendenpieten met elkaar.
Het Emmaüsbestuur is er kind aan huis,
Dat zit niet goed, dat is niet pluis.
Sint krijgt er een Punthoofd van, waar moet dit heen?
Onze lieve Heer is er toch voor iedereen?
Een integer bestuur voert een goed en democratisch beleid,
En maakt evenwichtige plannen voor langere tijd.
Het Emmaüsbestuur heeft dat bewust niet gedaan,
Ze liet de Schansparochianen in de kou staan.
Het is onbehoorlijk en gedurfd,
Het dagelijks bestuur is er enkel van en voor de Burght.
Het 140-jarige bestaan van de kerk aan de Schans maakte hun niet uit,
Zij waren zeker van hun besluit.
Een goed excuus voor sluiten was er niet,
Dus riepen zij de hulp in van de Verzekeringspiet,
Het was een vooropgezet Pietenplan,
Zo maakten zij er een slooppand van.
Op 20 december 2007 werd het besluit in twee uur tijd genomen,
Een tijdbom is de kerk, zo werd er gezegd, je mag er niet meer komen.
Zonder onze technische man te vragen wat hij ervan dacht,
Grepen de Jokpieten zo, heel sluw, de macht.
’s Avonds keek één van de Zwarte Pieten door de ramen,
en zag het dagelijks Emmaüsbestuur alweer te samen.
Heel stiekem in het geniep,
Dansten zij opgelucht de horlepiep.
Na vele jaren kerken in de Schans,
Zijn de parochianen uit balans.
Ze zijn ontheemd en voelen zich bedrogen,
Foei foei zegt Sint, dit had niet gemogen.
De kerk dicht zonder pastorale zorg en begeleiding,
Heeft gezorgd voor een grote emotionele scheiding.
De fusie van beide parochies die tot stand is gebracht,
Heeft door deze daad verloren al zijn kracht.
Naar het kapitaal kunnen de Schansparochianen fluiten,
In de Emmaüsparochie zitten nu al hun duiten.
Het bedrag was zeker niet gering,
Er zat al een heel groot gedeelte voor de renovatie in.
In september 2007 was in de kerk het afscheid van een bekende Uithoornaar,
De hele gemeenteraad was die dag ook vertegenwoordigd daar,
In een bomvolle kerk, was dat toen nog geen gevaar???!!!
Nog even terugkomend op de structuurvisie van Uithoorn,
Het pittoreske dorpsgezicht kan iedere inwoner bekoren.
Er werd massaal gekozen voor het behoud van de Schans,
Is dit geen unieke kans?
De Gemeentepieten zullen nu toch zeker denken,
Wij gaan het Emmaüsbestuur echt geen sloopvergunning schenken!
In het beeldbepalende monument komen de gebrandschilderde ramen prachtig uit,
De Schanskerk moet behouden blijven, dat is Sint zijn besluit!
In de parochie is er geen plaats voor twee grote kerken,
Laat de Bestuurpieten maar aan een nieuw plan gaan werken.
Het renoveren van de Schans,
biedt voor een ieder een nieuwe kans!
Sint en zijn Pieten hebben veel pepernoten op hun zang,
De kerk renoveren is van groot Uithoorns belang.
Het komt de eenheid van de parochianen ten goede,
En de goede Sint zal ons op deze nieuwe weg behoeden.
Aktiegroep Open de Kerk Uithoorn

Vervangen bomen Anjerlaan
De Kwakel - Op vrijdag 12 december begint het rooien en verplanten van de bomen langs de Anjerlaan in De Kwakel. Deze werkzaamheden gaan ruim één week duren.
Tijdens de rooiwerkzaamheden is
de Anjerlaan afgesloten voor het
doorgaande verkeer op werkdagen
tussen 7.30 en 16.00 uur. Gedurende het werk zijn de Orchideelaan en

de fietsverbinding tussen de Gerberalaan en Irislaan opengesteld voor
het verkeer.
Bewoners die gewend zijn hun auto langs de Anjerlaan te parkeren
wordt verzocht dit tijdens de werkzaamheden elders in de wijk te
doen. In de loop van januari 2009
(bij geschikt weer) worden er 46
nieuwe iepen teruggeplant en wor-

den de bermen bijgewerkt. Tijdens
deze werkzaamheden hoeft de weg
niet te worden afgesloten. Voor andere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Van Beusekom
van de afdeling Leefomgeving onder telefoonnummer 06-1094-2757.
Tijdens de werkzaamheden ontstaan hinder en overlast, waarvoor
begrip wordt gevraagd.

Al gespot? Nieuw in
Nederland en in de regio!
Regio - Onlangs is de eerste en enige rijdende kinderboekwinkel van
Nederland van start gegaan; “ Piggelmee de kinderboekenbus”.

het Potgieterplein in Uithoorn, op
donderdag op de Dr. J. v.d. Haarlaan
in Mijdrecht, en is op andere dagen
elders in Noord-Holland te vinden.

En, hoewel uniek in Nederland, nu ook al te vinden in de regio 0297. U treft hem zowel in Uithoorn (waar hij zijn “stal” heeft) als
in Mijdrecht(waar de verbouwing
heeft plaatsgevonden).

Het ligt ook in de lijn der verwachtingen dat de bus op verzoek scholen, kinderdagverblijven, instellingen en wellicht ook evenementen
zal bezoeken. Piggelmee wil vooral
ook een lans breken voor het lezen
voor, door en met kinderen. Lezen is
leuk, daar gaat het om!!
Voor kinderen van alle leeftijden is
er wel een leuk, grappig, spannend,
ontroerend en/of leerzaam boek
te vinden. Het idee voor de rijden-

De originele oude Amerikaanse
schoolbus is helemaal omgebouwd
en ingericht als kinderboekwinkel,
en maakt elke week haar vaste ronde. Op woensdag staat de bus op

de kinderboekwinkel komt van een
Amsterdamse, die de bus ook zelf
rijdt, en die samen met haar dochter dit idee verder wil uitbouwen en
vormgeven. De tweede helft van november organiseert Piggelmee een
letterontwerpwedstrijd. De keuze
voor de letter is de “S” vanwege Sinterklaas, ofwel de “K”.
Vanwege Kerst. Je kunt natuurlijk
ook voor beide kiezen. In ieder geval is het deelnameformulier nu op
te halen in de bus.
De uiterlijke inzendingsdatum is 22
december a.s. en begin januari worden de winnaar bekendgemaakt.

Knotgroep Uithoorn zaagt
op het Oortjespad
Regio - Tussen Kamerik en Kockengen ligt het Bezoekerscentrum “het
Oortjespad”, een heel interessant en
leuk informatiecentrum over de natuur in het Groene Hart. Maar ook
dáár groeien de knotwilgen. Na drie
jaar moet in die pruiken nodig weer
eens de zaag.

Zaterdag 6 december vanaf 9.00 uur
gaat de Knotgroep Uithoorn daar
aan de slag. Er is veel werk te doen.
Iedereen die houdt van een ochtend
actief bezig zijn in de natuur is van
harte welkom. De beheerder Doke
Tonus zorgt voor koffie en koek, en
als afsluiting om 13.00 uur voor soep.

De Knotgroep zorgt voor het juiste gereedschap. Zorg zelf voor een
mok en lepel, en voor waterdichte
schoenen. Het Oortjespad bereik je
door de N212 naar het zuiden te rijden, vanaf Wilnis nog 7 km, en dan
rechtsaf 500 m. Voor meer informatie: Bert Schaap 0297-565172.

Succesvolle avonden Danscentrum Colijn:

70’S & 80’s party een happening en
kampioenen bij de wedstrijdparen
Uithoorn - De 70’s & 80’s party bij
Danscentrum Colijn was een zeer
goed geslaagde happening!
Zoals het hoort op een dergelijk
feest, was er een speciale verlichte discovloer neergelegd. De spiegelbollen hingen al klaar, DJ Ruud
Keizer van Par-Av had nog wat extra geluid meegebracht en sommige gasten hadden zich zelfs speciaal uitgedost. Flower power of disco,
bij Danscentrum Colijn stond het allemaal naast elkaar op de vloer!
Het was ook een feestje van herkenning; oud-leerlingen kwamen weer
eens aanwaaien en gingen samen
met de huidige leerlingen uit hun
dak. Balletdocente Merel had voor
deze gelegenheid een choreografie
gemaakt op een Night Fever Medley en gaf samen met een aantal andere meiden van de balletgroepen
van Colijn een geweldige dansshow.

Klapstuk van de avond was het moment waarop the Village People binnen kwamen voor hun show. Peter
Kooijman had dit samen met de personeelsleden van Danscentrum Colijn georganiseerd en zij kwamen
natuurlijk in vol ornaat binnenstappen om een show te geven op ‘You
can’t stop the music’.
Dat daarna ‘WMCA’ nog aan bod
kwam was natuurlijk geen verrassing en weer deed iedereen enthousiast mee. De avond was een groot
succes en Danscentrum Colijn gaat
zeker op herhaling!
Afgelopen zondag was het de beurt
aan de wedstrijdparen van Danscentrum Colijn;
in Nieuwegein deden zij mee aan
een wedstrijd van de DMN. In de
ballroom werden Christiaan van
Toor en Erina Bassaly kampioen in
de B-klasse! Jeffrey Slof en Suzanne

v.d. Schilden behaalden een knappe 4e plaats in dezelfde klasse. Dion v.d. Klauw en Angela Eshuis werden derde in de C-klasse en promoveerden daarmee naar de B-klasse.
In de Latin werden Dion en Angela kampioen in de C-klasse en promoveerden nogmaals! Kortom: het
was weer een druk maar geslaagd
weekend voor Danscentrum Colijn.
Er komen natuurlijk ook nog leuke evenementen aan: de kerst- en
nieuwjaarsbals voor jeugd en paren.
Stuk voor stuk zeer succesvolle
avonden met allerlei shows en activiteiten.
Deze avonden zijn ook toegankelijk
voor niet-leerlingen. Daarnaast starten er weer verschillende cursussen
in januari: Latin Solo en Jazzdance
25+. Meer info?
www.colijndancemasters.nl
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Buurtbeheer Uithoorn verricht heel wat werk

Rond de kerst schaatsbaan
in het Oude Dorp

Afsluitingsdebat maand
drugs & drank met frisfeest
Uithoorn - De afsluitingsavond van
de novembermaand tegen drugs &
drank vond plaats in The Mix. Op een
tafel langs de kant lagen de tekeningen van de 13 winnaars van de tekenwedstrijd met allemaal verschillende thema’s zoals: Alcohol stoer?
van Esther van den Broek, Verhaal
en sigaret van Laura en Simone
Nijk, Snuiven+spuiten+slikken van
Jaleesa Verhagen, Drugs en drank
van Mark van Dam, JJ en de Verslaafde van Douwe Hoogenboom,
Werkstuk Verkeersbord van Joel
Verhagen (die trouwens de winnaar werd met 62 punten), Film gevolgen van .. van Daan Klijn, Bierglas van Daan Boot, Be dope no dope van Lars van Holst-Pellekaan,
Werkstuk geen alcohol voor de 16e
van Britt Vreeken, Rap van Valesca Pouw, Werkstuk drugs van Wisse en Dylan en Verhaal, het einde..
van June de Beij. Gestart werd met
een debat. Aan de jongeren werd
gevraagd ‘wat versta je nou onder
drugs’. Een antwoord was: Het geeft
je een kick en je krijgt rare beelden.
Maar er kwam niet erg veel reactie,
dus gaf iemand van Stichting Brijder wat meer achtergrond informatie: “Het geeft je eerst een warm gevoel maar later merk je pas de nadelen. Je eetlust kan verdwijnen, je
lichaam gaat er langzamerhand aan
kapot en het kost nog veel geld ook.
Henk van Stichting Brijder vertelde
dat je denkt dat je leuke dingen ziet
bij het gebruik van paddo’s maar
dat je pas later de ellendige gevolgen gaat merken en dan is het vaak
te laat. Ook de combinatie met alcohol is natuurlijk uit den boze. Verder
kun je dingen gaan doen die overlast bezorgen bij andere mensen en
bovendien gevaarlijk zijn zoals autorijden onder invloed van alcohol
en drugs. Een ex-verslaafde legde
uit dat hij eigenlijk alle drugs wel

zo’n beetje geprobeerd had. Softdrugs, cocaïne, XTC, speed, lachgas
en paddo’s.
Lekker
Een enkele keer kan lekker zijn,
maar als je het meerdere keren gebruikt wordt het gevaarlijk. Zoals
bij cocaïne geeft dit je bij de eerste keer een zelfverzekerd gevoel,
van blowen word je rustiger en ontspannen, XTC geeft je energie en
kleuren worden intenser evenals bij
paddo’s. Maar: de grote Maar: Je
gaat je steeds rotter voelen, je voelt
je helemaal niet meer zelfverzekerd
en je krijgt waanideeën, bijvoorbeeld achtervolgingswaanzin. Bij
XTC voel je je de dinsdag na gebruik
in het weekend helemaal rot. Daarom wordt dat ook de Terrible Tuesday genoemd. Je bent tot niets meer
in staat. Op de vraag hoeveel geld
hij had uitgegeven aan drugs was
het antwoord meer dan 10.000 euro
in een paar jaar. Gelukkig wordt er
steeds meer aan voorlichting op dit
gebied gedaan zoals projecten met
opdrachten op school, toneelstukken, iedere groep moet een poster
maken, spreekbeurten en een muurkrant. Volgens de Stichting Brijder is
alcoholverslaving nummer één. Op
de vraag of kinderen wel eens gedronken hadden was het een slokje
van vader. Dat lijkt niet zo erg maar
als je dan hoort van een meisje dat
teveel gedronken had in een sloot
was gevallen en twee weken in coma had gelegen, dan word je daar
niet vrolijk van. Henk vertelde dat,
hoe jonger je alcohol gaat gebruiken hoe meer invloed dit heeft op je
lichaam en dan natuurlijk negatieve
invloed. “Je kunt een hersenbeschadiging oplopen. Er gaat iets kapot in
je bovenkamer.” Bij alcohol merk je
meteen het effect, maar dat is niet
het geval met een pilletje en daarom

is dat ook zo gevaarlijk”, aldus Henk
van Stichting Brijder. In de pauze en
na afloop werd er door Tripple Indo
gerapt. Knap om alleen door naar
het debat te luisteren daar een passende rap tekst op te maken.
Prijsje
De winnaars van de tekenwedstrijd
kregen nog een prijsje en afgesloten werd met een frisfeest Be dope no dope. Het is een goed initiatief om aandacht te besteden aan
de mogelijkheden en gevolgen van
verslaving. Zeker als dat gebeurt
met verschillende partijen zoals instanties, verenigingen en jongeren
om wie het tenslotte in eerste instantie gaat. En de afgelopen twee
bijeenkomsten waren zeer informatief en intrigerend. Maar helaas, wat
eigenlijk de knaller had moeten zijn
was een gemiste kans zoals door
enkelen werd verwoord. Ten eerste
waren er nauwelijks jongeren van
de leeftijd die eventueel te maken
krijgen met verslavingsmogelijkheden. Het merendeel waren kids in
de leeftijd rond de 11/12 jaar die
nauwelijks besef hebben van drugs
en dat ook maar beter niet kunnen
krijgen. Vandaar ook dat je eigenlijk
nauwelijks kon spreken van een debat. Ook werden de mogelijkheden
die er waren helaas niet benut.
Zoals het filmscherm waar je allerlei
beelden met uitleg kunt laten zien.
Ook aandacht kan besteed worden
aan de verschillende posters. Wat
staat erop en waarom. De werkstukken kunnen besproken worden: waarom gekozen voor dit thema? Kortom: jammer. Een avond die
een beetje in het water is gevallen,
terwijl de opzet goed was met een
tekenwedstrijd en posters en een
scherm was de mening. Misschien
een idee voor volgend jaar.

Uithoorn - Omdat zowel de gemeente als Stichting de Visser een
aantal jaren geleden van mening
was dat de bewoners meer bij plannen en ontwikkelingen moesten
worden betrokken werd er in 1999
een project opgestart voor twee wijken, namelijk Thamerdal en De Legmeer. Bij dit initiatief van de gemeente en Stichting de Visser waren ook de politie en Woongroep
Holland betrokken. Het doel van het
buurtbeheer was en is om op een
zo goed mogelijke manier de onderlinge communicatie tot stand te
brengen. Dat zou dan moeten gebeuren door middel van buurtbeheer waar bewoners uit de betrokken buurt deel van uitmaken en hun
zegje kunnen doen. Er is toen ook
een convenant gesloten tussen de
diverse instanties. Er zijn in eerste
instantie dus twee projecten buurtbeheer geschreven en dat is toen
met de inwoners besproken. De inhoud van dat project is in grote lijnen hetzelfde als het buurtprogramma dat nu voor de verschillende
buurten is opgesteld. Thamerdal viel
onder de hoede van Gerrit de Schiffart en Raymond Hermans (voormalig directeur van Stichting de Visser)
was verantwoordelijk voor De Legmeer. Het ging ook in die beginperiode al om dezelfde punten en problemen die nu spelen zoals parkeerplaatsen, (sluip) verkeer, hondenuitlaatgebieden, het groen (vooral de
bomen) en de speelplekken. Na een
jaar werden de twee projecten geëvalueerd en dat bleek zo succesvol
dat besloten werd om ook de andere buurten erbij te betrekken.
Zeven
Tegenwoordig zijn er zeven buurten.
Buiten de al genoemde buurten als
Thamerdal en De Legmeer zijn dat:
Het Oude Dorp, Zijdelwaard, Europarei en Meerwijk en De Kwakel.
Drie jaar geleden is een plan van
aanpak geschreven voor buurtbeheer door een extern bureau over
hoe het nu verder moet en aan de
hand van dat plan is het groot bewonersoverleg gestart en is Martin
van Bruggen, programmacoördinator buurtbeheer, aangesteld. Naar
aanleiding van dat bewonersoverleg
worden nu de verschillende buurtprogramma’s opgesteld. Zoals gezegd was Gerrit de Schiffart al vanaf het begin bij buurtbeheer betrokken. Gerrit is geboren in Tzum
en wilde vanaf zijn 14e jaar al jongerenwerker worden. Via de jeugdsoos in het dorp naar kindervakantieweken in Franeker en uiteindelijke de sociale academie in Kampen.
Na allerlei omzwervingen door Nederland woont hij nu inmiddels alweer 15 jaar in Weesp. Zijn grote hobby is geschiedenis. Wat sport
betreft is dat af en toe hard lopen en
hij houdt van muziek. Via Aalsmeer,
waar hij ook werkte als jongerenwerker, kwam hij in Uithoorn terecht. Terug naar zijn eerste buurt:
Thamerdal. Daar gaat het met name om verbeteringen in de buiten-

ruimte, speelvelden, parkeervoorzieningen, verkeer, groen en tuinen zoals het project Plesmanlaan. Per jaar
zijn er zeven bewonersoverleggen.
Dat aantal verschilt per buurt. Elke
buurt krijgt sinds verleden jaar een
budget van 15.000 euro dat bedoeld
is om de buurt mee op te vrolijken of
verbeteringen aan te brengen.
Jeugd
Zo zijn er activiteiten georganiseerd
voor de jeugd in de gymzalen van
de Dolfijn en Thamen, een gedeelte van het project Plesmanlaan is
uit dit budget bekostigd en de opknapbeurt van buurthuis de Ponderosa en verder de achterpadenverlichting. Ook is een bijdrage geleverd aan de feestelijke opening van
de JOP bij de Ponderosa, er zijn extra staande plantenbakken gehuurd.
Samen met het Oude dorp is er geld
gestoken in de activiteiten rond de
kerstvakantie zoals een schaatsbaan. De schaatsbaan op het parkeerterrein bij het Oude Spoorhuis
is gedurende een week geopend
vanaf woensdag 17 december tot en
met 23 december. De eerste drie dagen wordt de baan gebruikt door de
schoolkinderen tijdens de schooluren en daarna is de baan ook geopend voor de overige bewoners tot
20.30 uur. U kunt er schaatsen lenen
maar daarvoor moet wel een borg
van 10 euro betaald worden. U mag
ook uw eigen schaatsen meenemen
maar geen kunstschaatsen. Op 19
december worden er onder het viaduct aan het eind van de Thamer-

laan kerstfilms vertoond voor zowel jeugd als de volwassenen. Verder zijn er in het winkelgebied diverse artiesten zoals de X-mas Vocals
in Dickens kledij die christmas carols zingen en Scrooge kunt u ook
aantreffen. Ook kunnen kinderen
een ritje maken met de arreslee en
er is het kerstensemble van KnA. Dit
alles onder het genot van een gratis glaasje glühwein. Ook het Oude
Dorp heeft niet stilgezeten. Verleden jaar is begonnen met de uitgave van een kalender met oude foto’s
van het Oude Dorp.
Door het grote succes is besloten
om dat dit jaar weer te doen en nu
met teksten. Het thema van dit jaar
is markante gebouwen. De voorpagina is een kleurenfoto en de rest
van de foto’s is in zwart wit met op
de voorkant een grote foto van een
markant gebouw en op de achterzijde kleinere foto’s die op een of andere manier te maken hebben met
het gebouw plus de tekst over de
oorsprong en functie van het gebouw. De kalender is voor niet-Oude Dorp bewoners ook te koop en
informatie daarover is te verkrijgen bij de kiosk op de schaatsbaan. Maar er zijn ook wel wat zorgenkindjes voor beide wijken zoals
de situatie na de omlegging van de
N201. Wat gebeurt er met de oude
N201 en blijft het een doorgaande
weg of niet en wat voor consequenties heeft dat voor beide wijken. Het
blijft toch wel even spannend hoe
dat zich gaat ontwikkelen.

Gerrit de Schiffart, vanaf het begin bij buurtbeheer betrokken

Personal Touch Travel reikt
reischeque uit!
Uithoorn - Tijdens het Winterfestival in De Amstelhof was Personal
Touch Travel Belinda van Vliet met
haar reis-stand aanwezig ter promotie van haar werkzaamheden als
zelfstandig mobiel reisagent. Bezoekers konden tijdens deze dagen bij
haar stand hun reiswens kenbaar

Sinterklaas helpt de familie
Jelders de winter door!
Uithoorn – Zaterdag jl. werd er aan
de familie Jelders uit Uithoorn een
fantastische prijs uitgereikt door
niemand minder dan de Goedheiligman zelf.
Tijdens een bezoek van de Sint en
de Pieten aan het Oude Dorp van
Uithoorn werd de Sint door de eigenaren van ‘Slaapkenner Smit’ ge-

vraagd om een hoofdprijs te overhandigen aan de familie Jelders. De
familie Jelders deed, evenals duizenden andere consumenten, mee
met een nieuwe ‘vul in en win’-actie
van Winkeliersvereniging Het Oude
Dorp in Uithoorn. Deelname aan de
actie is gemakkelijk, omdat de consument simpelweg haar aankoop-

bonnen moet voorzien van naam en
telefoonnummer om zodoende kans
te kunnen maken op maandelijkse
prijzen. In de maand november was
de hoofdprijs een zeer luxe 4 seizoenen dekbed t.w.v. 599,00 euro. De
familie Jelders ligt er in ieder geval
weer warmpjes bij deze winter. Aldus de woorden van Sinterklaas.

maken en maakten daarmee kans
op een reischeque t.w.v. 100,- euro. Dinsdag 25 november is de reischeque overhandigd aan de gelukkige winnaars, de familie Zandvliet
uit Uithoorn.
De winnende reiswens van de familie Zandvliet bestond uit een reis

naar Mexico om daar te zwemmen
met dolfijnen. Wie weet kan de gewonnen reischeque bijdragen in het
uitkomen van hun wens.
Alle overige deelnemers hebben als
dank voor deelname een kleine attentie thuisgestuurd gekregen.
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College stemt in met inspraaknota over
hetvoorontwerpbestemmingsplan De Driehoek

Eerste echte stap gezet
voor de realisatie nieuw
sportcomplex ‘De Driehoek’
Mijdrecht - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week ingestemd met de nota “inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘De Driehoek’ “ en besloten het bestemmingsplan De Driehoek als ontwerp
ter inzage te leggen. In de nota reageren B en W op de ingekomen inspraakreacties.
Het voorontwerpbestemmingsplan
‘De Driehoek’ heeft betrekking op
het gebied dat is gelegen tussen
bedrijventerrein Mijdrecht, de Wilnisse Zijweg en de Ringvaart/-dijk
en voorziet in de mogelijkheid om
een sport- en recreatiegebied te realiseren.
Als onderdeel van het Estafettepro-

ject zal locatie De Driehoek onderdak bieden aan de voetbalverenigingen Argon en CSW. Verplaatsing
is nodig om doelstellingen in het kader van wonen, welzijn en zorg op
de huidige locaties van de verenigingen te kunnen verwezenlijken.
Van 22 mei tot en met 2 juli 2008
heeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Driehoek’ gedurende
zes weken voor inspraak ter inzage
gelegen. Op het voorontwerp zijn 44
inspraakreacties ingekomen.
De inspraakreacties komen vooral van omwonenden van het plangebied en hebben betrekking op de
te verwachten bezoekersaantallen,
de verkeersaantrekkende werking
die daar vanuitgaat, de angst voor

onvoldoende parkeergelegenheid,
overlast van licht en geluid, het verdwijnen van natuurwaarden in het
plangebied en de zorg over de verkeersafwikkeling van zowel gemotoriseerd- als langzaam verkeer.
De nota ‘inspraak en vooroverleg
voorontwerpbestemmingsplan ‘De
Driehoek’ ” staat op de website van
de gemeente www.derondevenen.nl
en op www.estafetteproject.nl .
Indien de gemeenteraad op 18 december aanstaande instemt met
de
samenwerkingsovereenkomst
(SOK) zal het bestemmingsplan
‘De Driehoek’ als ontwerp ter inzage worden gelegd. Eenieder kan tegen dit ontwerp zijn of haar zienswijze naar voren brengen.

Inpakpiet helemaal in de war
Wilnis - Afgelopen woensdag was
er iets heel vreemds aan de hand op
Jenaplanschool Vlinderbos in Wilnis. De kinderen van groep 1 t/m 4
arriveerden zoals gebruikelijk tegen
kwart voor negen op school, maar
de juffen en meester waren nergens
te bekennen. Hun jassen en tassen
lagen in de klas, maar zelf waren ze
er niet. Gelukkig werden de kinderen opgevangen door andere juffen
en konden ze snel aan de zoektocht
beginnen. Van voor naar achter en
van boven naar beneden werd het
hele schoolgebouw doorzocht. Ze
waren niet op de zolders, niet in de
bovenbouw, niet in die mooie stoomboot die in de hal staat, maar in de
gymzaal; daar zat meester Bob ingepakt in een grote doos! Juf Ineke
en juf Joyce werden al snel gevonden in het RT-lokaal, met z’n tweeën als één groot cadeau en gelukkig
werd ook juf Tamara snel gevonden,
ingepakt op het toilet! Er worden de
laatste tijd wel meer vreemde dingen ingepakt gevonden, geen echte cadeaus, maar een bezem of een
stoffer en blik uit de klas. Deze InpakPiet is echt in de war. Hij heeft
namelijk tijdens het pannenkoeken
bakken de pan tegen zijn hoofd gekregen. De kinderen zijn uiterst slim
en hebben een brief geschreven
met daarin een oplossing voor Piet.
Donderdagavond was het pyjamazingen. De kinderen mochten in het
donker in pyjama naar school komen om hun schoen te zetten. Een
vader begeleidde op de piano en de
kinderen zongen gezellig liedjes. Er
was limonade en speculaas en voor
de ouders warme chocolademelk.
Na een verhaaltje konden de kinderen naar huis en lekker naar bed.
De volgende ochtend vonden ze een
heerlijke chocolade-sint of piet in
hun schoen. Wel was een lamp ingepakt. Als het nog maar goed komt
met die arme InpakPiet...

Wilnis - Op donderdag 27 november kwamen twee pieten
op de Veenzijdeschool de kinderen ophalen voor een middagje pietengym in de Willisstee.
Er was een parcours uitgezet
dat alle kinderen moesten afleggen.
Klimmen,
klauteren,
pakjes wegbrengen, springen en
zwieren aan de touwen, er was

van alles te doen.
Aan het einde van de middag
kregen alle kinderen als beloning voor hun prestatie een
echt pietendiploma met een
lekker zakje pepernoten. En bij
het weggaan beloofden de pieten op vrijdag 5 december ook
nog even langs te komen op
school.
Afwachten dus...

Gemeente De Ronde Venen
gaat naar de carrièrebeurs
De Ronde Venen/Amsterdam
- Voor de zesde keer vindt op vrijdag 28 november en zaterdag 29
november de Carrièrebeurs Overheid plaats. Dé plek voor alle studenten, starters en (young) professionals met interesse in een baan bij
de overheid. Ook gemeente De Ronde Venen presenteert zich op deze
beurs. Gemeente De Ronde Venen
is met een stand vertegenwoordigd
op deze Carrièrebeurs Overheid.
De organisatie is altijd geïnteresseerd in mensen die de organisatie
iets extra’s kunnen bieden. Mensen
die dynamisch en innovatief zijn en
het aantrekkelijk vinden om nieuwe

ideeën aan te dragen. Binnen de gemeente is er veel variëteit aan functies op uiteenlopende werkvelden.
Zij is een dynamische en veelzijdige organisatie. Als werkgever bieden zij medewerkers kansen op een
interessante (loop)baan en op doorgroeimogelijkheden. Haar motto is
dan ook: ‘Geen baan maar een loopbaan’. Benieuwd naar de mogelijkheden bij gemeente De Ronde Venen? Kom dan kennismaken en bezoek hun stand op de Carrièrebeurs
Overheid in de RAI op 28 en 29 november! Twee dagen staat de Amsterdam RAI in het teken van de
Carrièrebeurs Overheid en de ont-

moeting tussen potentiële werknemers en werkgevers. De organisatie heeft een uitgebreid programma samengesteld. Zo is het mogelijk verschillende workshops te volgen, te discussiëren met topambtenaren en kennis te maken met verschillende overheidsgebieden zoals
ministeries, provincies, gemeenten
en onderwijsinstellingen. De Carrièrebeurs Overheid vindt plaats op
vrijdag 28 november en zaterdag 29
november 2008, van 10.00 tot 17.00
uur in de Amsterdam Rai. De toegang is vrij voor iedereen. Kijk voor
meer informatie op: www.carrierebeursoverheid.nl

Workshop kerststukjes maken
Wilnis - Veel inwoners van De
Ronde Venen maken jaarlijks gebruik van de mogelijkheid om deel
te nemen aan een workshop van
de Stichting ‘Paraplu’ om in enkele
uren te leren hoe men zelf een fraai
kerststukje in de vorm van een kras
of een tafelstuk voor op een glazen
schaal in elkaar kan zetten of de
kennis hiervan weer eens op te halen. Gedurende twee afzonderlijke
workshops, één op maandagavond
15 december en één op dinsdagavond 16 december a.s. van 20.00
tot 22.00 uur zal de bekende bloem-

sierkunstenares Karin van Dierendonck uit Mijdrecht de deelnemers
de noodzakelijke kennis en kunde
bijbrengen.
De kleurkeuze van het materiaal is
vrij, zodat men met de kerstdagen
een prachtig zelfgemaakt kleurrijk
kerststukje in huis kan hebben. Er
zijn diverse materialen aanwezig,
welke naar wens zijn te gebruiken
zoals appeltjes, kaneelstokjes, mos,
kaarsen etc. om zo het eigen pronkstuk voor de kerstdagen te maken.
De deelnemers brengen zelf een

scherp mesje en een snoeitangetje mee. De prijs van de workshop,
inclusief thee of koffie, bedraagt
slechts 6,00 euro. De materiaalkosten bedragen 19,00 euro.
Inschrijving voor deze workshop is
mogelijk door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier dat u kunt downloaden via de
website www.stichtingparaplu.nl of
aanvragen via e-mail stichtingparaplu@planet.nl of telefonisch 0297283908. U kunt ook een formulier
afhalen bij de stichting: Pieter Joostenlaan 28, 3648 XR Wilnis.

Liedjespieten op bezoek
bij de Pijlstaart

Bibliotheek AVV gecertificeerd
De Ronde Venen - Op 11 december wordt de Regionale Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen officieel
gecertificeerd. De certificering is
een belangrijk ‘keurmerk’ dat aangeeft dat de bibliotheek aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet, zowel op
het gebied van collectie als op het
gebied van dienstverlening.
Dit heuglijke feit wil de bibliotheek
graag vieren met al haar klanten op
11, 12 en 13 december. Gedurende

Pietengym op de
Veenzijdeschool

die drie dagen kunt u al uw materialen waarop boete is ontstaan, boetevrij inleveren. Dus liggen er in huis
nog boeken die al maanden geleden teruggebracht hadden moeten
worden, lever ze dan in op 11, 12 of
13 december. (De bibliotheken die
normaal gesproken op donderdag
of zaterdag gesloten zijn, zullen ook
deze donderdag of zaterdag gesloten zijn). En brengt u uw materialen
altijd op tijd terug, maar wilt u toch

profiteren van deze feestelijkheden:
tijdens deze drie dagen is ook het
lenen van materialen waar anders
leengeld voor gevraagd wordt helemaal gratis, zoals dvd’s, cd’s en
sprinters. Daarnaast trakteren zij.
Komt u gedurende deze dagen naar
de bibliotheek dan hebben zij nog
een klein presentje voor u klaar liggen (zolang de voorraad strekt).
Ze zien u graag op 11, 12 of 13 december in de bibliotheek!

Vinkeveen – Dinsdag 18 november kregen de leerlingen van obs
De Pijlstaart in Vinkeveen bezoek
van twee liedjespieten. Sinterklaas
had zijn pieten naar de Pijlstaartschool gestuurd om te luisteren of
de kinderen alle sinterklaasliedjes wel kennen. De sint is namelijk
erg bang dat de leerlingen de liedjes niet kennen als hij op 5 december zélf een bezoek brengt aan de
school. Vandaar dat de liedjespieten in iedere klas kwamen luisteren
naar de zangkwaliteiten van de kinderen. De pieten waren aangenaam
verrast. Liedjes als ‘zwarte piet ging
uit fietsen’ en ‘sinterklaas kapoentje’ zijn bij de kinderen erg populair.
Voor deze goede prestatie kregen
alle kinderen als beloning een grote
hand pepernoten. Tot en met 5 december zullen alle klassen hard blijven oefenen met het zingen van de
sinterklaasliedjes.

Kerstversieringen maken in
NME-centrum De Woudreus

Directeur Hans Spenkelink zal het Certificaat in ontvangst nemen op 11 december

Wilnis - Op woensdag 17 december
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
kerstversieringen maken in NMEcentrum De Woudreus. De kinderen gaan een deurkrans maken met
materialen uit de natuur. Ook mogen ze verschillende kaarsen maken en versieren. De middag begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer
twee uur. Er is plaats voor 25 kinderen. Wil je meedoen, meld je dan
snel aan, want vol is vol. Aanmelden
kan t/m 15 december via tel. (0297)
273692. Deelname is gratis! Heb je
zelf geschikte materialen uit de natuur of de tuin zoals groene takken,
bessen, dennenappels e.d., neem ze
dan mee.
Het adres van NME-centrum De
Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis (achter de Willisstee).
De Woudreus is op 17 december alleen open voor deelnemers aan deze knutselmiddag.
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Argon f2 speelt een zeer
goede voorwedstrijd tegen
afc amsterdam
Mijdrecht - De F2 van ARGON was
zondag 30 november uitgenodigd
door AFC om
een
voorwedstrijd te spelen voorafgaand
aan Argon Zondag 1 tegen AFC
Amsterdam 1.

De F2 ging na een zeer goede wedstrijd te hebben gespeeld met een
overwinning van 6-3 naar huis.
Na de wedstrijd betraden de spelertjes met trots nogmaals het veld
aan
de zijde van de spelers van Zondag

1. Argon Zondag 1 heeft de wedstrijd ook met een overwinning afgesloten
dus het was een topdag.
Langs deze weg nogmaals bedankt
namens de F2 spelers voor de mooie
dag.

De Plashoeve bouwt mee
aan meidenvoetbal
Vinkeveen - Op 29 november
speelden de meiden van Hertha
MD1 voor het eerst in Plashoeve tenue. Deze nieuwe sponsor komt op
een goed moment in de ontwikkeling van de sport.
Meidenvoetbal groeit sterk in Vinkeveen en ook in de rest van Nederland. Het afgelopen jaar zijn er 7.000
vrouwelijke voetballers bijgekomen.
Die beginnen niets zonder de juiste voorzieningen. Zoals een avondje
uit zonder de juiste faciliteiten nog
geen avondje plezier is, zo is ook
een groepje enthousiaste voetbalsters niet meteen een team. Daar-

voor zijn een boel vrijwilligers nodig
maar vooral ook aankleding, ambiance en aandacht voor detail. De
MD1 kreeg broeken, sokken, shirts
en bovendien trainingspakken en
tassen. Daarmee wikkelt de Plashoeve ook om deze groep een flinke dosis sfeer.
Op dinsdagavond 18 november gebruikten de meiden een van de hotelkamers van de Plashoeve als
kleedkamer voor hun metamorfose. Ze kwamen er zichtbaar sterker
uit voor de dag als team. Daarmee
toont de Plashoeve zich een goed
vertrekpunt om op weg te gaan naar

nog betere resultaten op het veld.
En dat het bij de Plashoeve ook altijd goed thuiskomen is, dat is allang
geen geheim meer. Deze gelegenheid aan de plassen is voor menige
bekende en onbekende voetballiefhebber de favoriete “dug out”.
Het nieuwe MD1 tenue is te zien op
zaterdagen op het voetbalveld of de
rest van de week bij de Plashoeve.
Wil je er zelf in spelen of in een van
de nieuwe meiden teams dan kun je
contact opnemen met coördinator
Danny Bierman: 0297 263150 of email dnbierman@hertha.nl

Jeugdteam Vitac promoveert
naar landelijk niveau
De Ronde Venen - Dit najaar hebben we met 3 jeugdteams meegedaan aan de competitie. Het 1ste
team bestaande uit Reinier den
Hartog (Vitac), Kuba Vohnik en Laurens van den Brink (Iduna) spelen
1ste klasse. Het tweede team bestaat uit Arian Stolk, Remko v/d
Vliet en Chatsjik Daudov spelen 3de
klasse. In het 3de team van Vitac
zitten Dion Slegt, Binky Vuur, Junior Vuur en Stefan v/d Vliet, zij spelen 5de klasse.

deelte, de kampioenspoule. Samen
met VTV, Rega en Shot. De eerste
wedstrijd was tegen VTV, hier speelt
een jongen die nog geen wedstrijd
heeft verloren in de hele competitie,
en ook deze wedstrijd speelde hij
sterk. De uitslag werd hierdoor bepaald op 6-4 winst. Toen kwam de
wedstrijd tegen Rega (nummer 2)
Dit werd de zwaarste wedstrijd. Na
een 5-2 achterstand werd deze nog
gelijk gemaakt.
Kampioen

Het eerste jeugdteam van Vitac bestaat uit een gemengd team van
spelers van TTV Iduna uit Bilthoven
en TTV Vitac uit Vinkveen. Dit team
zat ingedeeld in een poule van zeven teams in de 1ste klasse. Er werd
eerst een halve competitie gespeeld
dat betekent dat elk team 1 keer tegen elkaar speelt. Na de 6 wedstrijden werd er verschil gemaakt tussen
de nummers 1-4 (kampioenspoule)
en de nummers 5-7 (gewone poule).
Vitac startte goed aan de competitie. Laurens speelde sterk en won
zijn eerste 9 partijen Ze wonnen 3
wedstrijden (6-4, 9-1 en 8-2). Toen
kwam het sterke VTV op bezoek.
Het werd een zwaar bevochte 5-5.
De laatste 2 wedstrijden werden gewonnen met 7-3 en 6-4. Dit betekende dat ons team op de 1ste plek
stond. Nu kwam het zwaarste ge-

Met nog 1 wedstrijd te gaan stonden ze 3 punten voor op de nummer 2.
In de laatste wedstrijden moet beslist worden wie er kampioen gaat
worden. Afgelopen zaterdag speelde het eerste jeugdteam tegen een
team van TTV Shot uit Soest. Om
14.00 begon de wedstrijd. Het team
uit soest verscheen met slechts die
spelers. Dit betekent dat Vitac al drie
winstpunten had. Laurens speelde
een degelijke wedstrijd en won deze
in drie games
Vervolgens speelde Kuba een zeer
spannende partij die hij net aan met
7-11 in de vijfde game verloor. De
Vitaccer, Reinier speelde vervolgens
zeer aanvallend. Hij keek tegen een
2-0 achterstand aan, maar werkte
deze keurig weg en sloot de vijfde

Sinterklaas met de pieten
bij gymvereniging atalante
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
is Gymvereniging Atalante in Vinkeveen bezocht door Sinterklaas en
zwarte pieten. Vanaf vier uur zaten
er heel veel kinderen in de Boei . Zij
speelden op de toestellen, waren
gezellig aan het klimmen en koppeltje duikelen. En ja hoor om half
vijf ging de deur open en renden de
Pieten naar binnen. Natuurlijk was

ook Sinterklaas meegekomen. De
kinderen dansten en deden allerlei kunstjes voor en zongen nog een
paar liedjes.
De kleinste kinderen deden het voetje-voetje lied. Ze keken hun ogen uit
naar al die pieten en Sinterklaas. De
Sint zat op een luxe stoel en deelde
de prijzen uit voor de kleurwedstrijd.
Alle kinderen kregen een snoepzak-

je. Een paar trouwe vrijwilligsters
werden door de Sint in het zonnetje.
Juf Märy kreeg natuurlijk ook een
cadeautje Sinterklaas. Kortom een
vrolijk, gezellig Sinterklaasuur met
vele ouders op de tribune en heel
veel kinderen van groot tot klein die
op deze middag naar de Boei waren gekomen.
Tot volgend jaar.

game met 11-6 winnen af. De stand
was nu 5-1 voor vitac. Het was echter nog steeds onzeker of dit voldoende punten waren voor het
kampioenschap, omdat de concurrenten tegelijkertijd hun wedstrijd
speelden. Het dubbelspel werd eenvoudig door het Vitac/ Iduna koppel
gewonnen. Na een telefoontje bleek
dat zes punten voldoende waren
voor het kampioenschap.
De laatste drie wedstrijden speelden de jongens van Vitac/Iduna
zeer mooie wedstrijden en geheel
vrijuit. Alle drie de partijen werden
winnend afgesloten. Deze een 9-1
overwinning was een mooie afsluiting. Kampioen in de 1e klasse.
Vitac 2 van de Vitac jeugd is in de
3e klasse op een keurig 2e plaats
geindigd.
Vitac 3 van de jeugd speelde nu
een klasse hoger dan vorig seizoen
(5e klasse) en behaalden de vierde
plaats.
Einduitslag 1e klasse kampioensgroep
:
1) Vitac/Iduna 1
68 punten
2) Rega 1
61 punten
3) VTV 1
56 punten
4) Shot 1
37 punten

C&R van der Wilt steekt
CSW D6 in het nieuw

Wilnis - Afgelopen zaterdag kregen
de spelers van CSW D6 een nieuw
voetbaltenue aangeboden van Roeland van der Wilt van verwarmingsbedrijf C&R van der Wilt. De spelers
waren er heel blij mee. En niet alleen
blij maar ook extra gemotiveerd: tegenstander Victoria werd met 10-1
verslagen! Daarmee verstevigde het

team zijn positie in de subtop van
de competitie. Op de foto de Roeland van der Wilt en CSW voorzitter André Straathof, op de achtergrond de spelers, trainers en leiders
van de D6.

Spelers: Magnus Aafjes, Djan Atta, Quintus Bol, Tom van Dijk, Jamie

Keizer, Niels Koning, Kevin Könst,
Richard van der Leeden, Stefan Lek,
Tarokh Mokhtaripoer, Melvin Reijm,
Maikel Steenvoort, Rogier van Velsen, Stefan van der Wilt
Trainers: Marcel Keizer, Arwin Reijm
Leiders: Frans van der Leeden, Kees
Koning
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De vinken op ramkoers
Vinkeveen - Het moest er natuurlijk een keer van komen. Een overwinning voor het zo geplaagde eerste korfbalteam van De Vinken. Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Het onderaanstaande
Fiducia kwam op bezoek in Vinkeveen. En het werd voor de Fortisformatie een prettige ervaring, waarin na vele maanden eindelijk weer
eens het zoet der overwinning kon
worden geproefd. Met 18-11 konden de volgelingen van Siemko Sok
na zestig minuten opgelucht ademhalen.
Ouverture
Al direct vanaf het fluitsignaal liet
de thuisploeg zien bijzonder gretig
te zijn. In het eerste aanvalsvak vak
met Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Peter Kooijman en Peter Koeleman verzorgde de laatste via twee
lepe kansjes een mooie 2-0. In het
tweede aanvalsvak met aanvoerster Charita Hazeleger, Joyce Kroon,
Pascal Kroon en Rudy Oussoren liet
ook Vinken’s aanvoerster er geen
twijfel over bestaan: De Vinken ging
voor de winst. Charita verschalkte haar directe opponente en liet 30 aantekenen. Een tegentreffer van

Fiducia deed het Vleutense publiek
heel even opveren, maar in de rest
van de eerste helft stond het vizier
van de bezoekers bepaald niet op
scherp. Daarnaast hadden de rode
lantaarndragers bepaald geen geluk
in de afwerking van de kansen.
Met De Vinken ging het echter
steeds beter. Voor het eerst dit seizoen kreeg het thuispubliek datgene te zien waar het voor komt. Een
uiterst gedreven korfbalploeg, die
knokte voor elke bal en bij tijd en
wijle de gasten alle hoeken van het
veld liet zien. Een fraaie 11-1 voorsprong bij rust was het resultaat.
Doelpunten van Charita Hazeleger (3x), Peter Kooijman (2x), Mariska Meulstee (2x) en Pascal Kroon
droegen bij aan deze prettige tussenstand.
Slordigheidjes
De ongetwijfeld ernstige woorden
van de Fiduciacoach in de rust kregen resultaat. Terwijl De Vinken
wat laconieker in de defensie stond
sloegen de bezoekers resoluut terug. Binnen twaalf minuten was het
11-5 en met een dergelijk scoringsritme was Fiducia weer terug in de

wedstrijd.
Twee minuten versnellen bracht het
Fortisachttal echter weer op schema. Mariska Meulstee, Melanie
Kroon en Ruud Oussoren knalden
de thuisploeg naar 14-5. Nog was
Fiducia niet geslagen. Opeens vielen de ballen er voor Vleuten ook
makkelijk in. Op 14-7 piepte Melanie Kroon langs haar tegenstandster met 15-7 als resultaat. En ook
nu antwoordde Fiducia direct: 15-8.
Vijf minuten voor tijd was de strijd
definitief beslist. Peter Kooijman,
Rudy Oussoren, Mariska Meulstee
en Pascal Kroon tilden de thuisploeg naar een comfortabele 18-8
voorsprong. Dat De Vinken in de
laatste vijf minuten onnodig verslapte en defensief slordig opereerde deed aan de overwinning gelukkig niets meer af. Maar de drie tegentreffers in de laatste minuut geven wel te denken.
Komende zaterdag 6 december
speelt De Vinken om 20.50 uur een
belangrijke uitwedstrijd tegen het
Amersfoortse MIA. Aan de getergde Vinkeveners de schone taak om
een goed vervolg te geven aan deze
fraaie overwinning.

Sint verblijdt IJsclub
Nooitgedacht met bezoek
op de ijsbaan
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag was het zover. De sint zou
een bezoek brengen aan alle kinderen van IJsclub Nooitgedacht. Maar
zou de sint het niet te koud vinden
met die lage temperatuur en al dat
koude en gladde ijs?
Gelukkig, na een kwartiertje schaatsen kwam de sint er aan. Uit volle borst werd de sint toegezongen
door de jeugdschaatsertjes. Op het
ijs kon de sint plaatsnemen in een
arrenslee, die werd voortgetrokken
door een aantal zwarte pieten op
schaatsen en door de vele jeugdschaatsertjes. Andere zwarte pieten

waren al naar de andere kant van
de ijsbaan geschaatst waar ze volop pepernoten en ander snoepgoed
aan het uitdelen waren.
De pieten deden ook mee aan allerlei spelletjes en oefeningen die de
kinderen elke week doen. Dat was
dolle pret.
Nadat de sint de ijsbaan helemaal
rond was, maakten de pieten zich
op voor de Pietenschaatsrace. Sint
gaf het startschot en daar gingen
ze. Een aantal Pieten wist niet beter
en ging tegen de richting in. Uiteindelijk was het piet die de race won.
Hierna moest de sint weer vertrekken naar zijn volgende afspraak.

Nog éénmaal werd er gezongen en
na afloop kregen alle kinderen een
flinke zak snoep als traktatie mee
naar huis.Er wordt inmiddels alweer
twee maanden op het ijs geschaatst
en de vooruitgang van alle jeugdschaatsers is enorm.
De komende weken wordt er weer
druk geoefend om de techniek nog
beter onder de knie te krijgen. Met
de aanmoedigingen van de sint,
moet dit ook zeker lukken.Wil uw
kind volgend jaar ook de Sint op de
ijsbaan zien? Bel dan voor inlichtingen en opgave naar Luciën Wolvers.
Tel: 0297-282156.

Op de foto:
Vlnr staand: Ria Kamminga-verzorgster, Angela Sloesarwij (geblesseerd), Mariska Meulstee, Joyce Kroon, Melanie
Kroon, Charita Hazeleger.
Vlnr gehurkt: Peter Kooijman, Peter Koeleman, Pascal Kroon, Rudy Oussoren en trainer-coach Siemko Sok.

Ook tweede Aparts scholenvolleybaltoernooi succesvol
Vinkeveen – Afgelopen woensdag
organiseerde V.V. Atalante in samenwerking met Aparts Automaterialen het tweede en tevens laatste
scholenvolleybaltoernooi. Dit keer
was het de beurt aan de kinderen
uit groep 4, 5 en 6. Ook nu weer waren het weer de vele vrijwilligers die
zorgden voor een geslaagd toernooi.
De Pijlstaart liet weer van zich horen door eerste te worden bij groep
4 en 6. Bij groep 5 pakte de Jozefschool de winst. Afgelopen woensdag stond het tweede toernooi in de
reeks. Net als de week ervoor was
ook nu het thema ‘Hollandsche Glorie’. In groep 4 hadden de zes teams
de namen van typisch Nederlandse
dingen, de zeven teams van groep
5 waren onderverdeeld in Oud-Hollandse spelen. Groep 6 had ook zeven teams en deze hadden de namen van leden van het Koningshuis. Precies om een uur werd na
een welkomstwoord gestart met het
toernooi. Maar liefst 111 kinderen
waren aanwezig in de zaal om hun
wedstrijden te spelen. Ook werd de
zaal gevuld door vele ouders en andere betrokken.
Groep 4
Groep 4 speelde in twee poules van
drie. Na de eerste drie wedstrijden

werden de poules gemixt en werden
er nog drie wedstrijden gespeeld.
Na deze wedstrijden speelden nog
de nummer 1 en 2 tegen elkaar, de
nummer 3 en 4 en tot slot de nummer 5 en 6. Deze laatste twee: Drop
van de Jozefschool en Delfts Blauw
van de Schakel waren zeer aan elkaar gewaagd. Na 15 minuten spelen was de stand gelijk en eindigde beide teams op een vijfde plaats.
De andere twee wedstrijden waren ook spannend, met slechts een
puntje verschil werden de uitslagen
bepaald. De grote winnaar was het
team Tulpen van de Pijlstaart, tweede werd Klompen van de Schakel en
derde werd het team Kaas van de
Jozefschool.
Groep 5
Bij groep 5 waren er helaas geen
teams van de Schakel aanwezig en
ging de strijd dus tussen de Jozefschool en de Pijlstaart. De Pijlstaart
versloeg in de strijd om derde plaats
de Jozefschool met 1-4. Hierdoor
behaalde het team Knikkeren de
derde plaats.
De finale was een stuk spannender,
maar werd nu gewonnen door de
Jozefschool. Het team Sjoelen won
van Bikkelen, wederom van de Pijlstaart.

Groep 6
Tot slot groep 6. In de poule Koningshuis ging het er spannend aan
toe. In een poule hadden maar liefst
drie teams drie punten behaald,
waardoor het setsaldo de doorslag
moest geven. De Schakel en de Jozefschool bepaalden wie er derde
werd. Het team Mabel (de Schakel)
won van het team Constantijn (Jozefschool).
De finale was net als bij groep 4 een
onderonsje tussen de Schakel en de
Pijlstaart, die wederom gewonnen
werd door de Pijlstaart. Laurentien
won met 3-2 van Willem-Alexander.
Via deze krant willen de organisatoren graag nog eens alle vrijwilligers bedanken, maar natuurlijk ook
hoofdsponsor Aparts Automaterialen. Erg leuk was ook om te zien
dat de trainer van de NeVoBo, Jason Loosemore, de kinderen nog
persoonlijk kwam aanmoedigen en
tips geven. Dit werd door de kinderen ook bijzonder gewaardeerd.
Ook de gemeente was even vertegenwoordigd in de persoon van Erik
Leus. Natuurlijk willen zij ook alle
kinderen en hun ouders en andere
bekenden bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiasme.
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Startschot voor de
laddercompetitie van BVK

Hevige onderlinge strijd bij
Bridge Vereniging Uithoorn

De Kwakel- Op donderdag 27 november werd het startschot gegeven voor de 1e speelavond van de
laddercompetitie bij de BVK. De paren uit de diverse lijnen waren kriskras door elkaar ingedeeld in 3 poules, waardoor er verrassende resultaten werden geboekt, want het
valt niet altijd mee als ‘A’ paar een
goed resultaat te scoren tegen een
‘C’ paar.
Hoogtepunt van de avond was overigens het telefoontje dat Irene Egberts 5 minuten voor aanvang kreeg
van haar zoon met het bericht, dat
zij oma was geworden van kleinzoon Luke. Dat zij vervolgens de
hele avond zat te springen op haar
stoel en geen kaart goed legde was
een logisch gevolg.
Ook Anneke Karlas was weer oma
geworden, maar dit inspireerde haar
tot grootse daden. Vanaf deze plaats
nogmaals gefeliciteerd!
Gekaart werd er ook nog en in de A
lijn waren Kitty en Huub van Beem
deze avond de sterksten met 62,9%.
Op een zeer goede 2e plaats volgden Leny Heemskerk en Agnes de
Kuyer met 62,5% en de 3e 60+er
was voor Dick Elenbaas en Andre
Verhoef (3e dus met 60,4%).
Wim Maarschalk en Henk Poll waren de festiviteiten na het behalen
van de promotie naar de B lijn nog
niet helemaal te boven . Een week
lang haden ze feest gevierd en dat
kan natuurlijk niet ongestraft bij een
denksport.Zij haalden toch nog bijna 30%, maar dat was uiteraard niet
genoeg om de onderste plaats te
ontlopen. Vanaf nu kan de blik dus
alleen maar omhoog gericht wor-

Uithoorn - Na de vierde zitting van
de eerste parenronde kan de conclusie getrokken worden dat de
krachtsverschillen in de diverse lijnen gering zijn.
Vrijwel geen paar slaagt er tot nu
toe in om constant boven de 50%
te scoren. De uitzonderingen op de
regel zijn Ans Breggeman & Anne
Tolsma, die dan ook in de B- lijn riant aan de leiding gaan met een totaal van 57,92% en Gertrude Doodkorte & Trudy van den Assem die
hier 2e staan met 54,55%.
Bep & John de Voijs konden lang in
het spoor blijven in de A-lijn, maar
de 4e zitting brak ze lelijk op met
een minimale score van 39,17%, wat
ging hier mis?
Nico van der Meer is met zijn terug
gekeerde maatje Hans Wagenvoort
wel weer op de goede weg door nu
met 64,17% afgetekend eerste te
worden in de A- lijn, wat hun totaal
opvijzelde tot 54,10% en een derde plaats. Kop lopers zijn Ben ten
Brink & Gijs de Ruiter geworden die
59,58% aan hun totaal toevoegden
en slechts een misser hadden in de
2e zitting met 47,92%.
In de C- lijn blijven Ada Keur & Marion Wiebes de meute aanvoeren
door een automatische gemiddelde
score omdat ze nu een keer afwezig
waren, dat kan ook!
Riki Spook & Theo van Vliet volgden
als totaal 2e goed met 56,25%, maar
de show werd gestolen door Truus

den, want ‘achtervolgers’ zijn er nu
even niet (komt wel weer goed!)
B lijn
In de B lijn weer eens een positief
optreden van onze senioren Joop de
Jong en May Verhoef, die er met de
eerste plaats vandoor gingen. Als
enigen scoorden zij in deze lijn boven de 60% en wel 61,1%. Emmy en
Gerard van Beek waren deze week
de runners-up met 56,9% en Opoe
Karlas en Jaap Verhoef haalden de
bronzen plak op met 53,5%.
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk
knokten voor wat zij waard waren,
maar toch konden zij niet aan de
slotpositie ontkomen, ondanks een
alleszins acceptabele 39,6%.
In de C lijn was een score van 57,6%
voldoende voor de eerste plaats en
die werd voor de neuzen van Rees
en Gerard van der Post weg gekaapt
door Trudy Stokkel en Huub Zandvliet. De 2e plaats werd behaald met
een score van 56,3%. Han Mann en
Fie Brokke vochten met Tiny Mann
en Ria Broers om de fel begeerde
3e plaats en deze keer was de heer
des huizes Mann zijn wederhelft de
baas. Het onderlinge verschil was
gering: 55,9% om 55,2%. Met een
score van dik 40% werden Corrie
Bleekemolen en Marianne Jonkers
in deze lijn 14e en laatste, waaruit
blijkt dat in deze lijn de onderlinge
verschillen gering waren. Volgende
week een heel andere indeling van
de lijnen, want de hoogst scorenden
van deze week worden dan bij elkaar gezet en dat geldt ook voor de
lager sorenden, zodat we ook dan
weer vuurwerk kunnen verwachten.

Legmeervogels E4 is KDO
E4 de baas
Uithoorn - Een goede maar felle wedstrijd, dat is een typering
die aan het eind wel zo’n beetje de
strekking van deze wedstrijd weergeeft. Legmeervogels is momenteel
bezig met een zeer goede reeks.
Want de laatste vier wedstrijden
hebben ze gewoon heel dik gewonnen. Met het resultaat van vandaag
erbij is het mogelijk dat ze weer
een plaatsje stijgen op de ranglijst, naar de tweede wel te verstaan.
Wat de bezetting van het team betreft hebben ze zo tegen de winterstop aan toch wel wat problemen. Er
zijn drie spelers die te maken hebben met blessures aan hun voeten.
Zo is Django weer helemaal uit de
roulatie, hij bleef toch pijn houden
nadat hij eerder dacht dat het wel
weer ging, Anouk lijkt aan de beterende hand te zijn, ze mag alweer
een beetje trainen en Wouter houdt
het nog vol, maar zou eigenlijk rust
moeten nemen. Van de 10 spelers
zouden er dus maar net 7 die 100%
fit zijn, vandaar dat ze voor alle zekerheid Lars meegevraagd hebben,
hij had hen tegen Amstelveen ook
al zo goed geholpen. Na enige minuten gespeeld te hebben ontdekte Piet dat de tegenstander met een
speler meer in het veld stond, snel
hebben ze toen ook een 8ste speler ingebracht. Niet dat het veel uitmaakte want het veldoverwicht hadden ze al. Legmeervogels probeerde
het veld goed breed te houden maar
omdat de tegenstander veel op een
kluitje in het centrum speelde gingen de Legmeervogels spelers ook
in het centrum spelen, jammer eigenlijk, want anders hadden ze de
tegenstander helemaal alle hoeken van het veld kunnen laten zien.
Nu maakten ze het zichzelf moeilijk
want er moesten in de kleine ruimte
steeds felle duels uitgevochten worden. Het eerste doelpunt was een
juweeltje van Reinier. Als linksbuiten werd hij aangespeeld door Ibrahim, hij kon deze hoge bal onder
controle krijgen en ook weer hoog
inschieten vanuit een vrije positie.
Daar gaven zij hun visitekaartje al
af. Op het middenveld werden de
meeste duels uitgevochten en heel
vaak kwamen de spelers van Legmeervogels er als winnaar uit waarna direct de bal weer werd overgespeeld naar een vrijlopende voorhoedespeler. Het tweede doelpunt

kwam voort uit zo’n aanval. Waar ze
voorheen nog weleens bleven overspelen tot de doellijn werd nu vaak
voor het afstandschot gekozen, en
met succes. Ibrahim 0-2 en 0-3. Na
de rust probeerde de tegenstander wat goed te maken door er wat
feller tegen aan te gaan, dit leidde
wel tot een enkel persoonlijk succes
maar ze konden eenvoudig niet tot
een goed opgezette aanval komen
omdat Legmeervogels er telkens
bovenop dook. Er werd strijd geleverd om de bal te veroveren, en er
werden passes onderschept en de
tegenstander werd voorbij gelopen.
Bijna alle uittrappen van de keeper
werden door Didier opgevangen en
zelfs een keer direct terug naar de
keeper geschoten. Uit een corner
werd het 4de doelpunt gescoord, alweer door Ibrahim, nu niet met z’n
voeten maar met z’n hoofd. Nog
geen 5 minuten later was Silvio mee
naar voren gekomen aan de rechterkant, kreeg de bal aangespeeld,
zag een gaatje en kon de bal tussen
de keeper en de doelpaal laten caramboleren en in het doel zien rollen. 0-5. De wedstrijd was eigenlijk
gespeeld maar het valt de tegenstander te prijzen dat ze het bijltje er
niet bij neer gooiden, want ze bleven ervoor gaan. De wedstrijd werd
wat harder.
De tegenstanders lieten ons af en
toe struikelen en er werden van
Legmeervogelszijde soms echte
overtredingen gemaakt zoals duwen
met handen en billen. Terecht gaf de
jonge scheidsrechter hier vrije trappen voor. In het verdere verloop van
de wedstrijd maakte Tim nog twee
doelpunten waarvan hij er zelfs één
scoorde uit een afgespeelde bal
door Ibrahim. Goed zo jongen, je
kunt het wel, als je maar goed om je
heen kijkt. Ook Toine heeft halverwege de tweede helft weer zijn doelpuntje meegepakt. Zo kon de stand
dus uitkomen op een verdiende 0-8.
Tot slot moet Reinier een heel groot
compliment gemaakt worden. Het is
een genot om naar zijn speelwijze te
kijken. Hij heeft deze wedstrijd meer
dan anders laten zien dat je een bal
kunt aannemen, veroveren, scoren,
passen (eerst kijken, dan passen)
en een actie maken waarbij de tegenstander vaak het nakijken heeft,
en dat alles met een stijl die rust uitstraalt.

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 25 november
werd de eerste zitting van de laddercompetitie gespeeld.
In de “A-lijn” werden eerste Geke Ludwig en Margo Zuidema met
62.15%, tweede werd het paar Kokkie van de Kerkhoven en Corry Smit
met 60.76%, derde Rijna Slijkoord
en Vera van Wessem met 59.72%.
Prachtige scores dames maar of het
genoeg is voor een hoge plaats in
de competitie?
In de “B-lijn” werden eerste Ploon
Roelofsma en Marja Slinger met
65.63%, fantastisch dames na al die
rode en groene lichten!. Trudy van
den Assem en Refina Troost plaats-

ten zich als tweede met 59.38%.
Derde deze keer Nel Bakker en An
van der Poel met 57.64%.
Voor de competitie betekent dit dat:
Ploon Roelofsma en Marja Slinger
zich als eerste plaatsten met 65.65%!
Tweede zijn Geke Ludwig en Margo
Zuidema met 62.15%, derde werden
Kokkie van de Kerkhoven en Corry
Smit met 60.76%.
Volgende week kan alles weer anders zijn, het is per slot van rekening ladderen. Ook spelen bij “Hartenvrouw”?
Inlichtingen bij het secretariaat:
Alice Oostendorp, telefoonnummer:
0297-540183.

KDO start groots af met
de nieuwbouwcampagne
De Kwakel - Op zondag 30 november 2008 heeft de Sportvereniging KDO de aftrap gegeven voor
de nieuwbouw. Om twee uur startte
het programma met een zeer druk
bezochte playbackshow waar vele
artiesten hun opwachting maakten.
Na de playbackshow was er een optreden van het populaire duo Matt
en Marieke waarna om half vijf het
officiële gedeelte volgde. Naast leden en andere belangstellenden
waren ook vele gemeenteraadsleden, de wethouder sport, Jeroen
Verheijen en de beleidsambtenaar
sport, Hielco Wiersma aanwezig
voor deze voor De Kwakel en KDO
belangrijke gebeurtenis. Tijdens het
officiële programma blikte Rob Rentenaar kort terug op de periode tussen het maken van de plannen en
het ondertekenen van de contracten. Na deze inleiding werden contracten getekend met de bouwer ,
AWG Aannemerij vertegenwoordigd
door Frank van den Aardweg, de
eerste huurder, Amstel Fysiothera-

pie en met een aantal nieuwe sponsoren., Henk Kooyman, Kwekerij de
Noordpoel, Hogenboom Vakantieparken, De Vries Groep en Catsman
Automotiv.
Na het officiële programma was er
nog een feestprogramma met wederom een optreden van Matt en
Marieke en de feestdiscotheek onder leiding van Gerrino en Arjan..
Voorzitter Peter Oudshoorn verwoorde deze dag als meer dan geslaagd waarbij maar weer eens
kan worden aangetekend dat met
een goede visie en de juiste mensen veel kan worden bereikt. Voor
KDO een grote stap waarmee een
gezonde basis wordt gelegd voor
een mooie toekomst, aldus Oudshoorn. Zoals alles er nu voorstaat
zal na het Sport en Spel weekeind
van 8-10 mei 2009 begonnen worden met de sloop. Wanneer de eerste paal wordt geslagen is nog onbekend, echter de planning is om op
1 januari 2010 het nieuw complex te
openen.

Tai-Otoshi judoka Michael
Boetekees wordt derde
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 29
en zondag 30 november werd in Wijk
bij Duurstede het Frans Odijk judotoernooi gehouden. Judoka’s uit het
hele land konden hieraan meedoen.
Judovereniging Tai-Otoshi was hier
ook vertegenwoordigd met 2 judoka’s van de ruim 600 deelnemende judoka’s. Bij dit toernooi wordt er
gedraaid met een poulesysteem. Iedereen draait tegen elkaar en de judoka met de meest gewonnen wedstrijden is de winnaar.
Michael Boetekees (-46kg) zat zaterdag in een poule van 6 judoka’s.
In de eerste partij moest hij tegen
een judoka op wie hij totaal geen
grip kreeg en verloor de partij uiteindelijk met een houdgreep op ippon.
Zijn tweede partij won Michael op
beslissing door de hele wedstrijd
goed aanvallend te judoën. Hij bleef
het tijdens de hele partij steeds
goed proberen, maar wist steeds
net niet te scoren.
In de derde partij moest Michael
het opnemen tegen de latere win-

naar. Michael zat niet echt goed in
de wedstrijd en kwam eigenlijk wat
kracht te kort om echt tot scoren te
komen en verloor de partij op ippon (volle punt). In de vierde partij
werd door Michael aanvalland gejudoëd, maar kwam ook deze keer
steeds net niet tot scoren. Uiteindelijk werd de wedstrijd op beslissing gewonnen. De zesde en laatste
partij was Michael zeer overtuigend
aan het judoën. Met goed aanvallen wist hij zijn tegenstander onder
druk te zetten.
Door tweemaal een identieke worp
te maken en daarmee tweemaal
waza-ari te scoren wist Michael de
partij te winnen. Een mooi resultaat
voor deze judoka die gaande weg
de trainingsarbeid beloont ziet worden. Koen Wendel kwam helaas niet
in de prijzen.
Wilt u meer informatie over Judo
vanaf 3 jaar (aparte kleutergroep),
neem dan contact op met mevrouw
Bakker, tel. 0297-565777 of mail
naar info@tai-otoshi.com of kijk op
www.tai-otoshi.com

ADV verslikt zich
in Gandhi
Uithoorn - In de laatste thuiswedstrijd van dit kalenderjaar heeft het
damteam van Amstelland zich verslikt in tegenstander Gandhi. Geen
moment kon men echt aanspraak
maken op winst. Hoewel het in enkele partijen enigszins tegen zat,
was de 8-12 nederlaag een juiste afspiegeling van het getoonde spel.
ADV trad aan met invaller Ad Vlam
(voor de afwezige Jan Pieter Drost)
en met de zieke Uithoornaar Auke
Godthelp. Godthelp zou eigenlijk
niet spelen, maar anders zou ADV
met een man minder aantreden en
clubman als Godthelp is vond hij dat
hij toch moest spelen.
Was Gandhi vorig jaar nog een gemakkelijke prooi geweest, dit jaar
liep minder voorspoedig. Dat startte al na zo’n twee uur, toen Godthelp
een simpele 2 geven, 3 slaan naar
dam miste en kon opgeven. Ook op
bord 1 werd Van Willigen verrast
door een dubbele dreiging, waardoor zijn goede aanvallende stand

in één keer degradeerde tot een remise. Bob Out speelde weer tegen
een Auke Z, maar deze was met zijn
zeis scherper en wist Out langzaam
maar zeker terug te dringen naar
de 0-lijn: 1-5. De zege van Ridens
Bolhuis was een normale, maar die
van Krijn kwam onverwacht binnen. Zo ongeveer de enige verliezende zet in het eindspel werd gespeeld door zijn tegenstander: 5-5.
Maar toen was de stand van Kroon
al een puinhoop en ook Vlam stond
lastig in het eindspel. Daartegenover stonden goede standen van de wel aanwezige Wiebo - Drost en
Thijmen Stobbe. Maar waar Gandhi
wist toe te slaan, waren de ADV-ers
minder trefzeker: Met de eerdere
remise van Paul Lohuis was de nederlaag van 8-12 een feit.
Over twee weken de laatste wedstrijd van het kalenderjaar in Heemstede. Ook een op papier mindere tegenstander. ADV is gewaarschuwd.

de Ruiter & Henk Stahl die als “under dogjes” vriend en vijand verrasten met een top van 60,83%.
In de onderste regionen wordt het
zo langzamerhand spannend voor
Hennie & Sierk Goedemoed en Hetty Houtman & Jos van Leeuwen in
de A-lijn, die met respectievelijke
gemiddelden van 44,32% en 41,09%
in de “black zone”verkeren.
In de B- lijn is dat lot weggelegd
voor Greet & Henk Stolwijk (47,71%),
Loes Kroon & Theo Vermeij (46,74%)
en Tiny & Bram van Klaveren met
44,17%.
In de C- lijn is geen degradatie om
dat hier de werkvloer van het clubgebeuren is bereikt.
Een ieder doet hier verwoede pogingen om promotie naar de B te bereiken, maar dat is slechts voor de
bovenste drie uitverkorenen weggelegd!
Er wordt dan ook op het scherpst
van de snede gestreden en aan de
bar nog lang nagekaart over de verloren ruitenaas of iets dergelijks!
Wilt u uw leven ook verrijken met
een uitdaging voor de geest, kom
dan bridgen bij Bridge Vereniging
Uithoorn.
Elke maandagavond vanaf 19,45
uur in de barzaal van Sporthal De
Scheg.
Wel even aanmelden bij de secretaris: Marineke Lang tel: (0297)
569432.

Jos Spring in ‘t Veld
districtskampioen
hoofdklasse driebanden
De Kwakel – Het afgelopen weekend vonden er in Bar ’t Fort in De
Kwakel districtskampioenschappen
plaats voor de hoofdklasse driebanden van het district Veen en
Rijnstreek. Waar normaal een finale met 8 spelers word verspeeld
was er dit keer plaats voor 10 spelers. Onder deze spelers bevonden
zich 5 spelers van biljartvereniging
’t Fort uit De Kwakel. In de eerste
ronde stond de wedstrijd tussen
Marco van Kessel en Bart de Bruyn
op het programma. De leerling tegen de meester. Het werd een lange
partij waar uiteindelijk Marco er met
de winst van door ging. Bart baalde
als een stekker, hij verloor en had
daarbij ook nog eens een gemiddelde van 0.300. Hiermee vergooide Bart eigenlijk al zijn kansen. Jan
van Doorn speelde tegen Piet van
Duivenvoorde. Piet is een speler die
alle facetten van het biljarten beheersd. Jan wist dus dat hij aan de
bak moest. Voor Jan is dit geen probleem daar hij weet wat het is om
een finale te spelen. Piet had dan
ook geen schijn van kans tegen Jan.
Jos Spring int Veld moest spelen tegen Arie Roubos. Vooraf rekende
niemand op de kansen van Jos. In
de competitie gaat het heel slecht
met hem. Maar dat iedere wedstrijd
een wedstrijd op zich is kwam andermaal boven drijven. Jos liet geen
spaan heel van Arie Roubos en bovendien een heel goed gemiddelde,
0.850. Henny van Doorn speelde zijn
eerste partij tegen Cor den Edel van
biljartvereniging De Schelp uit Roelofarendsveen. Cor is ook iemand
die de klappen van de zweep kent
als het op biljarten aankomt. Ook hij
heeft al menig finale gespeeld. Het
ging lang gelijk op tussen Henny en
Cor. Een serie van 9, uitzonderlijk
hoog voor deze klasse, deed Henny
uiteindelijk de das om.
Drie rondes
Na drie ronden gespeeld te hebben
op de eerste avond stonden er twee
biljarters van ’t Fort bovenaan. Jan
van Doorn en Jos Spring int Veld
hadden beiden al hun partijen gewonnen. De bookmakers hadden
het druk aan het einde van deze
avond. Er werd flink gegokt op wie
uiteindelijk de winnaar zou worden.
Op zaterdag kreeg de organisatie een afzegging te verwerken van
Marco van Kessel. Marco zijn linker
arm zat vast en kon niet meer stoten
met de keu. In allerijl werd het programma omgegooid. De resultaten
van de eerste drie ronden van Marco van Kessel kwamen te vervallen.
Er was één lachende derde en dat
was Bart de Bruyn. Zijn gemiddelde schoot omhoog. Hiermee deed
Bart weer volop mee voor het kampioenschap. Ronde 4 koppelde Jan van Doorn aan
Koen Hillebrand. Al snel
bleek dat Jan niet goed in
de wedstrijd zat. Koen Hillebrand daarentegen liet
zien dat je ook zonder dat
je competitie speelt een
aardige partij biljart kan
neerleggen. In een relatief
kort partijtje trok Koen aan
het langste eind. Jan had
veel te weinig caramboles
waardoor zijn tot dan toe
prima moyenne een flinke
deuk op liep. Jos Spring int
Veld wist zijn 4e partij wel
in winst om te zetten.

In ronde 5 behaalde Jan van Doorn
een prima resultaat. Tegen Arie Roubos speelde, naar later bleek, Jan de
kortste partij van dit toernooi. In 36
beurten haalden Jan zijn 40 caramboles met enpassant ook nog eens
een serie van 9 tussendoor. Arie zat
op zijn stoel en kon er alleen maar
naar kijken. Jos Spring int Veld liep
ook tegen zijn eerste nederlaag op.
Bart de Bruyn behaalde ook goede
resultaten deze dag en zo kon het
gebeuren dat drie spelers van ’t Fort
in de top 4 waren terug te vinden
aan het eind van dag twee. Jan van
Doorn en Jos Spring int Veld beiden met 9 uit 6 voerden de ranglijst
aan. Bart de Bruyn en Cor den Edel
volgden op twee punten afstand. De
laatste dag bood dus volop spanning voor het aanwezige publiek.
Jan van Doorn begon deze dag tegen Cor den Edel. Cor is een tegenstander waar Jan van Doorn het traditiegetrouw altijd moeilijk tegen
heeft. Ook nu kwam Jan weer niet
in zijn spel en Cor maakte de ene na
de andere mooie carambole.
Concurrenten
Met een partij van boven de 1.00
maakte Cor aan zijn concurrenten
duidelijk dat hij nog niet was afgeschreven voor het kampioenschap.
Voor Jan werd het somberder en
somberder.
In de één na laatste ronde speelde
Jos Spring int Veld tegen Cor den
Edel. Wanneer Jos deze partij winnend zou afsluiten washij kampioen. Andermaal werd duidelijk dat
dit extra druk met zich meebrengt.
Jos kon deze druk niet weerleggen,
waardoor Cor er met de winst van
door ging. Door dit resultaat naderde Cor tot op één punt van Jos
Spring int Veld.Jan van Doorn verloor van Bart de Bruyn waardoor
Jan was uitgeschakeld voor de titel.
De laatste ronde zou de beslissing
brengen. Cor den Edel speelde tegen Koen Hillebrand en Jan van
Doorn tegen Jos Spring int Veld.
Cor den Edel leek in een overwinningsroes te zitten deze dag. Als
een komeet ging hij er vandoor en
had zelfs de kans om de partij in
27 beurten uit te maken. Hij deed
er uiteindelijk nog 10 beurten langer over. Hierdoor moest Jos Spring
int Veld winnen van Jan van Doorn.
Lang zag het er naar uit dat Jan
ging winnen. Maar op tijd zette Jos
de eindsprint in en wist uiteindelijk
met een gemiddelde van boven de
1.00 zijn partij winnend af te sluiten.
Hierdoor mag Jos zich het komend
jaar districtskampioen noemen en
zijn felbegeerde batch op de mouw
laten spelden.
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Knotgroep DRV doet
weer van zich spreken

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
Vakantie Bijbel Feest
Mijdrecht - Basisschool ‘De Fontein’ in Mijdrecht was woensdag 26
november weer heel even het toneel
voor een onderdeel van het Vakantie
Bijbel Feest: de uitreiking van prijzen aan de winnaars van de kleurwedstrijd. De kleutergroep vond het
prachtig dat er een heuse kapitein
in de klas kwam, compleet met donkerblauw uniform, stropdas en witte pet. Hij kwam daar voor Meike
Nouwt van vier jaar. De kapitein gaf
haar twee cadeautjes: een knutselpakket en een boekje met kleurplaten over bijbelverhalen. De kinderen uit groep 3 hadden hun jas nog
aan van het spelen toen de kapitein
binnenkwam. Daar kwam hij Faissal Metalsi (5 jaar) zijn prijsjes geven: een koffertje met plaatjes uit
bijbelverhalen om te kleuren, krassen en puzzelen en bouwsteentjes
voor een politiebureau. Na de twee
jongste prijswinnaars was Mitchell
een andere leerling van ‘De Fontein’
die verrast werd door de komst van
de kapitein. Ook hij pakte snel zijn
cadeautjes uit: een wegwerpcamera en een stickerboek van een bijbelverhaal.
Kapiteinsspel
De klas bij Latifa Metalsi (9 jaar)
wilde natuurlijk liever meedoen aan
het ‘kapiteinsspel’ dan de tv-uitzending afkijken. Eerst kreeg Latifah een boek met als titel ‘Pizza met
suiker’. Het gaat over Ramir uit Afghanistan die naast Annefien komt
wonen. Deze moslimjongen en het
meisje met christelijk geloof leren
veel van elkaar. Het andere prijsje
voor Latifa was een schooletui met
alles wat daarin hoort. Haar klas begreep het ‘kapiteinsspel’ al snel. Als

de kapitein gewoon een opdracht
gaf - zoals ‘ga staan’ - moesten ze
dat juist niet doen. Ze hoefden alleen te doen wat hij had gezegd als
hij eerst zei: “de kapitein zegt…”
De meeste kinderen deden precies wat de kapitein zei: hun hoofd
schudden, hun been optillen of hun
handen omhoog. Zelfs de juf deed
lekker actief mee. Onder de prijswinnaars van de kleurwedstrijd waren ook kinderen die niet op ‘De
Fontein’ zitten zoals Christiaan Zijl
van negen jaar oud. Hij heeft een
wegwerpcamera gewonnen en een
boek met vragen en puzzels over
Bijbelverhalen. Sem Baldé van zeven was thuis aan het kleuren,
maar stopte snel toen hij zijn prijsjes kreeg: een wegwerpcamera en
koffertje met boekjes om te kleuren,
krassen en puzzelen met plaatjes uit
Bijbelverhalen. Zijn leeftijdgenootje Nadine Kamperman was vanuit
Nieuwkoop ook naar het Vakantie
Bijbel Feest gekomen in de herfstvakantie. Zij heeft een stempelstiftenset gewonnen en het boek ‘Pizza met suiker’. Chris, Sem en Nadine
kregen hun prijsjes thuis.
Kinderkerstfeest
Alle kinderen die meer willen horen
over het kerstverhaal, zijn van harte welkom tijdens het kinderkerstfeest op Eerste Kerstdag: zondag
25 december. Het thema is dan ‘Bewaar het in je hart’. De speciale kinderdienst begint om 17.00 uur in de
Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De
Wegwijzer’ aan de Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Kijk voor meer
informatie op:
www.cgkmijdrecht.nl

Explo’s van Eliboe in sneeuw
Vinkeveen - Vorig weekend zijn de
Explores van scouting groep Eliboe
uit Vinkeveen op installatie weekend geweest. Dit houdt in dat leden
die te oud zijn voor de vorige groep,
ze zijn dan 14 geworden, naar de
volgende groep gaan en dat zijn de
explorers. Dit is de scouting afdeling
van scouting groep Eliboe voor de
leeftijd van 14 tot 17.
Bij elke nieuwe afdeling moet je jezelf bewijzen voor je geïnstalleerd
kan worden, voor die tijd mag je
het groepsembleem nog niet op je
uniform dragen. De Explorers doen
dit door middel van een installatie
weekend, waarin de nieuwe groepsleden diverse proeven moet doen.
Vrijdagavond op de heenweg naar
het kamp werden ze gedropt in de
bossen en moesten met een kaart
de kamp side vinden. Dit lukte natuurlijk zonder probleem, alleen het

was wel erg koud en aan gekomen
moesten ze eerst nog de tenten opzetten. Het hele weekend werden
er spelletjes gedaan en moesten ze
de diverse proeven afleggen, hetgeen de afdeling tot een hecht team
maakte. En ‘s avonds bij het kampvuur was het gezellig napraten, alvorens ze gingen slapen in de tenten
bij -2 graden. De kou en de sneeuw
kon niemand deren want iedereen
was goed voorbereid en de enkeling
die dat niet was werd door het team
geholpen. De laatste avond kwam
het er echt op aan, de toekomstige
leden werden blootgesteld aan een
heuse stormbaan, en dat in het donker en in de sneeuw, als je dan geen
echte Explorer bent dan weet niemand het meer. Aan het einde van
het weekend was iedereen geïnstalleerd en was er weer een vriendengroep voor het leven ontstaan. Voor
meer info www Eliboe.nl

Mijdrecht - November is per definitie de maand waarin Knotgroep
De Ronde Venen weer van start gaat
met werkzaamheden die te maken
hebben met landschapsbehoud. Zoals bijvoorbeeld het knotten van bomen als wilgen, elzen, griendhout,
het snoeien van meidoornhagen
en dergelijke. Maar ook het snoeien van hoogstamfruitbomen op allerlei locaties – vaak bij boeren en
tuinders – behoort tot de activiteiten evenals het afvoeren en natuurvriendelijk verwerken van afgezaagde takken. Het werk wordt met plezier uitgevoerd door de ‘Knotgroep’,
bestaande uit zo’n 55 mannelijke
en vrouwelijke vrijwilligers, jong en
oud en van diverse pluimages. Of je
nu leraar bent, automonteur, manager van een warenhuis, topambtenaar, directeur van een bank, vutter, gepensioneerde, scholier of student, maakt niet uit. Samen vormen
ze zonder aanzien des persoon een
groep unieke vrijwilligers die oog
hebben voor de natuur en graag het
onderhoud van beboste terreinen
of wilgen aan slootkanten onbezoldigd voor hun rekening nemen. En
passant maakt men er een gezellige dag van, compleet met koffieen lunchpauzes en een drankje met
een snackje in de middag ter afsluiting. Bijkomend voordeel is dat men
er helemaal uit is om totaal iets anders te doen én met de nodige lichaamsbeweging. Kortom, de Knotgroep is een gezond stel mensen dat
op afroep gedurende het winterseizoen om de twee zaterdagen in totaal 10 keer van 09.00 tot 14.00 uur
de handen uit de mouwen steekt.
Het knot- of werkschema toont dat
de tien zaterdagen reeds gevuld zijn
met activiteiten. Daar is de Knotgroep op 1 november jl. mee begonnen. Toen werden op verzoek
van Staatsbosbeheer aan de spoordijk aan de Demmerik in Vinkeveen de wilgen en de elzen geknot.
Op 15 november werd eveneens op
verzoek van Staatsbosbeheer een
groot aantal bomen geknot en omgezaagd aan de Ter Aarse Zuwe. De
Knotgroep zorgt zelf voor de nodige
gereedschappen en transport voor
houtafvoer.
Buurtboerderij
Afgelopen zaterdag werd op het
terrein van boer Hein Stam aan de
Tweede Zijweg in Mijdrecht een
reeks wilgen geknot en ook een
aantal bomen gesnoeid. Meer dan
dertig vrijwilligers van de Knotgroep
waren aanwezig om hieraan deel
te nemen. Doel was om de bossages op het terrein te fatsoeneren,
te snoeien en het hout af te voeren. Volgens een van de deelnemers van de Knotgroep, Arie Oudshoorn, voorziet de oude boerderij en
tot voor kort een hoveniersbedrijf, in
een behoefte voor de jeugd die er
naar hartenlust kan spelen, ook al
is het perceel bewoond. Een soort
buurtboerderij dus waar sierkippen, ganzen en pauwen vrij rondlopen. Jammer is wel dat het terrein wat verwaarloosd aan doet en
minder goed is opgeruimd. Er staan
oude auto’s, een bus, boten, caravans etc. Dat doet wat afbreuk aan
het geheel. Niettemin kan dat met
de opstallen een ‘spannende en
avontuurlijke invloed’ hebben op de
jeugd uit Hofland-Noord die er naar
horen zeggen graag vertoeft. En
zo’n oude boerderij hoort er gewoon
bij in de polder. Zo’n 33 vrijwilligers
waren er zaterdag aan de slag om te
‘knotten’. Daaronder ook Henk Pouwels die als projectleider fungeerde. Hij doet in zijn vrije tijd ook milieuprojecten aan de Bosdijk samen
met scholieren uit de 2e klassen van
het VLC. Ton Ter Linden trad bij boer
Stam op als dagcoördinator.
Gezonde lichaamsbeweging
Een van de deelneemsters van het

eerste uur is Joke van Veen. Haar
echtgenoot was ooit een van initiatiefnemers van de oprichting van
een knotgroep. Dat was medio jaren zeventig toen de Knotgroep ontstond vanuit Leefbaar Mijdrecht
Wilnis (LMW). “In die tijd hadden
voornamelijk de boeren vanwege
schaalvergroting geen tijd meer om
zelf de bomen te gaan snoeien. Natuurliefhebbers zagen dat daardoor
de natuur verwilderde en dat er veel
knotwilgen verloren gingen. Daarvan moeten namelijk de takken elke vijf jaar worden afgezaagd om de
bomen ‘gezond’ te houden. Het zijn
echte cultuurbomen en ze horen in
het polderlandschap thuis. Dat geldt
ook voor boerenboomgaardjes met
vruchtbomen en hoogstamfruitbomen. Die zijn er bijna niet meer want
alle tuinders willen lage bomen hebben. Dat plukt makkelijker. Verder
weten boeren soms niet meer hoe
ze de appel- en perenbomen moeten snoeien. Dat doen wij dan voor
ze,” legt Joke uit die voor de aanwezige groep even als woordvoerster optreedt. Zij weet natuurlijk ook
het meeste van de Knotgroep en de
mensen die er als vrijwilliger enthousiast aan deel nemen. “De opdrachtgever hoeft er niet voor te betalen. Wel moeten ze op locatie zorgen voor koffie, thee en soep. Iets
extra’s als een koek of zo is natuurlijk nooit weg. De deelnemers zorgen zelf voor passende werkkleding, werkschoenen of laarzen, een
koffiebeker en lepel en eventueel
voor een lunchpakketje. Het is een
gezellige groep mensen die om de
beurt allemaal een taak toegewezen krijgen. Zoals coördinator, projectleider, iemand die voor het gereedschap en voor het transport van
het hout zorgt en voor de inwendige mens als we op een locatie zitten
ergens in de middle of nowhere. Dat
is bijvoorbeeld het geval als we voor
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of De Bovenlanden iets moeten doen. Dan nemen we ons eigen
gasfornuis mee om wat warms te
maken. Mensen die zich als vrijwilliger bij ons aanmelden hoeven niet
meer naar de sportschool. Ze krijgen bij ons lichaamsbeweging genoeg. Het is een leuke groep die zaterdags graag met elkaar op pad
gaat. Geen verplichting hoor, als je
niet wilt of kan op een zaterdag is er
geen man overboord. Nou ja, man,
er zijn ook genoeg vrouwen die hier
graag meehelpen. De mensen zijn
niet allemaal afkomstig uit De Ronde Venen. Er zijn er bij die uit Woerden komen, Nieuwegein, Ammerstol en zelfs uit Zeeuws-Vlaanderen.
Mond op mond reclame en doorvertellen aan familie, vrienden en kennissen ligt daaraan ten grondslag.
Aan het eind van de periode, dat is
dit keer op zaterdag 21 maart volgend jaar, organiseren we een slotdag voor alle deelnemers met hun
partners. Want die laatste zitten om
de zaterdag thuis als de echtgenoot
op pad is. Zij worden dan ook uitgenodigd om samen een gezellige dag
te beleven met een etentje tot slot.”
De Knotgroep De Ronde Venen
heeft zich een aantal jaren geleden afgescheiden van LMW omdat men zich niet kon verenigen
met het beleid. De groep bestaat
inmiddels uit 55 mannen en vrouwen. Een aantal vrijwilligers heeft
snoeicursussen gevolgd. Daardoor
weet men hoe je het moet doen en
kunnen anderen daarvan leren. Wie
mee wil doen aan de Knotgroep of
eerst eens een kijkje wil nemen hoe
het er toe gaat kan contact opnemen met de heer Ton Ter Linden, tel.
06-38120135. Of bezoek de website: www.knotgroepderondevenen.
nl voor wie meer wil weten. Daarop
staat ook het werkschema met het
adres waar men zelf eventueel een
kijkje kan nemen.

Buurtbasketbalspeelveldje
in gebruik genomen
Vinkeveen. Zaterdag 29 november om 16.00 uur gaf wethouder
Jacques Dekker met een welgemikte worp het startschot voor de ingebruikname van het buurt basketbalspeelveldje in een van de vier hofjes
aan de Dodaarslaan. Een flink aantal belangstellenden uit de buurt –
voornamelijk ouders met kinderen was aanwezig om dit bij te wonen.
Hun wens is uitgekomen. Dit mede
dankzij de niet aflatende ijver van
‘buurvrouw’ Cora Jonkers, zelf bewoonster nabij de locatie. Zij had
deze zomer tijdens de Rap&Ruigrace
bij Zandeiland 1, waaraan bewoners
van het hofje met hun ‘201-tje’ hadden deelgenomen, en passant aan
wethouder Dekker om meer speelmogelijkheden voor de jeugd in de
Dodaarslaan gevraagd. Dat resulteerde in de toezegging van de wethouder dat er een basketbalveldje
zou komen in een van de plantsoenen. Hoewel Cora herhaalde keren
de wethouder met e-mails en telefoontjes moest bestoken om hem
aan zijn belofte te houden, is één en
ander toch gerealiseerd in de vorm
van een betegeld speelveldje met
een basketbalpaal. Uiteindelijk heeft
de wethouder dan toch zijn woord
gestand gedaan iets leuks voor de
bewoners te doen en dat mag best

eens gezegd worden. Immers, minder plezierige beslissingen die door
gemeentelijke en provinciale politici
worden genomen zijn vaker onderwerp van gesprek. Het basketbalveldje is bedoeld voor de opgroeiende jeugd in de Dodaarslaan die
ter plaats weinig speelmogelijkheden heeft. De ingebruikname van
het basketbalveldje werd feestelijk
omlijst door het aanbieden van een
warm hapje en een drankje (glühwein) dat past bij de tijd van dit jaar.
Voor de kinderen was er snoepgoed,
pepernoten en chocolademelk. Dat
allemaal verzorgd door het niet aflatende enthousiasme van de buurtbewoners die onder leiding van Cora Jonkers met elkaar een hechte
sociale gemeenschap vormen. Cora is een paar jaar geleden niet voor
niets tot ‘Buurvrouw van De Ronde
Venen’ uitgeroepen. Samen met enkele buurtgenoten gaat men de komende week in elk hofje buiten een
kerstboom opzetten om de kerstsfeer voor de bewoners extra gestalte te geven. Overigens zijn de
buurtbewoners van de Dodaarslaan
(terecht) een groot voorstander van
de ondertunneling van de N201 bij
de kruising van de Herenweg. Stel je
voor dat er een wethouder zou opstaan om dat ook toe te zeggen…

afsluiting amsteldijk zuid
Uithoorn - De populieren langs de
Amsteldijk-Zuid zijn onderzocht op
veiligheid. Daarbij is gebleken dat
de meeste populieren niet meer gezond zijn en daardoor een verhoogd
risico hebben op takbreuk en omwaaien. In 2006 zijn de populieren
op het gedeelte tussen Aan de Molenvliet en de voormalige vuilnisbelt gerooid. Nu zijn de 29 populieren tussen de voormalige vuilnisbelt en de Vrouwenakkersebrug
aan de beurt om verwijderd te worden. Daarna worden nog dit jaar
mits het weer meewerkt, 68 nieuwe bomen teruggeplant. Op maan-

dag 8 december as. begint het rooien en dit duurt ongeveer een week.
Gedurende deze periode is de Amsteldijk-Zuid tussen Grevelingen
en de Vrouwenakkerse brug tussen 7.30 en 16.00 uur voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten.
De G-buurt blijft bereikbaar vanaf de Schans. De omleidingsroute
wordt met borden aangegeven. De
werkzaamheden zullen enig ongemak opleveren. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de
heer P.J. Beusekom van de afdeling
Leefomgeving onder telefoonnummer 06-1094-5727.

strooiveld begraafplaats
Noorddammerweg gereed
De Kwakel - De afgelopen periode is hard gewerkt om de begraafplaats aan de Noorddammerweg alhier te herinrichten en uit te breiden
met een strooiveld en een waterelement. Inmiddels zijn de werkzaamheden voltooid en is in goed overleg met alle betrokkenen een voorziening tot stand gebracht die voldoet aan de eisen van de moderne
uitvaartverzorging. Per 1 november
2008 is het strooiveld gebruiksklaar.

Daarop heeft de eigenaar van het
crematorium Bouwens gezamenlijk met de gemeente Uithoorn als
kunstobject een waterelement aangelegd. De gemeente heeft de beplanting rondom en het gras op het
strooiveld verzorgd. Het strooiveld
is eigendom van de gemeente Uithoorn. Daar kunnen nabestaanden
in overleg met de beheerder van de
begraafplaats de as van hun overleden dierbaren verstrooien.

Kinderen praten mee over
inrichting van speelvelden
Uithoorn - Woensdag 10 december organiseert de gemeente een
bijeenkomst waarop kinderen t/m
8 jaar uit een aantal buurten kunnen meepraten over de inrichting
van speelveldjes in hun buurt. De
kinderen hebben een persoonlijke
uitnodiging van de gemeente gekregen. Ze mogen eerst de plannen
bekijken en kunnen vervolgens het
plan kiezen dat ze het leukst vinden.
Speelbeleidsplan 2008-2012: De
gemeenteraad heeft een tijdje geleden het ‘Speelbeleidsplan 20082012’vastgesteld. Daarin staat dat er
in de gemeente nieuwe speelplekken moeten komen. De gemeenteraad wil graag dat erin elke buurt
twee speelplekken komen voor kinderen tot 8 jaar. Daarvoor moet wel
ruimte zijn en de spelplaats moet
niet alleen leuk maar ook veilig zijn.
Meer informatie over het speelbeleidsplan is te vinden op www.uithoorn.nl/speelbeleidsplan. Geplande speelplekken: Op 30 september
is met de bewoners van de betrokken buurten afgesproken waar er
nieuwe spelplekken komen en welke bestaande speelplekken worden
opgeknapt. Nieuwe speelplekken
komen op het veldje achter Laan
van Meerwijk 13 t/m 31 en tegenover Nicolaas Beetslaan 94 t/m 104.

Opgeknapt worden de speelplekken achter Aan de Molenvliet 1 t/
m 15; in de Wilgenhof en langs de
Staringlaan. Inspraakmiddag: voor
het inrichten of opknappen van de
speelplekken zijn telkens drie voorstellen gemaakt. De inspraakmiddag voor kinderen is op woensdagmiddag 10 december van 16.00 uur
tot 18.00 uur in het gemeentehuis
aan de Laan van Meerwijk in Uithoorn. De gemeente zal aan de hele
bruut laten weten welk plan uiteindelijk gekozen is. Vragen? Vragen
kunnen telefonisch worden voorgelegd aan de heer J. van Heugten
van adviesbureau Oranjewoud: 0365308147.

Bingo
Uithoorn - Bij Stichting O.A.S.E.
wordt donderdag 4 december a.s.
weer Bingo gespeeld. Het wordt ‘n
Sinterklaasbingo. Er wordt om 14.00
uur gestart en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen, zoals levensmiddelenpakketten en diverse andere prijzen. De bingo wordt gehouden achter sporthal De Scheg aan de Arthur
van Schendellaan 100a.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Controle
Controle!
Controle!
Controle! Wij worden
hoe
langer
hoe
meer
in
systemen
en administraties geduwd. Onze vrijheid
wordt steeds meer beknot. Zelfs eten en
drinken mogen wij niet eens meer zonder
de bemoeizucht van de politici. De landelijke
politici willen zich waarmaken en gaan zich
om in de publiciteit te komen achter allerlei
actiegroepen stellen die hun eigen doelen
hebben die zogenaamd goed voor ons zijn.
Ja! Ja! Iedereen bedoelt het goed. Echt waar.
Ze bedoelen het zó goed dat je er week van
wordt. Je moet dit. Je moet dat. Dat is beter
voor je. Dat is niet goed voor je. Je wordt te
dik. Je wordt te dun. Je moet lopen maar niet
teveel enz. enz. Alles omdat het zo goed voor
ons is. Ja! Ja! Politici. Wat zijn dat voor mensen?
Wat kunnen ze? Ja! Ja! Wat kunnen ze? Weet je
wat ik laatst hoorde? Ik hoorde dat politici de
grootste moeite hebben om aan een baan te
komen. Gek hè? Hoe zou dat nu komen? Ja! Ja!
Hoe zou dat komen? Even tussendoor. Ik heb
zondagmorgen even naar Paul gekeken. Fout
natuurlijk, maar toch wel leuk. Sinterklaas was
binnen. Zit te praten met een klein jongetje.
Loopt Paul langs en zegt tussen neus en lippen
door: “Dat is Sinterklaas en hij wil niet herkend
worden.” Mooi hè. Buiten eten en drinken,
bemoeien de politici zich langzamerhand met
alles. Ho! (Dat is een misvatting. Echt waar. Dat
is een grote misvatting. Politici bemoeien zich
ook al met ons eten en drinken.) Ze bemoeien
zich met alles wat wij met ons leven doen en
als je een beetje buiten de pot plast (letterlijk
en figuurlijk), dan staan er zware boetes op.
Ja! Ja! Overal staan zware boetes op, of zelfs
zware gevangenisstraffen. Het wordt steeds
erger. De koorden worden steeds strakker
aangehaald. Je loopt eerder vrij rond als je
iemand vermoordt dan als je paddestoelen
verkoopt. Ze gaan straks nog zo ver dat ze
in onze genen gaan bekijken hoeveel en
welke boterhammen wij zouden moeten eten.
De controlekoorden worden steeds verder
aangehaald. Toch zijn er nog altijd mensen die
zeggen, als ze er straks toe overgaan om van
iedereen het DNA en vingerafdrukken vast te
leggen: “Och, dat is toch niet erg, want ik heb
toch niets te verbergen?” Nee! Ik heb ook niets
te verbergen, of wel. (Je hebt toch allemaal
privédingen die een ander niets aangaan?).

Maar ik vind het ver... vervelend. Het begon
met een Sofi-nummer. Toen een postcode.
Ieder bedrijf kan daar vrij gebruik van maken.
Makkelijk, maar toch zorgelijk. Je zou zeggen,
alles weten ze van ons. Je hoeft maar een groot
bedrijf te bellen, dat vraagt om je postcode
en hup, daar verschijnt alles op het scherm.
Nog even voor zekerheid je geboortedatum
controleren. Het Burger-nummer geeft alle
informatie over je bij alle sociale instellingen die
je nodig hebt. Ze weten alles van je. Mensen
die niets met je zaken te maken hebben
kunnen op eenvoudige wijze alles over je te
weten komen. “Ach, dat geeft toch niets, ik heb
niets te verbergen. Is dat zo? En al is dat zo,
wat hebben alle mensen daarmee te maken?
Bij de Kamers van Koophandel kan iedereen
eenvoudig alle informatie over jouw bedrijf
krijgen. In deze tijd van veel stress waar achter
iedereen wordt aangejaagd, is het niet voor het
een dan wel voor het ander. Ja! Ja! En nu is
er weer een nieuw fenomeen. De Persoonlijk
Medische Registratie. Handig. Maar... nu ga ik
nog uit van edele motieven. Het is makkelijk.
Kostenbesparend. Maar! Wat gebeurt er in
de toekomst mee. Je hebt een kwaaltje, dat
overerfelijk is. Ja! Ja! Wie kan er straks nog
meer met deze gegevens aan de haal gaan.
Zijn ze wel goed beveiligd. Wat voor politiek
issue kunnen de politici daar in de toekomst
aan gaan hangen. Ik vind het beangstigend.
Ik vind de manier waarop het is gelanceerd
ook erg arrogant. Wie zwijgt stemt toe. Als de
regering dat doet en het wordt getolereerd,
dan kunnen de provincie en gemeente dat
systeem ook gaan hanteren met zaken die
direct in ons dagelijks leven ingrijpen. Het is
ook raar dat je hierover wel kunt bellen met
0900, maar dat je moet betalen. Waarom
geen gratis nummer 0800? Als je niet mee
wilt doen dan moet je je legitimeren. Kopie
van identiteitsbewijs meesturen en voor je
kinderen naar de burgerlijke stand gaan en
leges betalen. Arrogant. Ze zeggen steeds: “het
aantal regeltjes moet worden ingeperkt, maar
er komen er elk jaar weer vele bij. We worden
steeds meer ingekapseld. Ja! Ja! Goed of niet
goed. Het systeem komt er toch. Een naar stuk
excuus daarvoor. Zouden er in dat Estafetteplan
nu “goedkope betaalbare” starterswoningen
komen of worden het weer containers? Daar
horen wij nog steeds niets over.
John B. Grootegoed

Dierenambulance op de
goede weg
Met stijgende verbazing, maar ook wel kwaadheid en
zelfs medelijden las ik het ingezonden stuk van Mario v.d. Schaft met als onheilspellende titel “Dierenambulance op het verkeerde pad” (Nieuwe Meerbode 26
nov 2008, pag 11). Eigenlijk begrijp ik niet waarom de
redactie dit artikel heeft geplaatst want de schrijver zet
zichzelf flink te kijk door zo hoog van de toren te blazen over zo’n onbenullig incident. Toegegeven, het is
niet netjes om 30,- euro af te rekenen als 20,- eurowas afgesproken en daar mag je best wat van zeggen,
maar enig begrip is toch wel op zijn plaats, ook omdat
de vrijwilliger bereid bleek 10,- euro terug te geven.
Misschien realiseerde de vrijwilliger zich achteraf dat
20,- euro eigenlijk te weinig was en heeft hij in zijn enthousiasme 30,- euro gevraagd voor de goede zaak.
Het valt ook niet mee als je afhankelijk bent van vrijwillige bijdragen.
De reactie van v.d. S. was buiten alle proporties en

ronduit beledigend. Om deze gruwelijke misdaad vast
te leggen gebruikt hij zijn voicerecorder en belt de dierenambulance om verhaal te halen en de vrijwilliger in
de krant aan de schandpaal te nagelen.
Er volgt een onthutsend gesprek en v.d. S. gebruikt
erg grote woorden als “flessentrekkerij” en “schandalig dat zo’n goede instantie afhankelijk is van dit soort
mensen”. Wel, ik heb ervaring met “dit soort mensen”
en heb meermalen gezien hoe Dirk en de zijnen zich
met hart en ziel inzetten voor de dieren en daarvoor
hun vrije tijd opofferen. Zij verwachten daarvoor geen
standbeeld, maar zeker ook geen schandpaal.
Ik roep dan ook iedereen op om donateur van de Dierenambulance te worden, zodat de vrijwilligers zich
niet meer in allerlei bochten hoeven te wringen om de
noodzakelijke eurootjes bij elkaar te sprokkelen.
Bert Verweij, De Kwakel

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar
onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
- Wilnis, omgeving Kannelaan - kat, E.K.H., Cypers, kleurstelling: wit pootje links en rechterpootje een
wit teentje. (06-17515133).
- Vinkeveen, omgeving Demmerik - kat, kleurstelling: grijs met zwart en een witte nek.
- Mijdrecht, omgeving Maarschalkstraa - konijn, grijs. (06-17515133).
- Vinkeveen, omgeving Heulweg - poes, E.K.H., kleurstelling: tijgerkleurig, de buik is wit, plusminus een
jaar oud.
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, - poes, E.K.H., kleurstelling: bruin met wit gestreept, met witte
achterpootjes. (06-17515133 ).

Draagvlak? Laat me niet lachen!

College leeft in droomwereld,
omwonenden ziedend
”Het college is blij met dit toegenomen draagvlak.
Ook omwonenden en andere belanghebbenden
zijn in het haalbaarheidsonderzoek betrokken en
hebben ideeën en aandachtspunten voor de verdere
uitwerking van de plannen aangedragen “
Dit staat te lezen in het persbericht van de gemeente. Toegenomen draagvlak, tijdens de overleggroep
bijeenkomsten bleek toch heel iets anders. Ja, Argon
en CSW hebben toegezegd dat ze naar de Driehoek
gaan, maar vraag niet hoe. Argon wil nog steeds
liever blijven zitten, of in ieder geval andere opties
onderzoeken, maar ja, de grond is van de gemeente,
en die heeft haast, dus veel keus is er niet. Bij CSW
moeten ze maar een ledenstop afkondigen want er
is geen plek meer de komende 6 jaar. De velden en
kleedkamers zitten overvol.
Draagvlak afgenomen
En dan de omwonenden. Bij hen is het draagvlak en
vertrouwen tot een absoluut dieptepunt gedaald. 2
á 3 keer vergaderen, slechte notulen, te laat aangeleverde stukken en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Wat er in de notulen staat is niet wat er in
de overleggroepen is besproken. Van de opmerkingen van de omwonenden is weinig in de tekeningen
en stukken terug te vinden. Die moeten pas aan de
orde komen als de SOK erdoor is en er gesproken
gaat worden over de werkelijke invulling, want, voor
de duidelijkheid, dit zijn maar schetsen, de werkelijkheid wordt vast weer anders. Overleggroepen?
Een regelrechte farce!
Welke verbeteringen in infrastructuur?
Een betere infrastructuur, een van de randvoorwaarden van dit project, het staat er letterlijk. Niemand weet wat dit voor plannen zijn, de stedenbouwkundige zei dat hij daar geen opdracht toe
heeft. Argon heeft aangegeven dat goede toegangswegen naar het park voor hun een harde eis is bij

verplaatsen naar de Driehoek. De VIB heeft aangegeven dat het nu al onmogelijk is om tijdens de spits
door het industrieterrein te rijden, laat staan als de
jeugd van twee voetbalverenigingen gaat trainen.
Die worden natuurlijk gewoon met de auto gebracht
en gehaald. Omwonenden vrezen sluipverkeer en
parkeeroverlast.
Vitale senioren verhuizen niet zomaar
Het type voorgestelde woningen. Dit type woning
sluit volgens de laatste informatie niet aan bij de
wensen van de woningzoekende senioren (het ging
tenslotte om de vergrijzingsproblematiek). Om de
zo gewenste doorstroom te bewerkstelligen onder
met name senioren moeten er géén goedkope huuren koopwoningen gerealiseerd worden, ook aan de
zorgwoningen hebben deze vitale ouderen niets. Zij
verhuizen pas als er een woning naar hun wensen
wordt gebouwd, alleen als dit type woning gerealiseerd wordt zal deze grote groep verhuizen en wordt
de woningmarkt opengebroken. In de plannen ontbreken deze inzichten compleet. Men roept een
beeld op van krakkemikkige, hulpbehoevende ouderen en dat getuigt niet van realiteitszin.
Wat doet de raad?
Is het eigenlijk wel mogelijk dat de raadsleden van
onze gemeente deze incomplete plannen van het
College naar waarde kunnen beoordelen? De informatie is niet correct, doelgeschreven en soms ontbreekt de informatie helemaal.
Wie houdt zijn rug recht en gaat voor de werkelijke kwaliteitsstap voor De Ronde Venen, durf nee
te zeggen tegen deze versie van het estafetteproject.
Gooi de herindeling tijdsdruk van de schouders, ga
terug naar de tekentafel. En deze keer dan echt samen met de inwoners!
Simone Borgstede uit Wilnis

Dierenambulance: Het sprookje
Mario van de Schaft
Graag wil ik duidelijk maken wat er echt gebeurd is.
Op de bewuste donderdag zijn wij (Dirk&Dirk) gevraagd
met spoed naar Wilnis (bij het dorp) te komen voor een
aangereden kat die volgens de belster nog bewoog.
Ter plaatse gekomen bleek de kat dood te zijn. Van de
belster kregen wij het mobiele nummer van de waarschijnlijke eigenaar/verzorger van de kat. Deze hebben we gebeld maar hij antwoordde niet op de oproep, waarna DirkM de voicemail heeft ingesproken.
We hebben de kat meegenomen om deze naar de vriezer te brengen. Onderweg belde de heer vd Schaft terug. DirkM heeft hem toen uitgelegd dat de ambulance
niet gratis was maar 20 euro per rit in rekening brengt.
Na een eindeloze discussie over wie er verantwoordelijk was voor de kat (de erfenis van zijn ouders had hij
aanvaard, dus is de kat zijn eigendom) en al het verdere
onrecht in de wereld waar hij voor op meende te moeten draaien, heeft hij OPDRACHT gegeven om de kat in
de schuur bij het huis van zijn ouders te leggen. De ambulance was op dat moment al bij Mijdrecht aangekomen. Naar mijn mening is dat een volwaardige rit terug. In overleg hebben we echter besloten dat (ondanks
het hufterige gedrag van de eigenaar) slechts 10 euro
voor de retourrit in rekening te brengen wat overeen-

komt met de kosten voor de destructie en het brengen
van de overblijfselen daarnaartoe. Achteraf was het helderder en duidelijker geweest om gewoon 20 euro in rekening te brengen, maar benadeeld is hij zeker niet, integendeel.
In het voorval als zodanig is volgens mij het probleem
niet gelegen en er is volgens mij ook geen sprake van
het maken van een echte fout door wie dan ook van de
dierenambulance.
Het echte probleem zit er volgens mij in dat de krant
zonder enig verzoek om een reactie (weerwoord) zomaar de brief heeft geplaatst en dat kennelijk stelselmatig doet.
Voor iedereen die bij de Dierenambulance actief is wil
ik het volgend meegeven. Negeer de vuilspuiters, ze zijn
je energie niet waard. Zij zetten zich niet in voor de gekwetste dieren, meestal zetten ze zich nergens anders
voor in dan voor zichzelf. Als je al ergens aan wilt denken, denk dan aan de vele (zeer vele) positieve reacties
die we dagelijks krijgen van de Echte Mensen en de dieren die door onze inzet geholpen worden.
Dirk de Jager

Kerstconcert met
Ernst Daniël Smid
De Ronde Venen - Na het succes van “Jungle Book” op 24 en
25 mei jl. staat het kinder- en
musicalkoor ‘De Regenboog’
onder leiding van Mary van Dijke wéér aan de vooravond van
een heel speciaal concert. Niet
alleen omdat het gaat om een
Kerstconcert maar dit keer zeker ook om de gasten die samen
met hen willen zingen. Niemand
minder dan Marjolein Latour én
Ernst Daniël Smid!
In april 1999 heeft Marjolein
deelgenomen aan het programma “Una Voce Particolare”, gepresenteerd door Ernst Daniël Smid, waar zij op de eerste
plaats eindigde.
Na deze opnames begon Marjolein met haar professionele zangcarrière, o.a. met een
hoofdrol in de opera Tosca van
Puccini, waarvan een cd is uitgebracht. In 2002 is Marjolein
op tournee geweest door Nederland met een theaterproductie van Ernst-Daniël Smid, waar
in circa 50 theaters een muzikale
voorstelling werd gebracht. Deze
bijzondere ontmoeting heeft uiteindelijk ook geleid tot drie optredens van “De Regenboog” vorig jaar december met Marjolein
en Ernst Daniël in Delft onder
muzikale leiding van Erik Vlasblom.
En ja, wie kent Ernst Daniël Smid
niet? Ook deze wijn behoeft verder geen krans. Momenteel timmert Ernst Daniël succesvol aan
de weg o.a. met Henk Poort en
Marco Bakker. Het kinder- en
musicalkoor De Regenboog is
trots en blij dat hij tóch even
tijd kon maken om (weer) sa-

men met de kids op de planken
te staan, dit zeker ook tot groot
plezier van de kinderen zelf omdat de concerten in Delft zo goed
waren bevallen.
Naast hun eigen liedjes zullen
Marjolein en Ernst Daniël hun eigen repertoire ten gehore brengen en ook gezamenlijk de ster-

retjes van de hemel zingen.
Het concert vindt plaats op zondagavond 14 december in De
Meijert, aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten voor volwassenen
17,50 en voor kinderen t/m 12
jaar en 65+ 12,50 zijn in de voorverkoop te krijgen bij Mondria in
Mijdrecht, De Readshop in Vinkeveen en bij De Meijert zelf.
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Sint brengt bezoek aan de
jeugd op GC Veldzijde

De Vinken 2 pakt belangrijke
punten tegen Madjoe 3

Wilnis - Ook dit jaar heeft Sint Golfpark Veldzijde niet overgeslagen en
heeft afgelopen zondag de Jeugd
van Golfclub Veldzijde in Wilnis bezocht. Toevallig was er net ook een
jeugdwedstrijd en Sint besloot dat
hij zijn golfvaardigheden maar eens
met de jeugd moest gaan meten.
Nou, golfen kan Sint best.

Vinkeveen Het door cafe restaurant De Veensteker gesponsorde 2e
team van De Vinken heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan.
Vinken 2 had tot deze zaterdag net
als de tegenstander, Madjoe 3, nog
geen punten gehaald in de zaalcompetitie. Vinken 2 speelde een bijzonder goede wedstrijd en wist uiteindelijk met 18-11 te winnen.

Hij golft natuurlijk al heel lang en
dat scheelt wel. Een golfstok heeft
Sint niet nodig, daar gebruikt hij ge-

woon zijn staf voor! Dat zie je ook op
de foto. Er was ook een jeugdwedstrijd bezig en die werd gewonnen
door Ayrton Ide, die van Sinterklaas
de eerste prijs in ontvangst mocht
nemen. Er werd nog veel gezongen
en nadat Sint elk jeugdlid nog eens
had toegesproken moest hij snel
naar de volgende afspraak. Druk,
druk, druk die Sint, maar ja het is
ook maar een keer per jaar 5 december. Sint heeft beloofd volgend
jaar weer naar Veldzijde te komen.

henk doornekamp
zorgt voor extra punt

Kostbare zege voor CSW
Wilnis - CSW boekte zaterdag een
3-2 zege op De Meern. Een zeer
kostbare zege aangezien koploper TOV niet verder kwam dan een
gelijkspel en het gat daardoor nog
maar drie punten is en de Wilnissers
nog een wedstrijd tegoed hebben.
Een zeer spectaculair begin van deze wedstrijd want al na drie minuten stond er al een stand van 1-1
op het scorebord. In de eerste minuut opende CSW de score. Cesar
de Kuyer stuurde Jilles Klumper de
diepte in en de bal leek iets te hard
voor Klumper. Aangezien de doelman van De Meern aarzelde om uit
zijn doel te komen kon Klumper zomaar recht op het doel afgaan en
op schitterende wijze de 1-0 binnen
schieten.

ste minuut alweer een voorsprong.
Cesar de Kuyer werd op links aangespeeld en zag in zijn ooghoeken
de wegsprintende Jilles Klumper
vrij voor het doel staan. De Kuyer
lag de bal panklaar voor de voeten
van Klumper die beheerst inschoot.
Hierna volgde er een paar prachtige aanvallen van de ploeg uit Wilnis. Tim Vis werd vrijgespeeld in de
zestien maar vergat met rechts in
te schieten. Wederom Tim Vis was
daarna iets te gehaast met een vrije
bal rand zestien zodat ook dit niets
opleverde.

CSW kon niet lang profiteren van de
voorsprong want in derde minuut
was het alweer gelijk. Een voorzet
vanaf links kwam bij een vrijstaande
speler van De Meern. Na een knappe kapbeweging schoot hij de bal
in de linkerbovenhoek. CSW pakte
de draad weer op door snel druk te
zetten op de tegenstander. Het werd
een paar keer teruggefloten voor
twijfelachtige
buitenspelsituaties
omdat de assistent scheidsrechter
van De Meern wel erg graag met de
vlag in de lucht stond. CSW had de
pech toen een schitterde vrije trap
van Tim Vis via de vingertoppen van
de keeper op de lat uiteen spatte.
CSW kreeg daarna nog een prachtige kans om aan de leiding te komen. Een prima voorzet van Edwin
Milton kwam terecht bij Jilles Klumper die prachtig doorkopte op Cesar de Kuyer. De Kuyer kon de bal
echter niet vol raken en het leer verdween naast het doel.

Halverwege de tweede helft nam
CSW toch de verdiende 3-1 voorsprong. Een afgeslagen bal werd
op het middenveld veroverd door
Frank Zaal. Zaal speelde op rechts
de vrijstaande Stephan de Graaf
aan die met een afgemeten voorzet
het hoofd van Cesar de Kuyer wist
te bereiken. De Kuyer kopte de bal
vervolgens schitterend tegendraads
tegen de touwen.
De wedstrijd leek gespeeld maar
De Meern kwam een kwartier voor
tijd toch weer terug in de wedstrijd.
Een steekbal door het centrum van
de verdediging werd knap verlengd en eveneens knap ingeschoten. CSW kwam hierna even onder
druk te staan maar echte grote kansen kreeg De Meern nou ook weer
niet behoudens een schuiver in de
hoek die knap werd gepakt door
Jordy Wens. Aan de andere kant tekende Stephan de Graaf bijna voor
de 4-2 maar zijn pegel spatte uiteen
op de vuisten van de keeper. CSW
consolideerde in de slotfase de 32 voorsprong en boekte zodoende
een verdiende en belangrijke overwinning.

Voorsprong
Na rust hetzelfde begin als in de
eerste helft. CSW nam in de eer-

Aanstaande zaterdag speelt de
ploeg uit Wilnis opnieuw een thuiswedstrijd tegen A.F.C. om 14.30 uur

Team JB1 van Atalante
blijft scoren

Vinkeveen - Het team van JB1 is zo
goed bezig dat de jongens en meiden maar blijven scoren. Al drie keer
achter elkaar halen zo 3 punten zowel thuis als uit. Afgelopen vrijdagavond was het weer zover. Aces vlogen om de oren van de tegenstander en de coaches ware de hele
wedstrijd bezig om ze op te schrijven. Prachtige set ups, goed in drieën gespeeld en als de tegenstander
dacht dat ze het doorhadden de-

den ze de bal met een lobje over het
net. Natuurlijk werden er ook kleine foutjes gemaakt maar dat is ook
leuk voor de tegenstander dan heeft
die ook wat te doen. Dit super team
traint elke dinsdagavond met het resultaat dat ze goed samen werken
en dat resulteert weer in dat JB1 nu
tweede staat in hun poule. U kunt
alles ook nalezen op de eigen site
die JB1 heeft. www.everyoneweb.
com/atalanteJB1.

De Ronde Venen - Afgelopen
week waren het heerlijke biljartdagen voor Henk Doornekamp. In het
weekend haalde Henk de tweede
prijs bij het driebandenkampioenschap en maandag was hij goed in
het libre voor de procentueel hoogste serie van de week. Hij toverde 27
caramboles uit de keu = 43,55%.
John Vrielink was weer eens echt op
dreef en had maar 11 beurten nodig
voor de kortste partij van de week.
In speelweek 14 liep De Vrijheid/
Biljartmakers een punt in op Dio 1.
Deze twee teams hebben nu een
geweldige voorsprong en stevenen rechtstreeks op het periodekampioenschap af.Dio 1 verpulverde Bob’s Bar 1 met 8-1. De mooiste partij was tussen Herman Turkenburg en Richard v.d.Kolck. Herman zorgde, met een schitterende
serie van 28, dat hij uit verloren positie sterk terugkwam. Na 23 beurten stond er een remise op het scorebord. De Schans was met 7-2 sterker als rode lantaarndrager De Merel/Metaal Mijdrecht 2. Naast Henk
Doornekamp waren John Beets en
Hans Dikkers de mannen die de
punten voor de Schans binnenhaalden. De Kuiper/van Wijk won ruimschoots met 7-2 van Cens 1. Kopman Nico Koster was te sterk voor
Desmond Driehuis. Rob ten Den en
Michael de Kuiper zorgden voor de
overige punten.
De Kromme Mijdrecht 1 bond met
7-2 De Paddestoel 1 aan de zegekar.
Gerrie Hözken had maar 18 beurten
nodig om Winnie Lek te verslaan.

Kansloos
Cens 2 kon het met 3-6 niet bolwerken tegen Stieva Aalsmeer. Wil Bouweriks, Eduard Kroon en Aria Dolmans namen de punten mee naar
Wilnis. Chris Esser redde de eer door
in 20 beurten Derk Bunders kansloos te laten. De Paddestoel 2 had
met 7-2 geen kind aan De Kromme Mijdrecht 2. Sjoerd van Agteren won in slechts 20 beurten van
Chris Verhoef. De Vrijheid/Biljartmakers haalde met 9-0 geweldig uit
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht
3. Bert Loogman, Nico van Soeren,
Bart Dirks en Dave Meijer zorgden
met hun overwinningen dat het bovenin nog spannend blijft. Dio 2 won
met 5-4 nipt van Bob’s Bar 2. Kersverse driebandenkampioen Hennie
Hoffmans liet zien dat hij de man
in vorm is. Hennie had slechts 15
beurten nodig om Alex Driehuis te
laten zien hoe je libre speelt. De Merel/Metaal Mijdrecht 1 had verrassend veel moeite met de Paddestoel
3, uitslag 5-4.
Een formidabele John Vrielink haalde een moyenne van 12,72 tegen
een verbaasde Hans Bak. Ton Driehuis zorgde voor de andere overwinning van zijn team.
Stand na speelweek 14:
1. Dio 192 punten (14 wedstrijden)
2. De Vrijheid/Biljartmakers
84
punten (13 wedstrijden)
3. Merel/Metaal Mijdrecht 1
72
punten (14 wedstrijden)

AKU op ereplaatsen
Regio - Traditie getrouw had de
door AV Aalsmeer weer uitstekend
georganiseerde ringvaartloop een
verrassing in petto. Nu eens niet
windkracht 8 tegen maar vanaf de
manege, op de terugweg dus, novembersneeuw wat de loop toch
weer heel speciaal maakte. Schijnbaar te warme kleding na de start
bleek naderhand de redding tegen
verkleumde ledematen, voorhoofdholte ontsteking en onderkoeling.
Elisabeth van den Berg, Wilco van
Leeuwen en Corné Klein bleken hier
het beste op geanticipeerd te hebben, gezien hun eerste, tweede en
derde prijzen. Elisabeth legde de 10
EM. af in een prima 1.18.32, langs
het kanaal tegen de noord oosten wind dankbaar gebruik makend
van het oppertje van manlief Nan
die in de zelfde tijd finishte. Wilco
werd geïnspireerd door een jagende Harry Schoordijk, waardoor hij in
1.08.38 de tweede prijs binnenhaalde, nipt 4 seconden voor Harry. Corné, de jongste van de drie prijsvechters en dus logisch de snelste, wist
Michael Woerden knap voor te blij-

ven en als derde te finishen bij de
heren onder de 40 jaar in een heel
nette 59.56.
Bram van Schagen kwam bij de senioren tot een goede 1.05.01 en
ook Theo Noij hoefde zich niet te
schamen voor zijn 1.08.50, net voor
Fred van Rossum die een keurige
1.09.42 liet afdrukken. Mario Willemse kwam deze keer net boven de
tien met zijn 1.10.59, maar hoort zo
wel degelijk bij de elite van de lopers groep. Huub Jansen, John Celie, Han v/d linden en Jos Snel vormen hier de middenmoot met hun
respectievelijke binnenkomsten van
1.13.42, 1.14.36, 1.14.52 en 1.15.31.
Hans Mooy wist Maarten Moraal voor te blijven met 1.20.25 om
1.22.07, waarbij opgemerkt moet
worden dat Maarten de 65 al lang
gepasseerd is! Arie Ligtvoet en
Jan Honhoff volgden in 1.24. rond
en1.25.59, wat voor beiden zeer behoorlijk is en Anny Calmez sloot nu
het AKU optreden eens af in 1.33.29.
Op de 5 km. kwam Jaap Verhoef tot
een mooie 23.28 en had Jos Lakerveld 29.58 nodig.

Duivensport in de regio
steunt het KWF
Regio - De Postduivensport in Nederland staat er om bekend dat men
zich inzet voor de goede doelen, zo
ook in Noord Holland. Verschillende
verenigingen, afdelingen en andere
organisaties in de duivensport steunen verschillende doelen. In Noord
Holland heeft men jaarlijks (al meer
dan 40 jaar) de nacht van Haarlemmerliede, (eind september begin oktober) dit was een jonge duiven verkoop in Haarlemmerliede waarvan
de opbrengst in zijn geheel naar het
Koningin Wilhelmina Fonds ging,
maar door de hoge kosten aan zaalhuur e.d. is deze verkoop nu via internet, en dat gaat heel goed en
brengt zelfs meer op dan voorheen.
De opbrengst dit jaar was €5160,=.
In november is er in de afdeling
Noord Holland een Kampioenendag, bestaande uit het tentoonstellen van de beste duiven van het af-

gelopen vliegseizoen, en de huldiging van de afdelingskampioenen,
en daar is ook een bonnenverkoop
voor jonge duiven die geheel gewijd
is aan het Kinder kankerfonds, opbrengst ruim € 3000,=
Dan is er tijdens de Tentoonstelling van Rayon F van de afdeling
Noord Holland ook weer een verkoop van bonnen t.w.v. een jonge
duif voor het volgende jaar, en deze verkoop bracht precies € 3000,=
op. Dit brengt het totale bedrag wat
de liefhebbers in Noord Holland dit
jaar bijeen gebracht hebben voor
het KWF op rond de € 12.000,=. Zo
zien we maar weer dat er na de ongegronde kritiek van de dierenbescherming wat kant nog wal raakte,
er een positief geluid uit de Postduivenwereld komt. Dank aan de mensen die zich hier voor ingezet hebben.

Vliegende start
De Veensteker-equipe startte in
de aanval met Rogier Schoenmaker, Hein Aafjes, Helene Kroon en
Lisette Pauw. Verdedigend speelde Susanne de Wit en Arjan Kroon
in plaats van de afwezige Miranda
Meulstee en aanvoerder Marcel St.
Nicolaas. Roosmarijn Mooij en Kelvin Hoogenboom completeerde de
eerste verdediging. Madjoe kwam
deze wedstrijd op een voorsprong,
maar dat was dan ook de eerste en
de laatste keer dat ze voor kwamen.
Na de 0-1 was het het Veenstekerachttal die de wedstrijd domineerde. Het eerste kwartier werd er
goed geconcentreerd gespeeld, de
aanvallen waren lang en de vizieren
stonden op scherp, want van een 01 achterstand kwam Vinken 2 op
een 7-1 voorsprong. Deze doelpunten kwamen van de aanvoerder en

sterk spelende Rogier (2x), Susanne (2x), Helene, Roosmarijn en Arjan. Hierna zakte het tempo iets in
bij Vinken 2 waardoor de tegenstander iets terug kon doen. Helene en
Arjan scoorde beide nog een keer,
maar de tegenstander kon ook 3x
de korf vinden, 9-4.
10 punten verschil
Het Veensteker-team pakte het tempo weer op zoals in het begin van de
wedstrijd. Verdedigend hielden ze
het goed dicht en aanvallend wist
het team de korf goed te vinden.
Van de 9-4 tussenstand liep Vinken
2 uit naar een 14-4 voorsprong. Hein
(2x), Helene, Arjan en Kelvin maakte
de doelpunten. Vinken 2 was deze
zaterdag in zeer goede doen.
Vanaf het begin van de wedstrijd
liep het lekker en toch bleven ze
ook hard werken om ervoor te zorgen dat het goed bleef gaan. De tegenstander wist nog wel wat terug
te doen en kon nog 7x scoren na
de 14-4 tussenstand, maar Vinken
2 wist ook nog 4 x te scoren. Kelvin
(2x), Hein en Arjan wisten de eindstand te zetten op 18-11.
Een mooie opsteker voor de Veensteker-equipe en de eerste punten
in de zaalcompetitie.

Vrijdag 5 december in De Merel:

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op vrijdag 5 december is er prijsklaverjassen in Café De Merel in Vinkeveen. Er zullen vier giffies gespeeld worden. U
dient om 20.00 uur aanwezig te zijn,
de aanvang van het klaverjassen is
om 20.15 uur, dus kom op tijd.
De uitslag van de laatstgespeelde
wedstrijd is als volgt:
1 Jan Houtkamp
7477 punten
2 William Mayenburg 7064 punten

3 Monique
6745 punten
4 Evert Berkelaar
6692 punten
5 Frans Bierstekers 6612 punten
De poedelprijs was voor Sjaan Kolenberg met 5077 punten.
Waar
Café De Merel is gevestigd aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen.
Voor informatie kunt u bellen naar:
0297-263562 of 0297-264159.

LR&PC Willis selecteert
nieuwe hulppieten
Wilnis - Na jarenlang alles op de
ouderwetse manier gedaan te hebben, heeft de sint besloten om ook
eens wat te leren van de managers
in het bedrijfsleven. Met de kredietcrisis in het achterhoofd, en de toenemende aandacht voor het milieu,
heeft de sint besloten dat het slimmer was om te bezuinigen op de
reiskosten voor zijn personeel. Om
het aantal pietkilometers dit jaar
drastisch te beperken heeft de sint
gekozen voor het lokaal outsourcen van zijn bezorgdienst. Nu is het
beroep van bezorgpiet niet zomaar
voor iedereen weggelegd, dus er
moet natuurlijk wel een toelatingsexamen gedaan worden.
Op zondag 30 november jl. organiseerde LR&PC Willis i.s.m. Friezenstal Djokes Thûs en Manege Mariahoeve, de Sinterklaaspakjesrace om
de sint hierbij te helpen. In Manege Mariahoeve was een parcours
uitgezet met schoorstenen en hindernissen die de aspirantpieten zo
snel mogelijk moesten afleggen. De
deelnemers deden hun uiterste best
om, onder het toeziend oog van de

toegestroomde familie en een paar
heuse pieten, te laten zien wat ze
waard zijn.
Even werd nog voorgesteld om, in
de lijn van programma’s als Idols,
een SMS-ronde te houden, maar
dat ging de sint toch echt te ver.
Hij heeft besloten de top-3 van elke ronde een tijdelijk contract aan te
bieden. In de groep deelnemers t/m
12 jaar ging de eerste prijs naar Britt
van Zijl. Als tweede eindigde Bram
van der Spruijt, Esmee van Yperen
mocht de derde prijs in ontvangst
nemen. Bij de deelnemers boven de
12 jaar ging de eerste prijs naar Emily Bohan, de tweede prijs naar Irene
Luckerhof, terwijl Whitney Samson
de derde prijs behaalde.
Zondag 21 december organiseert
Willis de kerstwedstrijd. Deze wedstrijd heeft een aantal bijzondere rubrieken zoals de Kür op muziek en
de “oude hap wedstrijd”. Natuurlijk
zal deze wedstrijd in een passende
(kerst)sfeer gereden worden.
Meer informatie kunt u vinden op
de website van LR&PC Willis, www.
lrpcwillis.nl.
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Legmeervogels D1 en
DCG D1 zijn even sterk
Uithoorn - De blauw/gelen van de
D1 hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Het enige minpuntje
was dat het goede spel niet in doelpunten konden worden omgezet. In
de eerste helft werd DCG alleen gevaarlijk uit corners. Duidelijk was
dat ze daar op geoefend hadden, ze
waren zeer gevaarlijk. Ze wisten 0-1

te maken uit die situatie. De tweede
helft was het Legmeervogels wat de
klok sloeg.
Veel mooie aanvallen en afstandschoten. In de laatste minuten van
de wedstrijd maakte DCG hands in
het strafschopgebied. De penalty
werd rustig door Wessel de Jong in
geschoten. Als de D1 zo blijft voet-

ballen komen de doelpunten vanzelf. De D1 heeft veel supporters en
weet zich ook gesteund door Stapel auto`s, Iquire en complimentje.nl. De wedstrijd stond onder uitstekende leiding van scheidsrechter
Jan de Kuijer. In de competitie staat
de D1 op een vijfde plaats en dat is
ver boven de verwachting.

prijzen Sinterklaastoernooi
voor Judoka’s Tai-Otoshi

Pietendiploma’s bij KDO
De Kwakel - Afgelopen vrijdag
hebben de jongste groep en de jongensgroep van KDO gymnastiek
een hele speciale les gehad. De kinderen van groep 1, 2 en 3 konden
hun pietendiploma halen en uiteindelijk hulppieten worden. In de zaal
was een heel parcours uitgezet dat
zij moesten afleggen. Zo moesten
ze een schuin dak opklimmen en via
een huis voorzichtig over de nok van
een ander dak lopen met een zak
vol cadeautjes over hun schouder.
Die zak moest dan in de schoorsteen gegooid worden. Ook sprongen ze een gekke pietensprong

op de trampoline of maakten een
mooie buiteling op de lange mat.
Verder klommen ze langs de achtergevel van een huis opzij om bij de
volgende gevel helemaal omhoog te
klimmen om daar weer kleine pakjes in de schoorsteen te mikken.
Ook de jongens van groep 3, 4 en 5
sprongen vol enthousiasme van de
daken af om vervolgens weer naar
het volgende huis te zwaaien aan
een touw. Of ze liepen voorzichtig
over een bank vol obstakels zonder
die eraf te gooien. Zij kregen net als
de jongste kinderen na iedere ronde

een zwarte pietenveeg op hun gezicht. Aan het einde van de les waren al die vegen één zwart gezicht
geworden en de hulppieten waren
klaar om de sint te gaan helpen
Om dat aan iedereen te laten zien
kregen zij allemaal een hulppieten
diploma mee.
Er is maar één pietenles per jaar,
maar als je zin hebt om bij een gewone gymles mee te doen dan kan
je er nog bij in de jongensgroep. Zij
trainen van half vijf tot half zes op
vrijdagmiddag in de grote zaal van
de KDO hal in De Kwakel.

Beverwijk - Afgelopen zondag 30
november werd in Beverwijk het
traditionele Sinterklaastoernooi voor
judoka’s van 5, 6 en 7 jaar georganiseerd door de Judo Bond Nederland, district Noord-Holland. Judoka’s uit het hele district konden
hieraan meedoen. Judovereniging
Tai-Otoshi was hier ook vertegenwoordigd met 15 judoka’s van de
ruim 200 deelnemende judoka’s. Dit
alles onder toeziend oog van Sinterklaas en de Zwarte Pieten.
Verdeeld over 8 matten streden de
judoka’s in verschillende poules tegen elkaar. Deze poules waren zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd, gewicht en graduatie. Iedereen
draaide minimaal 2 tot 3 partijen.
Uit iedere poule kwam uiteindelijk
1 winnaar en rest werd allemaal 2e.
Want het was natuurlijk één groot
feest met Sinterklaas en een aantal
echte Judo-Pieten
Om 10.00 uur nadat alle judoka’s
waren gewogen en de poules waren ingedeeld, mochten de licht gewichten aantreden. De judoka’s tot
24 kg mochten hun kunsten op de
mat laten zien.
Het was voor Sinterklaas en Pieten een genot om te kijken naar deze jonge en lichte judoka’s. Voor de
meeste jonge judoka’s van Tai-Otoshi was het de eerste keer dat ze
aan judowedstrijden deelnamen en
dan ook nog onder toeziend oog
van Sinterklaas. Dat was in het begin toch wel erg wennen. Vele judoka’s wilde dan ook wat graag hun
kunsten verstonen aan Sinterklaas
en Pieten. Sommigen mochten het
zelfs tegen de echte judopiet pro-

beren. Dat waren dan natuurlijk de
mooiste partijen. Thijs Overing, Hugo Sietses, Noah Reawaruh, Hylke
Alkema, Otavio Mans, Mimosa Ajeti,
Nick Baptist, Jesse Spaans, Nils Vogelaar, Rafe Schenk, Mika Visser, jay

een einde aan deze zeer geslaagde judodag in Beverwijk. De jongste judoka’s van Tai-Otoshi hebben
een hoop ervaring op gedaan en laten zien dat ze vooruitgang boeken
en het belangrijkste natuurlijk ook

Jonkman, Menno Dekker en Roan
Haaima waren de deelnemers voor
Tai-Otoshi. Allen deden zeer goed
hun best en wisten Soms ook enige
partijen te winnen. Helaas wist geen
van allen alle partijen te winnen. Al
waren een paar judoka’s dicht in de
buurt.
Al deze judoka’s hebben een hoop
ervaring opgedaan onder het toeziend oog van Sint en Pieten. Ze
mochten na afloop trots een mooie
medaille (2e plaats) in ontvangst
nemen. Zo kwam er om 15.00 uur

veel plezier hebben. Het was voor
het publiek en zeker ook voor leraar
Dennis Bakker een genot om naar
de judoka’s te kijken. De vele lessen van voorbereiding (zeker voor
de nieuwe judoka’s) waren dan ook
niet voor niets geweest.
Wilt u meer informatie over Judo vanaf 3 ∏ jaar (aparte kleutergroep) neem dan kontakt op met
Mevr. Bakker tel. 0297-565777 of
mail naar info@tai-otoshi.com of
kijk op www.tai-otoshi.com

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 25 november
werd de eerste zitting van de laddercompetitie gespeeld. In de “Alijn” werden eerste Geke Ludwig en
Margo Zuidema met 62.15%, tweede
werd het paar Kokkie van de Kerkhoven en Corry Smit met 60.76%,
derde Rijna Slijkoord en Vera van
Wessem met 59.72%. Prachtige scores dames maar of het genoeg is
voor een hoge plaats in de compe-

titie?
In de “B-lijn” werden eerste Ploon
Roelofsma en Marja Slinger met
65.63%, fantastisch dames na al die
rode en groene lichten!. Trudy van
den Assem en Refina Troost plaatsten zich als tweede met 59.38%.
Derde deze keer Nel Bakker en An
van der Poel met 57.64%. Voor de
competitie betekent dit dat:
Ploon Roelofsma en Marja Slinger

De meisjes van KDO B1
handballen ‘monsterlijk’ goed
De Kwakel - De meisjes B-jeugd
van KDO handbal heeft zaterdagavond hun wedstrijd tegen Zeeburg
B3 gewonnen. Naar eigen zeggen
van de coaches was dit een ‘monsterlijk goede wedstrijd’. De grote
hoeveelheid publiek die op de thuiswedstrijd was afgekomen was hoorbaar aanwezig, zag een spannende eerste helft en in de tweede helft
veel KDO doelpunten. Tot groot genoegen van de coaches Ingrid (tevens trainster) en Herman was de
wedstrijd tegen Zeeburg er een van
hoog niveau. Hun B1-meiden toonden vooral ontzettend goed samenspel en hebben hard gewerkt voor

de overwinning. Vandaar ‘monsterlijk goed’. Alle handbalfactoren passeerden de revue en alle speelsters
speelden een belangrijke rol in de
wedstrijd.
Zo scoorden vooral de speelsters
Aranka, Kim, Danielle, Steffi en Jet
de meeste doelpunten vanaf de opbouw en de cirkel. Maar ook vanaf de hoek wisten de anderen het
net een paar keer te vinden. Keepster Marieke speelde een aantal
goede breaks aan waardoor haar
veldspeelsters op eenvoudige wijze
de andere keepser konden passeren. Ook verdedigend liet KDO prima werk zien. Lisa, Jamilla en Dana

zich als eerste plaatsten met 65.65%!
Tweede zijn Geke Ludwig en Margo
Zuidema met 62.15%, derde werden
Kokkie van de Kerkhoven en Corry Smit met 60.76%. Volgende week
kan alles weer anders zijn, het is
per slot van rekening ladderen. Ook
spelen bij “Hartenvrouw”?
Inlichtingen bij het secretariaat:
Alice Oostendorp, telefoonnummer:
0297-540183.
zorgden ervoor dat Zeeburg geen
doelkansen kreeg. Door een zenuwachtig begin van de wedstrijd
stond KDO in de rust pas op een
7-4 voorsprong. In de tweede helft
ging het team echter helemaal los
en het werd uiteindelijk 20-10 voor
KDO. Het ongeveer tachtig man tellende publiek heeft de meiden door
de wedstrijd heen getrokken en gezorgd voor een gezellige sfeer op
deze zaterdagavond in de KDO-hal.
Een aantal andere handbalteams
van KDO heeft net als de B1 ook
een overwinning weten te behalen, al geldt dat niet voor elk team.
De dames 2 (26-12), A2 (24-22),
C1 (13-5) en D1 (3-0) wonnen hun
wedstrijden. De dames 1 (7-15), heren 1 (9-21), A1 (14-19), C2 (6-11)
en C3 (6-13) zat het dit weekend
niet mee.

Speelt KDO 11
nu in groen?
De Kwakel - Nee de clubkleur blijft natuurlijk rood, maar KDO 11 heeft wel een nieuwe sponsor,
installatiebedrijf J. Groen B.V. uit Nieuwveen, voor o.a. lassen en onderhoud van verwarmingsbuizen
in de kassenbouw (06-53251894).
Na enige tijd op zoek te zijn geweest naar een nieuwe sponsor, was het John Groen die zich aanbood als nieuwe sponsor. De dames van KDO 11 en hun coach Nico zijn ondertussen al echte veteranen in de futsalwereld.
Zij zijn dan ook erg blij met het enthousiaste aanbod van John, ze lopen er weer netjes bij met hun
nieuwe shirts en tassen. John zijn enige wens is dan ook dat de dames veel scoren, zeker als hij zelf
komt aanmoedigen!
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Dure nederlaag voor Qui
Vive Ma1
De Kwakel - Nadat de wedstrijd van
vorige week door de winterse weersomstandigheden afgelast was, stond
Qui Vive Ma1 zaterdag 29 november
jl. weer klaar voor de wedstrijd tegen Amersfoort Ma1. Amersfoort is
een ploeg die ook wel eens mee kan
gaan doen om het kampioenschap
en het was dus van belang dat er
punten werden gehaald. Om kwart
voor 1 reisden de dames af richting
Amersfoort waar om kwart voor 3
de wedstrijd begon. Qui Vive begon
heel zwak. Er werd niet slecht gehockeyd, maar het kon allemaal wat
agressiever. Amersfoort was veel
feller en gaf veel meer druk. Hierdoor kwam Qui Vive al snel op achterstand. Na drie minuten was het
raak; een vrije slag werd de cirkel
ingeslagen en door wat dekkingsfouten achterin, kon de bal bij de
tweede paal binnen getikt worden,
1-0. En daar liet Amersfoort het niet
bij zitten. Ze bleven veel druk zetten
en waren regelmatig gevaarlijk in de
cirkel. Ook de 2-0 en de 3-0 vielen
daardoor snel. Het tweede doelpunt
was een mooie tip-in en bij het derde doelpunt was Amersfoort alert bij
de rebound. Qui Vive kon de draad
niet oppakken in de eerste helft en

zodoende gingen ze met een flinke
achterstand de rust in.
Nieuwe moed
Coach Wouter Otto sprak de dames
van Qui Vive toe en zo gingen ze met
nieuwe moed de tweede helft in. In
tegenstelling tot de eerste helft, was
Qui Vive nu wel fel. Amersfoort had
in deze helft het mindere van het
spel en Qui Vive was veel gevaarlijker.
Dit werd beloond met een aantal grote kansen maar helaas wilden deze er niet in. Na een fysieke
overtreding van Amersfoort, kreeg
Qui Vive een strafcorner. Barbara Schmidt kon hiermee de score
voor Qui Vive openen, 3-1. Hiermee
dachten de dames even terug te zijn
in de wedstrijd, maar Amersfoort
maakte hier een eind aan. Vlak na
het doelpunt bracht Amersfoort de
voorsprong weer op drie doelpunten. Qui Vive zette er vervolgens nog
een tandje bij waardoor ze weer terug kwamen in de wedstrijd. Wederom uit een strafcorner kon Willemijn
de Bruin de 4-2 maken. Ook Dulcia Spee was weer trefzeker; Morrin O’shea gaf de bal voor en Dulcia
stond op de goede plaats om de bal

achter de keepster te werken, 4-3.
Qui Vive speelde goed en was voortdurend op de helft van Amersfoort.
De kansen werden echter niet verzilverd. Toch kwamen de dames van
Qui Vive nog op gelijke hoogte. De
scheidsrechter kende nog een strafbal toe aan Qui Vive, de bal was namelijk gestopt met de voet op de
doellijn. Barbara Schmidt kon hierdoor de gelijkmaker maken door de
strafbal te benutten. Even leek het
er op dat Qui Vive zelfs nog de overwinning binnen zou slepen, maar
helaas werd er in de laatste minuut
een dubieuze strafcorner toegekend aan Amersfoort en deze werd
hard in de hoek geslagen. Dit leverde een eindstand op van 5-4 in het
voordeel van Amersfoort. Een dure
nederlaag voor de meiden van Qui
Vive, aangezien ze nu de aansluiting
met de koploper missen. Volgende
week staat de inhaalwedstrijd tegen Leiden Ma1 op het programma.
Ook dan zal Qui Vive weer vol voor
de winst gaan.
UHC Qui Vive
Barbara Schmidt
Communicatie MA1
M 06 29733107
E barbara.schmidt@octana.nl

Nieuwe clubkleding voor AV De Veenlopers

Meeùs, Groenewegen en
Van Nieuwkerk steken
Veenlopers in het nieuw
De Ronde Venen - Op woensdag 26 november jl. hebben AV De
Veenlopers, Meeùs, Groenewegen
en Partners en Automotivecentre
Van Nieuwkerk een overeenkomst
getekend voor een eigentijdse kledinglijn voor AV De Veenlopers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in
Rendez Vous werden de handtekeningen gezet onder de overeenkomst, die De Veenlopers de komende jaren een professionele uitstraling geeft.
AV De Veenlopers is de laatste jaren explosief gegroeid naar een ledental van meer dan 120 lopers/
sters. Vier jaar geleden waren dat
er nog 60. De trainingsavonden op
de dinsdagavond worden zeer goed
bezocht en het aantal groepen is
uitgebreid van 2 naar 3. Het sociale
karakter van het hardlopen komt bij
deze trainingen volop naar voren bij
deze in eerste instantie individuele
sport. Het delen van loopervaringen
maakt het lopen nog leuker.
Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar werd een kleding/sponsorcommissie in het leven
geroepen om de bestaande clubkleding een eigentijdse uitstraling
en comfort te geven. Deze commissie ging energiek aan het werk en
boekte een voortreffelijk resultaat.
Er werden sponsors benaderd en
gevonden.
Meeùs, één van de grootste bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij o.g. in Nederland; Groenewegen
en Partners Gerechtsdeurwaarders,
een modern en professionele incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie met 12 landelijke vestigingen,
en Automotivecentre Van Nieuwkerk, de Honda-dealer voor Midden
Nederland en gevestigd in Hilversum, Mijdrecht, Amsterdam en Alphen a/d Rijn, bleken gaarne bereid
hun naam te verbinden aan deze
groeiende en steeds actievere vereniging. De drie bedrijven zijn zeer
betrokken op sportgebied en dragen de loopsport een warm hart toe.
Na de ondertekening kon hierop
het glas geheven worden. Lovende
woorden waren er wederzijds, vanuit de sponsoren bleek met name

hoezeer men hecht aan maatschappelijke betrokkenheid. Het bestuur
van De Veenlopers is zeer verheugd
en dankbaar voor de bijdragen.

2009 kunt u Veenlopers in De Ronde Venen herkennen aan het blauwe shirt met de witte bies of het
loopjack.

Kleding
De bijdragen van de 3 bedrijven
maakten het mogelijk alle leden de
mogelijkheid te bieden om uit de
nieuwe kledinglijn een runningshirt
en een lichtgewicht loopjack (winddicht /regenbestendig) voor een
zeer geringe eigen bijdrage aan te
schaffen. De leden tekenden hierop massaal in. Vanaf medio januari

De Veenlopers willen langs deze
weg nogmaals de sponsors Meeùs,
Groenewegen & Partners en Autobedrijf van Nieuwkerk heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste reacties en support voor de vereniging. Voor meer informatie over
De Veenlopers zie HYPERLINK “http://www.veenlopers.nl” www.veenlopers.nl

Het team van Datamail

UNITAS Bedrijventoernooi
2008 groots en geslaagd

Regio - Vrijdagavond 14 november 2008 is het jaarlijkse Volleybalvereniging UNITAS Bedrijventoernooi verspeeld. Met een maximale opkomst van 20 teams werd dit
jaar voor het eerst gestreden in een
gevorderdenpoule (6 teams) en een
recreatiepoule (14 teams). Onder
de teams bevond zich ook een aantal stratenteams, maar uit het aantal vlaggen van de bedrijven die op
het scheidingsnet tussen de velden
werden opgehangen bleek wel hoeveel bedrijven uit Mijdrecht, maar
ook uit de omliggende gemeentes de volleybalsport een warm hart
toedragen.

ste in zijn poule eindigde had in de
tweede ronde de beste kansen om
kampioen te worden.
Na afloop van de eerste ronde was
er een kleine pauze waarin de teams
opnieuw werden ingedeeld aan de
hand van de uitslag van de eerste
ronde. Waren de teams in de eerste ronde al fanatiek aan het volleyballen, in de tweede ronde werd
de strijd nog heftiger. Natuurlijk wilden de teams allemaal de beker, gesponsord door café “De Wave”, mee
naar huis nemen.

De strijd om de wisselbeker werd
gespeeld door de teams die in de
poules als eerste zijn geëindigd,
Geen Makkie tegen Datamail 1. Deze wedstrijd is gewonnen door Geen
Makkie. Zij namen de wisselbeker
mee naar huis en hopelijk komen zij
deze beker volgend jaar weer verdedigen.
Om de moed erin te houden is er
ook nog in beide poules een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het
team dat het laatst is geëindigd in
de poule.

Die eer kwam toe aan de volgende
teams:

Fanatiek, getraind en vol goede
moed begonnen de teams aan hun
competitie. Aangemoedigd door het
publiek hebben de teams in de eerste ronde van het toernooi hun beste beentje voorgezet om een goede
plaats af te dwingen voor de tweede
ronde. In hun eigen poule - de recreanten waren onderling ook nog
in drie poules ingedeeld - werd er
hard gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen. Want wie als eer-

Poules
Gevorderdenpoule (twee prijzen uitgereikt in verband met de grootte
van de poule)
Geen Makkie (Maquis Belastingadviseurs)
Frans van Zaal 2

Deze prijs ging in de gevorderdenpoule naar het team van Bob’s Bar,
en in de recreantenpoule naar het
Kermisteam (Homan Elektrotechniek).
Al met al was het een gezellige, geslaagde avond die nog lang
heeft voortgeduurd. De traditie die
dit toernooi heeft wordt natuurlijk voortgezet. Volgend jaar hoopt
volleybalvereniging Unitas weer
op zo’n grote belangstelling. Unitas bedankt alle bedrijven, spelers,
scheidsrechters en andere vrijwilligers voor hun inzet.

Recreantenpoule
Datamail 1
Iets Xtra (Accountants Xtra)
Datamail 2

Het team van: geen Makkie

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 26
november jl. speelde de bridgevereniging “De Legmeer “zijn vierde ronde van de viertallen competitie 08/09. In de “A” lijn behaalden weer twee teams de maximale scores van 25 WP.
Het team Schavemaker – Kaandorp / Overwater – Pielage versloegen het team van Kamp met
25 tegen 4 WP en verstevigen hiermede hun eerste plaats in de competitie met een totaal van 90 WP.
Ook het team van Timmer – Smit /
Terra -Slijkoord behaalden 25 WP
tegen het team van Visser welke
slechts 2 WP binnen haalden. Het
team van Egbers – Remmers / v.
Delft – Overwater behaalden 21
WP tegen het team van Praag met
9 WP. en stegen naar de tweede

plaats met een totaal van 69 WP.
Het team van Belderink zakte naar
de derde plaats zij verloren met 8
WP tegen 22 WP van het team van
ten Brink en komen hierdoor op
totaal van 67 WP.
Drie teams
In de “B” lijn behaalden drie teams
de score van 24 WP. Dit zijn de
Vroom – Bruine de Bruin / v.d. Akker – Maarseveen en Tromp –
Kraaij / Belderink - Geelkerken
en als derde het team van Geling – Wevers / v. Liemt – v. Wijk.
Het team van de Vroom blijft eerste met totaal van 93 WP. Net als
het team van Tromp welke tweede
blijft met 75 WP. Het team van de
Weerdt / Steegstra stijgen van de
vijfde naar de derde plaats met totaal van 59 WP.

Het team van de Meer zakken een
plaatsje en staan nu op 58 WP. In
de extra competitie drive naast het
viertallen speelden 10 paren. Met
de prachtige score van 65,10%
werden Lous Bakker met Debora
van Zantwijk eerste.
De tweede plaats was voor het
echtpaar Adriaan en Nel Koeleman, zij behaalden 58,58%. Atie
de Jong en Marianne Jonkers werden derde met 56,77%. Als vierde
Rita Vromen en Henny Westendorp met 55,21%.
Bent u geïnteresseerd in bridge,
speel een keer ter kennismaking
mee. Neem dan telefonisch contact op met Mieke van de Akker
0297-346027 of met Gerda Schavemaker 0297-567458

