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www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

voor het 
offiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

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

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!
Uithoorn - Vandaag de dag vijf-
tig jaar getrouwd zijn met elkaar 
komt weliswaar vaker voor, maar 
blijft toch iets bijzonders. Je gou-
den bruiloft vieren is immers niet 
eenieder gegeven. Als je dan ook 
nog eens leuke buren hebt in de-
zelfde leeftijdscategorie die boven-
dien vijftig jaar naast je wonen, zegt 
dat bovendien iets over goed na-
buurschap. Dit bijzondere voorval 
viel donderdag 26 november Bob 
en Gonda Koster-Muis ten deel aan 
de Colijnlaan 50 in Uithoorn. Op die 
dag vierden ze hun gouden bruiloft, 
iets dat met faveure werd gevierd bij 
Partycentrum Leenders in De Kwa-
kel. Bob Koster werd geboren op 20 
maart 1931 in wat nu Bovenkerk is, 
tussen Amstelveen en Uithoorn. Ge-
durende zijn werkzame leven zat hij 
in het verzekeringswerk, waarmee 
hij ook zijn pensioen verdiende. Hij 
stapte al op vóór zijn zestigste! In 
het maatschappelijk leven maakte 
hij zich verdienstelijk voor het (pro-
testants) kerkelijke werk en hij was 
ruim 12 jaar raadslid voor het CDA 
in Uithoorn. “Besturen is eigenlijk al-
tijd een beetje mijn hobby geweest”, 
licht de 78-jarige Bob toe, die nu al 
ruim 20 jaar van zijn pensioen ge-
niet. “Toen had je nog een regeling 
waarbij zoiets mogelijk was en daar 
heb ik gebruik van gemaakt.” Gon-
da is geboren op 4 mei 1937 in Am-
stelveen. Zij werkte in haar jonge ja-
ren onder meer bij een drogisterij in 
het oude dorp van Amstelveen. “Ik 
ontmoette Bob in het verenigingsle-
ven. We zaten destijds samen in de 
CJMV. Hij was tweeëntwintig en ik 
zestien. Daar kwam natuurlijk com-

mentaar op van mijn ouders. Onze 
ontmoeting werd wat steviger toen 
we op de fiets een keer een week-
end weggingen met de vereniging. 
‘s Maandags zou ik terugfietsen 
met een andere jongen. Maar Bob 
moest op zondagavond al terug en 
vroeg of ik met hem mee wilde. Dat 
heb ik toen gedaan, ook al vond die 
andere jongen dat minder leuk… 
Toen ik bij de drogist ging werken 
kwam Bob altijd bij mij pepermunt 
kopen. Al met al werd onze band 
sterker en uiteindelijk zijn we nu dus 
vijftig jaar bij elkaar.” Uit het huwe-
lijk zijn twee kinderen geboren, een 
jongen en een meisje. Bob en Gon-
da genieten inmiddels ook van twee 
kleinkinderen.

Goed nabuurschap
Wat hun trouwdag extra bijzonder 
maakt is dat Bob en Gonda aan-
grenzende buren hebben die al vijf-
tig jaar naast hen wonen. Dat zijn 
Wolter en Klaaske Zijlstra-Roele-
vink op nummer 52 en Piet en Ans 
Nierop-van Dijk op 54. Zij kochten 
in hetzelfde jaar (1959) hun huis ‘in 
het rijtje’. Dat waren toen koopwo-
ningen. Wolter heeft destijds korte 
zwart-wit filmpjes opgenomen tij-
dens de bouw. Daar heeft hij nu een 
samenvatting van gemaakt en op 
dvd laten zetten. Wolter: “Het was 
hier toen nog aardig leeg in de wijk, 
hier stond een boerderij in het land. 
De N201 was er toen ook al. Daar 
kijken wij op uit. Maar er reden des-
tijds veel minder auto’s overheen 
dan nu. Voor een huis in ons rijtje 
betaalde je toen gemiddeld twintig 
tot vijfentwintigduizend gulden en 

er zat achtduizend gulden subsidie 
op.” Aldus Wolter die zijn leven lang 
bij bankinstellingen heeft gewerkt. 
“In tegenwoordige begrippen heel 
weinig geld maar dan nog moest je 
de eindjes aan elkaar knopen wilde 
je de financiering rond hebben. Je 
had honderd gulden als vaste las-
ten en je kreeg maar net driehon-
derd in handen”, voegt Piet Nierop 
er aan toe. “Je maakte gebruik van 
elkaars spullen zoals een ladder, 
een grasmaaier en dergelijke. Vanaf 
het begin hebben we een band met 
elkaar gehad en dat is vandaag de 
dag nog steeds zo. Dat is goed na-
buurschap.” Bob: “We gaan gewel-
dig goed met elkaar om en hebben 
tot nu toe lief en leed met elkaar ge-
deeld. Gelukkig meer lief dan leed. 
Een keer per jaar gaan we met el-
kaar uit eten. Buiten mijzelf zijn de 
anderen allemaal ‘tachtigers’, maar 
gelukkig redelijk ter been en goed 
bij de tijd. Dat kun je onder de noe-
mer ‘gezond’ wegschrijven. Ik denk 
dat het best een beetje uniek is als 
je vijftig jaar naast elkaar woont en 
dat iedereen er nog is.” Houen zo!

Burgemeester
Het gouden bruidspaar met de 
‘buurtjes’ kreeg een dag eerder, 
woensdagmiddag 25 november, 
als verrassing burgemeester Berry 
Groen op bezoek. Alwéér een bij-
zondere gebeurtenis, want het was 
meteen ook het laatste officiële be-
zoek buiten de deur voor Uithoorns 
eerste burger. Namens de gemeen-
te was er een bloemstuk bezorgd en 
daarnaast kreeg het bruidspaar een 
prachtige en ingelijste pentekening 

50 Jaar huwelijk en goed 
nabuurschap

Vijftig jaar huwelijk en buren, staand v.l.n.r.: Ans en Piet Nierop, burgemeester Berry Groen en bruidspaar Gonda en Bob 
Koster. Zittend: Klaaske en Wolter Zijlstra

Uithoorn – De winkeliersverenigin-
gen en de Sinterklaasaktie Uithoorn 
verzorgen niet alleen ieder jaar een 
geweldige ontvangst van Sinter-
klaas en zijn pieten, zij zorgen er ook 
voor dat van de goedheiligman en 
zijn pieten, na weken hard werken, 
op een fantastische wijze afscheid 
kan worden genomen. 
Sint en zijn pieten komen omstreeks 
17.00 uur aan bij basisschool de 
Springschans in Meerwijk en zij 
zullen rond 17.50 uur daarvandaan 

vertrekken richting Winkelcentrum 
Amstel Plein. De sint zal omstreeks 
17.45 uur zijn opwachting maken bij 
Albert Heijn Jos van den Berg, waar 
hij nog een half uurtje de tijd neemt 
om persoonlijk afscheid te nemen 
van de kinderen. Zo rond de klok 
van 18.15 uur stapt de sint op de 
boot die bij het Rechthuis al op hem 
ligt te wachten. 
Neem je lampion mee, dan kan Sin-
terklaas mooi zien hoeveel kinder-
tjes hem komen uitzwaaien.

Zondag allemaal naar 
Winkelcentrum Amstel Plein!
Kom zwaaien: Sinterklaas 
vertrekt weer naar Spanje

Uithoorn - Woensdagavond 18 no-
vember jl. hebben de leden van de 
CDA-afdeling Uithoorn/De Kwakel 
op hun ledenvergadering de kieslijst  
voor de verkiezingen van 3 maart a.s.  
in grote eensgezindheid vastgesteld. 
Ton Liefaard, bestuursvoorzitter a.i., 
concludeert dat het een sterke, di-
verse lijst is geworden waar jong en 
oud, ervaring en de frisse kijk, man 
en vrouw, elkaar goed afwisselen. 
Ook is dezelfde avond het CDA ver-
kiezingsprogramma “Hart voor Uit-
hoorn én De Kwakel” vastgesteld, 
waarmee helder wordt welke koers 
het CDA aanhoudt voor een leefba-
re en vitale toekomst van Uithoorn 
en De Kwakel. Het motto van de 
aanstaande campagne is “onderne-
mend, vooruitstrevend en sociaal”,  
kernbegrippen die lijsttrekker Jordy 
Keimes op het lijf geschreven zijn. 
Een voorbeeld hiervan is de cam-

pagneknaller, een CDA-Smart, een 
idee van Jordy zelf, die de komende 
tijd prominent is terug te zien, on-
derweg, geparkeerd, of bij evene-
menten. 

De kandidaten
Jordy Keimes: 29 jaar, geboren in 
Amsterdam en sinds 2003 woon-
achtig in Uithoorn, werkervaring in 
het bank- en verzekeringwezen. In 
2007 gestart als ondernemer in de 
verkoop van gebruikte auto’s.                                         
André Smits: 55 jaar, geboren in Hel-
mond en al meer dan 25 jaar woon-
achtig in Uithoorn. Werkzaam in het 
Voortgezet Onderwijs. 
Jaap Baak: Jaap is 47 jaar. Geboren 
te ‘s-Gravenhage en opgegroeid in 
Den Helder als zoon van een mari-
ne officier. Hij is getrouwd en heeft 
een dochter. Sinds 1989 woonde hij 
zowel in Uithoorn als in De Kwakel. 

Sinds 2008 zelfstandig ondernemer 
voor interim management en con-
sultancy op financieel, logistiek en 
organisatorisch gebied bij overheid 
en bedrijfsleven.
Thea Van der Kleij: Thea van der Kle-
ij studeerde pedagogiek en filosofie 
en besteedde tijdens haar studie 
veel tijd aan bestuurswerk. Zij heeft 
gewerkt als docent en onderzoeker 
aan de Katholieke Universiteit Nij-
megen en publiceerde over eman-
cipatie en zorg-ethiek.  Thea heeft 
een zoon en drie kleinkinderen.
Nahid Bouchta: Nahid is 26 jaar oud 
en opgegroeid in Uithoorn waar zij 
nog steeds met veel plezier woont, 
samen met haar man en twee doch-
ters. In het dagelijks leven is zij 
werkzaam als logistiek medewerker 
bij Swiss Re in Amstelveen. 
Peter Oudshoorn: Peter Oudshoorn 
is 45 jaar, getrouwd, heeft 3 kinde-

“De CDA Smart”

Kersverse CDA lijsttrekker 
Jordy Keimes lanceert 
campagneknaller

De toekomstige fractievoorzitter: 
Jordy Keimes

Uithoorn - De PvdA Uithoorn/De 
Kwakel heeft haar nieuwe kandi-
daten voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 2010 geko-
zen. Op de algemene ledenvergade-
ring van 23 november is de door de 
kandidaatstellingscommissie vast-
gestelde lijst door de leden goed-
gekeurd. Lijsttrekker is de huidige 
fractievoorzitter Jan Mollema. Op 

de tweede en derde plaats staan de 
raadsleden Els Gasseling en Rob de 
Boer. Als vierde de eerste nieuwe 
naam op de lijst: Rob van Leeuwen. 
Raadslid Hans Portengen staat 5e 
en tweede nieuwkomer Jurgen Ber-
toen op 6. Wethouder Maarten Le-
venbach heeft een plaats als lijstdu-
wer. De volledige lijst is te vinden op  
www.uithoorn.pvda.nl

PvdA kiest voor ervaring 
en vertrouwen

van het stiltemonument bij de Tha-
merkerk. Voor alle drie buren had de 
burgemeester bovendien een in de 
kleuren van de gemeente Uithoorn 
uitgevoerde vaas gevuld met plant-
jes meegenomen. Vanzelfsprekend 
werd dit alles zeer op prijs gesteld.
Bruidspaar en buren, u past een ge-
zamenlijke felicitatie voor vijftig jaar 
huwelijk en goed nabuurschap! Dat 
dit in lengte van jaren in goede ge-
zondheid nog maar mag voortdu-
ren.

ren en is woonachtig in De Kwa-
kel, waar hij als geboren Katwijker 
alweer 22 jaar woont. Hij is werk-
zaam bij Honeywell Building Soluti-
ons, waar hij hoofd is van de Pro-
jectsafdeling. 
Trudy Veninga: Geboren en geto-
gen in Uithoorn, 46 jaar, getrouwd 
en moeder van 3 zoons. Zij is sinds 
1994 actief binnen de CDA afdeling 
Uithoorn/De Kwakel. In de volgen-
de periode hoopt zij haar politieke 
werk voort te zetten als wethouder 
voor het CDA.

Bent u geïnteresseerd in de volledige 
lijst, zie hun site.

www.kunstuitleen-timeless.nl
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A L G e m e n e  i n F O r m A t i e
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden 
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
dinsdag 15 december  gesloten om 16.00 uur
donderdag 24 december  gesloten om 12.00 uur
donderdag 31 december  gesloten om 12.00 uur

Inloopbijeenkomst Kwaliteitsplan 
Openbare Ruimte
u komt toch ook? 
Beste inwoners, 

Graag nodig ik u van harte uit om 10 december 2009 even langs te komen in 
de Thamerkerk. Daar laten wij de plannen zien die wij hebben met de buiten-
ruimte/openbare ruimte van onze mooie gemeente Uithoorn. U krijgt te zien 
welke voorlopige keuzes college en raad hebben gemaakt om te zorgen dat 
Uithoorn een aantrekkelijke en goed bereikbare woongemeente is en blijft. 

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

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

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

Ik hoop u te ontmoeten. Graag tot de tiende. 

Maarten Levenbach
Wethouder

Per 13 december 2009 wijzigt de 
dienstregeling. In een aantal geval-
len gaat het om andere vertrektijden 
en voor aantal buslijnen vinden er 
grotere wijzigingen plaats. Hieron-
der vindt u een overzicht. De nieuwe 
dienstregeling vindt u natuurlijk ook 
op www.connexxion.nl.

de belangrijkste wijzigingen
buslijnen met gewijzigde rijtijden: 
140 Haarlem - Uithoorn
142 Wilnis - Amsterdam
170 Uithoorn - Amsterdam
188 Schiphol - Uithoorn
Zijn de rijtijden van uw bus gewij-
zigd? Kijk op www.connexxion.nl 
voor de nieuwe tijden. 

Overige wijzigingen 
146 uithoorn - Amsterdam bijlmer
Lijn 146 rijdt in Amstelveen voort-
aan via de Groenelaan en het zie-

kenhuis. In de avonduren zijn twee 
extra ritten in beide richtingen toe-
gevoegd.

n70 Amsterdam - mijdrecht
Lijn N70 rijdt alle dagen van de week 
van Amsterdam via Amstelveen en 
Uithoorn naar Mijdrecht. Op donder-
dag, vrijdag en zaterdag rijdt lijn N70 
door naar Vinkeveen. In de richting 
Amsterdam rijdt lijn N70 vanaf Uit-
hoorn.

n72 schiphol - Amsterdam
Lijn N72 vervalt. U kunt gebruik ma-
ken van de buslijnen N70 en N88.

n88 uithoorn - schiphol
De nieuwe buslijn N88 vervangt bus-
lijn N72 tussen Uithoorn en Schiphol. 
De buslijn rijdt alle nachten van de 
week tussen Uithoorn en Schiphol 
via de Bloemenveiling in Aalsmeer.

nieuwe dienstregeling 
connexxion

Bijna twee maanden zijn de gemeen-
te Uithoorn en haar inwoners bezig 
met plastic inzamelen. De eerste 
twee maanden zijn goed verlopen. 
Als plasticinzamelaar sta je soms wel 
voor problemen. In de rubriek ‘Plas-
tic Weetjes’ geven we informatie en 
handige tips.

dilemma 1
Het is de ochtend van de plastic 
ophaaldag en het waait heel hard. 
Wat kan je dan doen? 
Tip 1: Knoop uw plasticzak aan an-
dere zakken. Een grote hoeveelheid 
zakken waait minder snel weg dan 
één losse zak. 
Tip 2: Bij de ondergrondse container 
knoopt  u de zak vast aan een paal 
die vlakbij de plastic ophaalplek ligt.

Plastic weetjes

dilemma 2
Het is natuurlijk wel goed voor het mi-
lieu en kostenbesparing, maar waar 
laat je die plastic zak in/bij huis? 
Een tip van een bewoner: Hang de 
plasticzak in de papiercontainer. De 
plasticsluiting van de zak is te ge-
bruiken om de zak op te hangen.

inloopavond 
Ontwerpbestemmingsplan 
thamerdal en 
burgemeester Kootpark
Er wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het gebied gele-
gen tussen de (toekomstige) busbaan, Thamerlaan, Zijdelmeer en de 
provinciale weg N201. Tot dit gebied behoren Thamerdal, Burgemees-
ter Kootpark en Buitenhof.

Voordat de formele procedure begint, wordt het ontwerpplan tijdens 
een inloopavond op 8 december 2009 aan belangstellenden gepre-
senteerd. Daarna zal het ontwerpplan ook digitaal te zien zal zijn op 
de gemeentelijke website www.uithoorn.nl

De inloopavond vindt plaats op dinsdagavond 8 december 2009 van 
19.30 tot 20.00 uur in Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27 te Uit-
hoorn. Gedurende twee weken na deze avond kan iedereen schrifte-
lijk of digitaal zijn of haar reactie op het ontwerpplan geven. 

Het ontwerpplan voorziet in een uitbreiding van hotel Thamerhorn, in 
een kantoor met bedrijfswoning aan het Zijdelveld en in het integre-

ren van nieuw gemeentelijk beleid in het bestemmingsplan, zoals 
de Ruime-Jas-Regeling. Voor het overige worden geen nieu-

we ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De diverse scholen 
in het plangebied en de begraafplaats aan het Zijdelveld 

krijgen geen nieuwe bestemming.

nieuwe papiercontainers
1 Ronald Holstlaan
2 Zijdelwaardplein / Anne Franklaan
3 De Merodelaan
4 Tesselschadelaan
5 Potgieterlaan / Bilderdijklaan
6 Zevenblad
7 Beellaan
8 Schans 120-178 
9 Schans 240-338
10 Laan van Meerwijk / Amstelplein
11 Zijdelveld
12 Prinses Margrietlaan
13 Plesmanlaan
14 Prinses Irenelaan voor C1000
15 Ebro
16 Roodhalsgans  1-167 
17 Roodhalsgans 201-267 
18 Tafeleend
19 Kwakelsepad / St. Jozeflaan

Verplaatsing papiercontainers
1 van Arthur van Schendelllaan naar Willem Klooslaan
2 van Joost van den Vondellaan naar Valeriuslaan
3 van Prinses Christinalaan naar Admiraal de Ruyterlaan
4 van Korte Polderweg naar Glanskopmees
5 van Gerberalaan naar Hortensialaan

Ondergrondse textielcontainers
1 Schoolstraat / Amstelplein
2 Prinses Irenelaan voor C1000
3 Winkelcentrum Zijdelwaardplein
4 Legmeerplein / Zevenblad
5 Drechtdijk / Kerklaan

meer ondergrondse 
papier- en 
textielcontainers
Deze week plaatst de gemeente 19 
nieuwe ondergrondse papiercontai-
ners en verplaatst vijf ondergrond-
se papiercontainers. De gemeente 
speelt hiermee in op de vraag vanuit 
de inwoners. Dezen hebben duide-
lijk aangegeven dat het huidige aan-
bod van containers onvoldoende is.  

Luisteren naar inwoners
Na de invoering van het onder-
gronds inzamelen is een aanzien-
lijk aantal verzoeken en meldingen 
over het gemis van papiercontai-
ners binnengekomen. Op basis van 
deze verzoeken heeft de gemeen-
te de mogelijkheden tot uitbreiding 

in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot 
het vaststellen van onderstaande 19 
extra locaties en het verplaatsen van 
5 papiercontainers. Daarnaast gaan 
vijf textielcontainers ‘ondergronds’. 
Ook deze ziet u hieronder weerge-
geven. Extra investeringen zijn niet 
nodig. De kosten komen geheel ten 
laste van het krediet  ‘plaatsen on-
dergrondse afvalcontainers’. 
Met de extra containers wil de ge-
meente u stimuleren oud papier ge-
scheiden in te zamelen. Het onder-
gronds plaatsen van de textielcon-
tainers leidt vooral tot een verbete-
ring van de kwaliteit van de openba-
re buitenruimte. 



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
2 DECEMBER 2009

Nieuwe Meerbode - 2 december 2009 pagina 3

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 3 december 2009 in het gemeentehuis. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na 
een korte schorsing volgt om 20.45 uur de Raadsvergadering.

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

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 3 DECEMBER 2009

Informatief Beraad
Voorzitter: J. Mollema

1 Opening - Agenda Informatief Beraad 19.30 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Iepenlaan (RV09.73) 19.45 uur
 Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de 
 herstructurering Iepenlaan. Doel: Informatieve bespreking in de 
 raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat 
 en besluitvorming.
1.4 Prestatieafspraken met Woongroep Holland (RV09.69)
 Het college van b&w stelt voor geen wensen en bedenkingen 
 te uiten bij de opgestelde prestatieafspraken tussen de 
 Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn. 
 Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college 
 ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. 20.25 uur
 Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing 20.40 uur

Raadsvergadering
Voorzitter (plv.): D.J. Zijlstra

2 Opening - stilte - primus 20.45 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 3 december 2009
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 19 november 2009
2.4 Ingekomen stukken week 47
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat
3 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Monde-
 linge/schriftelijke vragen en beantwoording door college. 21.00 uur
3.1 Beeldkwaliteitskader Dorpscentrum (RV09.64)
 Het college van b&w stelt voor het beeldkwaliteitkader 
 Dorpscentrum Uithoorn vast te stellen als inventarisatie van het 
 historische karakter van het Dorpscentrum en als bouwsteen 
 voor het Masterplan Dorpscentrum.
 Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. 21.15 uur
 Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties 22.00 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat 
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen). 22.05 uur
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Vaststellen belastingverordeningen 2010 (RV09.68)
 2. Bekrachtiging geheimhouding Iepenlaan (RV09.70)
 Sluiting openbare vergadering 22.15 uur

VOORAANKONDIGING EXTRA INFORMATIEF BERAAD 
OP 10 DECEMBER 2009

Op 10 december 2009 is er een extra Informatief Beraad van de raad van Uit-
hoorn. Het onderwerp Integrale Handhaving staat dan op de agenda.
De agenda en de bijbehorende stukken vindt u vanaf vrijdag 4 december 
2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 9 december 2009 
staat de agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi er van de 
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: grif-
fi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de 
griffi er (per telefoon of e-mail).

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
-  Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 

permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buiten-

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

RIOOLWERKZAAM-
HEDEN LANGS N201 
BIJ UITHOORN

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

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

AANLEG EN RENOVATIE 
SPEELPLEKKEN

In het kader van de uitvoering van het 
speelbeleidsplan wordt de komende 
twee weken gewerkt aan de aanleg en 
renovatie van diverse speellocaties. 
Bestaande speelplekken worden ge-
renoveerd en nieuwe speelplekken 
aangelegd. Tevens vervangen wij alle 
ondergronden door kunstgras.
Per wijk worden de komende perio-
de de volgende speelplekken gereno-
veerd of nieuw aangelegd.

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

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

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

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

Werkzaamheden speelplekken 
Thamerdal
De bestaande speelplek bij de Johan 
van Oldebarneveldtlaan wordt gere-
noveerd en er worden extra speeltoe-
stellen geplaatst. Op de Aalberselaan 

WERK IN 
UITVOERING

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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden
Tijdelijk hondenborden
Veel hondenuitlaters houden zich 
goed aan de regels voor hondenge-
bieden. Maar jammer genoeg niet ie-
dereen. Wij krijgen nog steeds veel 
klachten over hondenpoep op ande-
re groenstroken, de stoep en zelfs 
op speelveldjes. Vooral zijn er veel 
klachten over groenstroken of speel-
veldjes die aansluiten aan een route 
of losloopgebied. Om nog eens dui-
delijk te maken dat dit niet de bedoe-
ling is plaatsen we op diverse over-
lastplaatsen tijdelijke borden, die ge-
ven nog eens duidelijk aan dat deze 
plekken geen onderdeel zijn van het 
hondenuitlaatgebied.

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond Bertram en We-
derik.

Extra controles
Op de plekken waar de borden staan 
controleren de gemeentesurveillan-
ten extra. Als zij zien dat uw hond 
buiten de toegestane gebieden loopt 
of poept, kunt u een boete krijgen. 

De algemene regels
In Uithoorn zijn de hondenroutes 
en hondenlosloopgebieden duide-

lijk aangewezen met opvallende bor-
den en paaltjes. De paaltjes met ro-
de (uitlaatroute) en groene (losloop-
gebied) plaatjes geven de grenzen 
aan. Voor de losloopgebieden geldt 
dat hondenpoep niet hoeven te wor-
den opgeruimd en honden lekker los 
mogen lopen. Op de hondenroutes 
moeten de honden zijn aangelijnd 
en moet hun drollen op verhardingen 
worden opgeruimd. In het groen mo-
gen ze blijven liggen. Overal elders 
moet altijd de hond zijn aangelijnd 
en moeten hun uitwerpselen worden 
opgeruimd. Op speelplaatsen mo-
gen honden helemaal niet komen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl/wonen_en_leven/
wonen/honden/nieuwe_locaties

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen bij voorkeur 
via e-mail (gemeente@uithoorn.nl, 
o.v.v. hondenborden), of telefonisch 
(513111) of schriftelijk (gemeente Uit-
hoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn) 
een locatie voor tijdelijke hondenbor-
den voorstellen. Geregeld worden de 
borden op een nieuwe locatie ge-
hangen.

U vindt actuele informatie over de Mexi-
caanse griep op www.grieppandemie.nl en 
op www.gezond.amsterdam.nl 

Postbus 51 heeft een speciaal telefoon-
nummer ingesteld waar u uw vragen over 
de grieppandemie kwijt kunt: 0800-1100.

Vindplaatsen van actuele 
informatie over grieppandemie

Opkomstcijfers per gemeente:

  Aalsmeer  Uithoorn  A’veen  Ouder-  Diemen  A’dam   Overige  Totaal  
    Amstel   postc.

Totaal  1.605  1.155  3.195  567  900  31.601  204  39.227  

Aantal  2.301  1.788  5.056  824  1.374  54.143  0  65.486  
opgeroepen

% van  70%  65%  63%  69%  66%  58%  n.v.t.  60%  
opgeroepen

De vaccinatie bestaat uit twee prikken. De tweede vaccinatieronde is gepland op 14 en 15 december, ook in de RAI. 
Ook dan rijden vanuit Uithoorn en Aalsmeer pendelbussen. U leest daar z.s.m. meer over ook via www.uithoorn.nl

60 procent inwoners Amsterdam/
Amstelland gevaccineerd tegen 
Mexicaanse griep
Van de ruim 65.000 inwoners van 
Amsterdam en de regio Amstelland 
die zijn opgeroepen voor de eerste 
vaccinatieronde tegen Nieuwe Infl u-

enza A (Mexicaanse griep) heeft 60 
procent de eerste prik ontvangen. 
Op 23, 24 en 25 november zijn in to-
taal bijna 40.000 inwoners uit Am-

sterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Am-
stelveen, Ouder-Amstel en Diemen 
naar de RAI gekomen voor een vac-
cinatie. 

(hoek Dreeslaan) wordt een nieuwe 
speelplek ingericht.

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

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

AANLEGGEN BRUGGEN 
LANGZAAM VERKEER 
BIESLOOK- FAUNALAAN

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

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met 
de werkzaamheden op de Amster-
damseweg. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het tracé tus-
sen de Hollandse Dijk en de Amster-
damseweg. Gedurende een periode 
van circa twee weken vinden er zand-
transporten plaats. Daarbij rijden on-
geveer 10 vrachtwagens per uur via 
de Wiegerbruinlaan over de Amster-
damseweg heen en weer. Er kan hier-
door overlast ontstaan. Voor vragen 
en/of opmerkingen kunt u contact op-
nemen met het informatienummer van 
de N201: 023-514 3230.

FIETSPAD LANGS RAND-
WEG (AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fi etspad langs de Randweg in Am-
stelveen is sinds mei afgesloten in ver-
band met de aanleg van de N201. De 
afsluiting duurt waarschijnlijk tot ju-
ni 2011 als de nieuwe N201 is aan-
gelegd. Fietsers die via de Randweg 
naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, 
kunnen kiezen uit de volgende twee 
omleidingen: De Randweg via de 
Noorddammerweg naar de Legmeer-
dijk en v.v., of de Randweg via Poel-
weg, N201 naar de Legmeerdijk en 
v.v. De afsluiting is nodig vanwege de 
aanleg van de N201. Ter plaatse van 
de Legmeerdijk worden terpen aan-
gelegd.
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

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

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

 

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

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

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

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 18-20, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het slopen van een 

clubgebouw en een brug en terras.
- Het Fort 30, sloopaanvraag en/of sloopmelding voor het verwijderen van as-

besthoudende dakplaten.
- Hoek Wiegerbruinlaan / Achterberglaan 4, lichte bouwaanvraag voor het plaat-

sen van een kunstwerk.
Thamerdal
- Cort van der Lindenplein, reguliere bouwaanvraag voor het aanpassen van 

een geluidsscherm.
De Legmeer
- Ruit 4, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 16,  reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een informa-

tiebord.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Legmeer
- Geertruidahoeve 8, vergunning voor het vergroten van een woning en het aan-

brengen van een hekwerk op de 1e etage. Bezwaar: t/m 7 januari 2010.
Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, vergunning aan de exploitant van Escort Direct voor het ex-

ploiteren van een escortbedrijf t/m 19 november 2010. Bezwaar t/m 4 januari 
2010

- Wilhelminakade / Marktplein, vergunning aan Stichting Cardanus voor het or-
ganiseren van een kerstmarkt op 11 december 2009 van 15.00 en 21.00 uur.
Bezwaar t/m 8 januari 2010

Zijdelwaard
- Drank- en Horeca vergunning veleend aan het bestuur van Tennis Club Uit-

hoorn. Beroep t/m 31 december 2009

 BESTEMMINGSPLAN “DE LEGMEER” ONHERROEPELIJK
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) bekend dat de goed-
keuring van het bestemmingsplan “De Legmeer” op 19 november 2009 onherroe-
pelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Uithoorn, 2 december 2009.

 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS  2009 VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft in zijn vergadering van 24 september 
2009 vastgesteld: De ‘Verordening rechtpositie wethouders 2009’. De verorde-
ning ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

 GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND HEBBEN DE 
 UITVOERINGSREGELING ‘STIMULERING VERBETERING 
 LUCHTKWALITEIT NOORD-HOLLAND 2010’ VASTGESTELD
De provincie wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren door lokale overheden en 
marktpartijen te stimuleren tot het nemen van maatregelen. In totaal is maximaal 
€ 1.000.000, - subsidie beschikbaar.
Subsidie aanvragen?
De subsidieaanvragen worden beoordeeld op zes criteria, waaronder economisch 
perspectief, de mate van innovatie en reductie van de vervuilende stoffen fi jnstof 
en stikstofoxiden. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 decem-
ber 2009 en 14 februari 2010. Meer informatie over de regeling en de wijze van 
aanvragen van de subsidie is te vinden bij het www.noord-holland.nl

 BELEIDSREGELS OPENSTELLEN HUWELIJKSLOCATIES 
 VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft beleidsregels 
vastgesteld voor het openstellen van huwelijkslocaties in de gemeente Uithoorn.
De beleidsregels zijn in te zien bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

 DELEGATIEBESLUIT
De burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 19 november 2009 heeft besloten om de bevoegd-
heid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld in arti-
kel 6.12 lid 1 en 2 Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat hoort bij een wijzigingsplan 
als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a Wro te delegeren aan het college van Bur-
gemeester en wethouders. Het delegatiebesluit ligt met ingang van 4 december 
2009 tot en met 14 januari 2010 ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het 
gemeentehuis, gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identifi -
catieplicht in werking getreden. Dit betekent dat ieder-
een in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig iden-
titeitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een an-
dere toezichthouder daar om vraagt. Sinds januari 2005 
kunnen veertienjarigen met de Nederlandse nationaliteit 
een gratis identiteitskaart aanvragen. Deze regeling ver-
valt met ingang van 1 januari 2010. Er kan vanaf die da-
tum dus geen gratis identiteitskaart meer worden aan-
gevraagd. 

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

Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een 
gratis kaart:

• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschre-
ven als inwoner; 

• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteit-
kaart op grond van deze regeling hebben ontvan-
gen; 

• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht 
weken 14 jaar worden. 

Voorbeeld 

bereiken  datum aanvraag  tot uiterlijk
14 jarige leeftijd vanaf

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

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
4 dec.  Bingo, Dorpshuis De Quakel, 20.00 uur. 

Opbrengst t.b.v. nieuwbouw scouting 
clubhuis

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

8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, 
 Ponderosa, 20.00 uur 
8 dec. Inloopavond ontwerpbestemmingsplan 

Thamerdal en Burgemeester Kootpark, 
buurthuis Ponderosa, 19.30 uur

9 dec.  Inloopavond in Dorpshuis De Quakel, 
deelname € 5,- incl. koffi e of thee, 20.00 u

10 dec. Inloopbijeenkomst over Kwaliteitsplan 
Openbare Ruimte, Thamerkerk, 

 16.00-22.00 uur.
20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 
 14.30 uur
20 dec. Kerstconcert in De Burght X-mas-vocals, 

avond
27 dec. Expositie over Cultuur in Uithoorn in 

galerie Fort a/d Drecht; opening 15.00 uur.
 t/m 10 jan. openingstijden: za. en zo. 12-17 uur. 
 Vrij.: 19-22 uur.

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

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Gratis identiteitskaart afgeschaft

Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before? Dan durf  jij   je vast wel te verdiepen in het dagelijks levenvan Carla (45, kanker)?!
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (slot)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Mensen in Tanzania schamen zich ervoor een gehandicapt kind te heb-
ben. Zo’n kind wordt binnen gehouden, zodat de buitenwereld het niet te 
zien krijgt.
Sr. Annette, onze samenwerkingspartner, en haar collega’s proberen hier 
iets aan te doen. Zij werken aan de bouw van een dagopvang voor de ge-
handicapten waar zij vaardigheden kunnen aanleren en fysiotherapie en 
andere medische verzorging kunnen krijgen. Ook is het een ontmoetings-
plaats voor de verzorgers. Samen met Sr. Adriana ga ik op huisbezoek. De 
verzorgers en hun gehandicapte kinderen wonen veelal in zelfgebouwde 
huisjes met twee kleine vertrekken van moddermuren en een rieten dak, 
Als eerste zien wij Hamissi, 22 jaar oud en zowel lichamelijk als verstande-
lijk gehandicapt. Hij woont met zijn moeder in zo’n zelfbouw huisje. Hij kan 
helemaal niets: niet praten, niet lopen, niets vasthouden. Hij bijt mensen die 
hem willen helpen.
In een nog kleiner modder- + riethuisje woont Awandi van 18 maanden. Hij 
heeft een waterhoofd. Woont met vader en moeder. Vader is blind. 
Fatuma is 14 jaar en zit totaal verkrampt opgevouwen, niet in staat om zich 
te bewegen. Is tevens verstandelijk gehandicapt. Woont met zijn moeder en 
vijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten. 

En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind. 
Het creëren van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel 
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond. 
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
Stel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers ver-
derop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal 
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.

Nel Bouwhuijzen

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Specialiteitenrestaurant 
Jade zet zich opnieuw
op de kaart
Uithoorn - Sinds enige tijd maakt 
het Chinees Indisch en Kantonese 
specialiteitenrestaurant Jade aan de 
Stationsstraat 22-24 in Uithoorn on-
der nieuwe eigenaren smakelijke tij-
den mee. Veel vaste gasten blijken 
verrast door de frisse en nieuwe in-
breng op culinair terrein. De uitbrei-
ding betreft de toch al voortreffelijke 
menukaart voor het à la carte aan-
bod, maar ook bij de wokgerechten 
is er meer keuze. Jade was destijds 
een van de eerste Chinese restau-
rants in de wijde omtrek die het con-
cept ‘wokrestaurant’ invoerde. De 
talloze vaste klanten van Jade za-
gen met enige zorg vorig jaar dat de 
familie Yin de zaken overdroeg aan 
de nieuwe eigenaren Ling Jie Jang 
en Qichuan Huang. Maar die zorg 
werd al snel weggenomen door de 
professionele en bijzonder gastvrije 
aanpak van dit echtpaar dat op Chi-
nees specialiteitengebied haar spo-
ren ruimschoots heeft verdiend. Eer-
der runden zij een restaurant in Alk-
maar. Zij hebben het uiterlijk en de 
sfeervolle inrichting van Jade, inclu-
sief de fraaie bar, ongemoeid gela-
ten. Wat men wel heeft gedaan is 
het aantal gerechten uitgebreid met 
soms geheel nieuwe. De uitbreiding 
bij het wokken is zelfs bij de prijs in-
begrepen. Dat betekent dus méér 
krijgen voor hetzelfde geld!

Wokken voor iedereen
Wokken wordt als een buffet gepre-
senteerd waar men onbeperkt kan 
genieten van zowel een voorgerecht, 
wokgerecht als dessert. “Dat is nog 
steeds zo, maar we hebben het wok-
buffet wel uitgebreid met een extra 
Japans voorgerecht en een heer-
lijk ijsje in diverse smaken. Dat zit 
bij de prijs van het wokbuffet in-
begrepen”, laat gastvrouw Ling Jie 
Jang weten. “Er is een aparte keu-
ken waarin we de wokgerechten be-
reiden. Die staat midden in het res-
taurant. Als gast kun je zien wat de 
kok doet met de maaltijd die hij aan 
het bereiden is. Het is een meng-
vorm van een open keuken en een 
buffet. Gasten die een wokmaal-
tijd willen lopen langs het buffet en 
hun eigen ingrediënten kiezen. Er is 
keus uit verschillende soorten vlees, 
vis en knapperige verse groenten, 
maar ook uit een aantal voorgerech-
ten, waaronder soepen. Als vanouds 
worden dagverse ingrediënten ge-
bruikt. Verder is er een koelunit met 
bakjes waarin verse vruchten liggen. 
Vervolgens laat de gast zijn compo-
nenten door de kok ter plaatse wok-
ken. Daarbij kan worden gekozen 
uit tien verschillende soorten sau-
zen, passend bij die gerechten, vari-
erend van zoet tot scherp in diverse 
combinaties. De kok adviseert on-
ze gasten bij de keuze van een wok-
saus. Een wokmaaltijd is vetarm en 
rijk aan vitaminen. Doordat de ingre-
diënten relatief kort worden gebak-
ken blijven de groentecomponenten 
kraakvers. Zelfs mensen met een di-
eet kunnen zo’n gerecht gerust eten. 
Houd je niet van scherp, dan neem 
je een andere saus. Er is voor elk wat 
wils, zelfs voor kinderen.” Aldus Ling 
Jie Jang die bij dezen alle vaste klan-
ten bedankt voor hun regelmatig be-
zoek aan het restaurant.

Kerstwokken
Ook tijdens de eerste en tweede 
kerstdag kan er volop worden ‘ge-
wokt’. En dat voor een prijs van 27,50 
euro per persoon. Daarvoor kan men 

net zoveel eten als men wil. Gas-
ten krijgen een glas champagne als 
welkomstdrank. Er zijn twee zittin-
gen: van 16.30 tot 19.30 uur en van-
af 20.00 uur. Omdat de ervaring leert 
dat hiervoor veel belangstelling be-
staat is het beslist noodzakelijk te 
reserveren.

Nieuw: all-in wokken
Het wokbuffet, waarbij u naar keuze 
zelf uw maaltijd kan samenstellen, 
kost van maandag tot en met don-
derdag 17,50 euro per persoon en 
vrijdag tot en met zondag 19,50 eu-
ro per persoon. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar betaalt men 9,50 euro. 
Nieuw is dat u bij een aantal van mi-
nimaal 10 personen een vast bedrag 
betaalt voor ‘all-in wokken’, dus in-
clusief drankjes (m.u.v. sterk alcoho-
lische dranken), Japans voorgerecht 
en ijs naar keuze in verschillende 
smaken. Dat is 25,50 euro p.p. op 
doordeweekse dagen en 27,50 eu-
ro p.p. in het weekend (vrij t/m zo). 
Daarvoor kan iedereen van het ge-
zelschap maximaal twee en een half 
uur onbeperkt eten. 
Voor de talloze gasten die bij Jade 
komen wokken is een aantal nieu-
we oriëntaalse specialiteiten aan het 
wokbuffet toegevoegd. Behalve grill-
gerechten en Japanse voorgerech-
ten, zijn er sushi gerechten, er is een 
oriëntaal salade buffet, een uitge-
breid warm buffet, terwijl het wok-
buffet zelf zo’n 24 soorten vlees en 
groenten omvat. Verder zijn er een 
soepbuffet, een dessertbuffet en is 
er keuze uit 10 specifieke sauzen. 
Voor degenen die het liever vegeta-
risch willen houden biedt dit wok-
buffet eveneens voldoende keus.

Afhaalcentrum
Als à la carte restaurant heeft Jade 
sinds haar oprichting in 1987 heel 
veel goodwill gekweekt in de regio. 
De overheerlijke Kantonese speciali-
teiten en Chinese rijsttafels zijn daar 
debet aan. Restaurant Jade staat 
ook bekend als een afhaalcentrum 
voor allerlei specialiteiten en ge-
rechten om thuis van te genieten.
Specialiteitenrestaurant Jade staat 
borg voor een avondje smakelijk 
‘uit eten gaan’. Wie van de Kantone-
se keuken houdt, zal hier zeker aan 
zijn trekken komen. Uniek zijn de 
gerechten die ten grondslag liggen 
aan een eigen receptuur. De con-
stante uitzonderlijke kwaliteit van de 
gerechten, de typisch Chinese sfeer 
en de vriendelijke medewerkers, zijn 
kenmerken van Jade. Vakkundige 
koks, onder wie Qichuan Huang zelf, 
leggen al hun ervaring in het wok-
ken en koken. Vanwege deze ken-
merkende eigenschappen kent het 
restaurant regelmatig veel toeloop. 
Om die reden kan men het bes-
te reserveren als men een gezellig 
avondje uit eten wil gaan. 

Bij restaurant Jade is men even-
eens in de markt als het gaat om za-
kelijke etentjes en recepties. Daar-
voor zijn knusse aparte ruimten be-
schikbaar. Maar ook complete cate-
ring aan huis of bedrijf behoort tot 
de mogelijkheden. Voor de deur en 
in de naaste omgeving is er voldoen-
de (gratis) parkeergelegenheid.

Specialiteitenrestaurant Jade telt 
120 zitplaatsen en is zeven dagen 
per week vanaf 12.00 tot 22.00 uur 
geopend. Voor informatie en reser-
veringen belt u 0297-565269.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Naar aanleiding van uw brief en het artikel in de 
media die ons de komende vier jaar “rust” beloven, 
willen wij graag even reageren.
Er is met dit schrijven zeker geen rust gegeven 
aan ons als bewoners van een appartement in de 
Churchillflat. In het verleden is ons beloofd dat er 
geen sloop zou plaatsvinden.
Daar komt u nu dus weer op terug. Wij hebben ons 
appartement de laatste jaren zo opgeknapt, dat wij 
er kunnen blijven wonen tot we te oud zijn gewor-
den. Vloeren, prachtige schuifdeuren voor de kas-
ten en aangepast toilet. Wij voelen ons nu belazerd 
door de woongroep en het vertrouwen is dus to-
taal zoek. Wij willen nu weten waar we aan toe zijn 
en niet nog eens vier jaar wachten om opnieuw 
te moeten horen wat er dan gedaan gaat worden. 
Thuis hoort een veilige plek te zijn en dat gevoel is 

op losse schroeven komen te staan. Alle renovatie 
die we hebben zien gebeuren willen wij ook krij-
gen. Dus geen geiser in de keuken, dubbele be-
glazing, geen geborrel in de waterafvoer, zelf de 
verwarming onder controle, enz. Wat u nu voor-
stelt als verbetering van de buitenkant komt als 
een doekje voor het bloeden.
Keurig als bewoners 17 jaar huur betalen betekent 
niets en wij tellen blijkbaar niet mee. Al die enquê-
tes ten spijt, blijft de woongroep volharden in va-
riatie in woningaanbod waar de bewoners niet om 
vragen. 
Gaat u zo met trouwe huurders om? Schande is 
het enige woord dat hier op z’n plaats is.

Fam. Evenblij
Uithoorn

Ongenoegen aangaande de 
brief in de media van de 

heer Jan van den Berg Jeths

Nieuwsbrief over Europarei (2)
De Nieuwsbrief van Woongroep Holland heeft mij 
zeer verontrust. Een en ander houdt namelijk ver-
band met (eventuele) afbraak van de laatste drie 
niet-gerenoveerde flats (Straatsburg, Gaspari, 
Churchill). Wat een afschuwelijk bericht!
Hoe kan Woongroep Holland dit verspreiden en 
eventueeel uitvoeren in de komende (4?) jaren. 

Alles zullen wij (de bewoners) in het werk stellen 
om deze afbraak te voorkomen.
Actie, actie, actie. Zien we iedereen op de ver-
gadering van 17 december a.s. in het gemeente-
huis?

Mevr. A. Vermolen (Straatsburg).

Gemeente, geef dan zelf het 
voorbeeld!

Deze week hebben wij van de Gemeente Uithoorn 
de folder ontvangen “Ik spoel geen troep door het 
riool”. De gemeente vraagt ons “Help ook mee ons 
water schoon te houden”.

In deze folder staat een overzicht wat wel en niet 
te doen met afval. 

Het volgende staat er over onkruid in voegen: 
Doen:
Met de hand verwijderen, wegbranden of -borste-
len of bestrijden met milieuvriendelijke middelen 
(organische stoffen).

Niet doen:
Chemische bestrijding.
Waarom:
Chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen in de 
bodem en zijn schadelijk voor mens, plant en mi-
lieu.

Hopelijk gaat de Gemeente Uithoorn nu zelf dit 
advies ook opvolgen en stoppen met het chemi-
sche middel Glyfosaat bij het bestrijden van on-
kruid.

Met vriendelijke groet: Linda van der Steeg

Sinterklaas op bezoek bij
het de Blokkendoos
Uithoorn - Vrijdag 27 november 
kwam Sinterklaas met zijn pieten op 
bezoek bij de kindjes van de Blok-
kendoos. 
Sinterklaas moest wel even zoeken 
voor hij het kindercentrum had ge-
vonden. Het ligt namelijk vlak naast 
het Libellebos en de kinderboerde-
rij. Maar gelukkig hoorde de hoofd-
piet de kinderen zó hard zingen, dat 
hij de sint snel de weg naar hen kon 
wijzen.
De peuters waren erg onder de in-
druk van het bezoek van Sinterklaas 
en heel blij met het lekkers en de 
cadeaus die de pieten hadden mee-
gebracht. Er werd voor Sinterklaas 
gezongen en gesprongen en ge-
danst met de Pieten
Zelfs de baby’s mochten even bij de 
sint op schoot onder het toeziend 
oog van de groepsleidsters.

Sinterklaasontbijt in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Afgelopen week heeft 
Sinterklaas in het winkelcentrum 
gelogeerd. Vanaf maandag 23 no-
vember stond er een bed, waarbij de 
kinderen elke dag even konden ko-
men kijken. Zelfs hele klassen wa-
ren er druk mee, want wat had de 
sint deze dag nou weer achtergela-
ten?? 
De kinderen hadden een vlaggetje 
geknutseld om daarmee een mooie 
slinger voor de sint te maken. 
Zaterdag 28 november was het ein-

delijk zover. De kinderen konden 
met de sint en zijn pieten komen 
ontbijten. Al vroeg stonden de kin-
deren voor het winkelcentrum te 
wachten. Toen de deuren eindelijk 
open gingen, lag de sint nog heer-
lijk te slapen. De kinderen hebben 
hem wakker gezongen, geholpen 
door het fluitje van zwarte piet.
Toen was het tijd voor de ochtend-
gymnastiek. Ongeveer 50 kinde-
ren met hun ouders deden fanatiek 
mee. Daarna schoven ze aan, met 

de sint, aan een mooi gedekte ont-
bijttafel.   
Na het ontbijt kregen tien kinde-
ren die het mooiste vlaggetje had-
den gemaakt een mooi prijzenpak-
ket overhandigd van de sint. De sint 
had tijd voor elk kind, maar moest 
na het ontbijt toch weer verder. 
Zaterdag 5 december komt de 
Zwarte Pietenband langs in het win-
kelcentrum, van 10.30 tot 12.30 uur 
en ’s middags de strooipieten voor 
wat lekkers.

Publiek ontroerd door 
toneelstuk van Genesius
De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius heeft dit weekend voor de 
derde keer het stuk “Gestrand” op-
gevoerd. Het was een stuk met een 
lach en een traan, want wie goed 
luisterde naar de inhoud van het 
verhaal moest soms even slikken 
bij de scenes die gespeeld werden, 
maar al snel daarna weer lachen om 
de dingen die gebeurden in het huis 
waar zich alles afspeelde. Genesius 
kan terugkijken op weer drie fantas-
tische uitvoeringen met een gewel-
dig publiek. 

De inhoud van het verhaal: Vier da-
mes, twee paar zussen en ook nog 
eens vriendinnen, gaan een gezel-
lig weekendje weg (gespeeld door 
Marga Westerbos, Yolanda Barton, 
Yara van Schaik en Iris de Waal). 
Lekker zonder de mannen, vrouwen 
onder mekaar. Ze nemen de toeristi-
sche route naar het zuiden. Ze rijden 
de hele dag en hebben de grootste 
lol met elkaar. Tegen het vallen van 
de avond nemen ze een paar ver-
keerde afslagen en raken hopeloos 
verdwaald in een donker bos. Een 
verschrikkelijk noodweer barst los 
en hun auto komt vast te zitten in de 
modder. Gelukkig heeft één van hen 
een boshutje gezien een stukje ver-
der in het bos waar ze kunnen schui-
len. Het hutje lijkt verlaten, maar als 
ze buiten een ijselijk geschreeuw 
horen slaat de angst ze om het hart. 
Als de deur open vliegt staat daar in-
eens.... Gerbrand voor hun (gespeeld 
door Piet de Jong). Hij wil dat ze die 
zelfde nacht nog het huisje verla-
ten, maar als de dames blijven zeu-
ren en smeken besluit Gerbrand dat 
ze mogen blijven. De dames vinden 
dan onder het bed een koffer met in-
houd, ze schrikken daar zo ontzet-
tend van dat de angst toeslaat .
De dames brengen de nacht daar 
door, de jonge meiden gaan in het 
bed  en de twee oudjes moeten dan 
maar op de vier stoelen, Els (gepeeld 
door Yolanda) weet niet hoe ze moet 
liggen en na een val op de grond be-
sluit ze op de tafel te gaan liggen. 
slapen lukt niet echt bij Marjan (ge-

speeld door Marga), ze loopt te ijs-
beren door het huisje en ziet dan 
haar dochter (gespeeld door Maxi-
me Legez), die maar 1 dag geleefd 
heeft, staan en heeft daar een ge-
sprek mee over de inhoud van het 
leven en ja, wie is er nou alleen?? 
Die nacht  verschijnt ook  de stro-
per (gespeeld door Yoahua Lek) van 
Gerbrand, een jonge jongen die zo 
af en toe via de achterdeur wel eens 
een konijntje bij de burgemeester 
brengt. De dames voelen zich niet 
op hun gemak en willen de volgen-
de ochtend vroeg weer vertrekken, 
maar dan staat Gerbrand weer voor 
de deur en kunnen ze niet weg om-
dat hij de auto naar de garage heeft 
gebracht. De dames moeten nu dus 
wel blijven. Loes (gespeeld door Iris) 
heeft een gesprek met Els, die haar 
hart lucht over het feit dat ze les-
bisch is. Tot overmaat van ramp ver-
schijnt er ook nog een dokter (ge-
speeld door Karel de Blieck), hij wil 
graag voor transplantatie harten 
en nieren hebben, Trees (gespeeld 
door Yara) wordt dan meegenomen 
om de varkens te voeren, maar blijft 
wel heel lang weg. Els en Loes gaan 
achter Trees aan, want ze vertrou-
wen die boer Gerbrand voor geen 
meter. Dan gaat Marjan de politie 
halen en komt even later hinkelend 
terug. Iedereen is weg en daar staat 
ze dan alleen... ze heeft een gesprek 
met haar dochter over het verdriet 
van het verlies om haar na een dag 
al te moeten staan en raakt met de-
ze dialoog het publiek zó dat sommi-
gen met een brok in de keel en som-
migen met een traan in de ogen naar 
het verhaal luisteren. 
Loes is alleen maar hysterisch en 
ziet iedereen om haar heen ver-
dwijnen en weer terugkomen. Als 
Els dan op zoek gaat naar Gerbrand 
voor het eten op de hooizolder, maar 
niet meer terugkomt, verschijnt daar 
ineens Gerbrand met een hart in zijn 
handen en slaat de paniek toe. Trees 
valt flauw, Loes bekommert zich over 
Trees en Marjan zorgt dat de keu-
ken waar de mannen zich inmid-
dels in bevinden niet meer open kan 

door hem af te sluiten met een stuk 
touw. De mannen kunnen er niet 
meer uit….toch??? Dan komen de 
dames tot de ontdekking dat er nog 
een heel klein raampje in de keuken 
zit en staan de mannen ineens voor 
hun neus, Marjan weet te ontsnap-
pen, maar Zandstra gaat haar ach-
terna en heeft haar al snel weer te 
pakken. Dan ziet Marjan de tas van 
de dokter staan en haalt daar spui-
ten en verdoving uit. De dames spui-
ten de mannen vol die op dat mo-
ment willen gaan uitleggen hoe het 
eigenlijk allemaal zit. Als Marjan dan 
eindelijk de politie kan gaan halen 
verschijnt daar ineens Els in de deur. 
Els vertelt dat ze vastzat op de hooi-
zolder en omdat iemand de trap had 
weggehaald kon ze er niet meer van-
af. Door balen hooi naar beneden te 
gooien en daarop te klimmen is ze 
er toch vanaf gekomen. De vrou-
wen willen het weer goed maken en 
gaan voor de mannen het eten weer 
opwarmen. Dan wordt Trees ver-
liefd op Raoul en hebben samen een 
mooie liefdesscene en bruist even 
de romantiek van toneel af. Nadat de 
mannen hebben gegeten en alles is 
uitgelegd aan elkaar, blijkt uiteinde-
lijk alles op een misverstand te be-
rusten. De botten en schedels in de 
koffer blijken van het kerkhof te ko-
men, omdat Gerbrand het stuk land 
gekocht had en de arts was geen ge-
wone arts maar bleek een dierenarts 
te zijn. Dan gaan de vrouwen weer 
huiswaarts, maar Trees gaat niet 
mee, zij heeft de liefde van haar le-
ven gevonden in Raoul en blijft ach-
ter waar Els het niet helemaal mee 
eens is. Dan verschijnt nog één keer 
de dochter en vertelt haar moeder 
dat ze haar los moet laten en ver-
der moet met haar leven. Ze omhel-
zen elkaar en Marjan loop dan naar 
de deur, draait zich nog één keer om 
en lacht en dan gaat de deur dicht. 
Genesius bedankt haar publiek voor 
hun komst en kijkt er naar uit om 
weer op de planken te mogen schit-
teren op vrijdag 23 april en zaterdag 
17 en 24 april 2010 met een nieuwe 
groep spelers.

Bingoavond in 
‘De Quakel’
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16 wordt ko-
mende vrijdag 4 december weer 
een gezellige bingoavond gehou-
den. Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar, de bingo begint om 20.00 uur.
De opbrengst van deze avond is 
t.b.v. het nieuw te bouwen clubhuis 
van de scouting.

Filatelisten Vereniging
Uithoorn - De zaterdagse postze-
gelruilbeurs van de Filatelisten Ver-
eniging Uithoorn is er en wel op za-
terdag 5 december. Oh, kom er eens 
kijken of er iets voor u bij is op de-
ze sinterklaasdag, verrassingen zijn 
nooit uitgesloten. Het is de laat-
ste ruilbeurs van dit seizoen, en er 

is ruimte genoeg om postzegels te 
ruilen in het Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof.

Zoals altijd is het op deze beurs ge-
zellig om er te praten over de filate-
listische hobby bij een kopje koffie. 
Er zijn leden van de Filatelisten Ver-

eniging aanwezig, bij wie u informa-
tie kunt inwinnen over het verzame-
len van postzegels.
Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vind je op deze 
ruilbeurs. De vertrouwde handela-
ren zijn weer aanwezig. 
Ook de jeugd is zeer zeker welkom 
om te ruilen en voor eventuele vra-
gen over het verzamelen van post-
zegels.

De ruilbeurs in het Wijksteunpunt 
aan Bilderdijkhof 1 is open van 
10.00 uur tot 15.00 uur. 
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Viva Depressiva in de Meijert: 
een cabaretvoorstelling om 
vrolijk van te worden
Mijdrecht - Op vrijdag 11 decem-
ber staat cabaretière Margriet Bol-
ding met haar programma “Viva De-
pressiva’ in De Meijert te Mijdrecht. 
De voorstelling begint om 20.30 
uur. 

Het betreft hier een speciale voor-
stelling van Cultura. De prijzen zijn 
daarom aangepast om zoveel mo-
gelijk toeschouwers  tegen een zeer 
lage prijs van deze cabaretvoorstel-
ling te laten genieten. 

Margriet Bolding en cabaret
Margriet (1977) is geboren en geto-
gen in Amersfoort. Haar studie volg-
de ze aan de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen, waar ze afstudeerde in Per-
soonlijkheids-, Arbeids- en Organi-
satiepsychologie. In 1999 won ze op 
het Groninger Studenten Cabaret de 
Persoonlijkheidsprijs en sindsdien 
maakt ze cabaret op maat voor be-
drijven en instellingen. 
Op het Wim Sonneveld Concours 
van het Amsterdams Kleinkunst 
Festival won Margriet in 2008 de 
tweede prijs. De jury roemde haar 
grote talent, waarmee ze gekte tot 
kunst verheft. 

Haar programma “Viva Depressiva” 
ging in november 2009 in Theater 

Bellevue in Amsterdam in première. 
Het gaat over dingen waar je blij van 
wordt en waarom je moet lachen. 
Met haar sterke theaterpersoonlijk-
heid, originele invallen, verrassende 
wendingen weet ze het publiek aan 
zich te binden Margriet wil blijheid 
aandragen, die uiteindelijk resul-
teert in een liefdevolle doodswens:
sterven van geluk! 

De recensies in de pers waren una-
niem zeer lovend. De NRC noemde 
haar een ‘natuurtalent’, de Telegraaf  
schreef: “Margriet maakt authentie-
ke theater met als rode draad de-
pressiviteit die in haar  handen licht 
wordt”.

Toegangskaarten
De speciale  toegangsprijs be-
draagt  voor volwassenen 10 euro, 
65+ en houders CJP betalen 8 eu-
ro en jongeren tot 16 jaar betalen 5 
euro, evenals trouwe bezoekers die 
per e-mail bericht ontvangen heb-
ben. Kaarten zijn tot 3 dagen voor 
de voorstelling te reserveren op 
www.cultura-drv.nl  en in voorver-
koop verkrijgbaar bij drogisterij De 
Bree  aan de Herenweg 12 in Vinke-
veen  en boekhandel Mondria, Lin-
deboom in Mijdrecht. 
Een half uur voor aanvang zijn kaar-

ten verkrijgbaar aan de zaal. Op  
www.cultura-drv.nl staat verdere in-
formatie .

Geen zin in een kerstconcert? Dan 
naar cabaret op 11 december in de 
Meijert!  

Garagevariant lijkt beste optie

Onderzoek oeververbinding 
Amstelhoek/Uithoorn gereed
Uithoorn/Amstelhoek -  Er is al 
veel commotie geweest over de oe-
ververbinding (lees: Prinses Irene-
brug) tussen Amstelhoek in de ge-
meente De Ronde Venen en Uit-
hoorn. In het kader van de verschil-
lende plannen voor herinrichting 
van beide Amsteloevers, die zowel 
in Uithoorn Oude Dorp als bij Am-
stelhoek de ronde doen, is een juist 
gekozen oeververbinding – in wel-
ke variant dan ook – van groot be-
lang. De oeververbinding en het uit-
gewerkte Masterplan voor Uithoorn 
zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Zeker is wel dat doorgaand 
verkeer door het centrum van Uit-
hoorn op termijn niet meer mogelijk 
wordt zodra de omlegging van de 
N201 in 2012 (of misschien wel eer-
der) zal zijn voltooid. Om toch soe-
laas te bieden aan de goede bereik-
baarheid van beide woonkernen ter 
weerszijden van de rivier, zijn va-
rianten in een (al dan niet) nieu-
we oeververbinding bedacht en on-
derzocht. De gemeenten Uithoorn 
en De Ronde Venen hebben daar-
bij samen laten onderzoeken wel-
ke effecten verschillende varianten 
voor de oeververbinding tussen Uit-
hoorn en Amstelhoek zouden kun-
nen hebben.
Uitgangspunt daarbij is het besluit 
van de Uithoornse gemeenteraad 
om doorgaand verkeer in het cen-
trum van Uithoorn straks niet meer 
mogelijk te maken. 
De effecten van de varianten zijn 
vergeleken met de situatie waar-
in autoverkeer te zijner tijd van-
af de Prinses Irenebrug een dood-
lopende straat (parkeergarage?) in-
rijdt en vervolgens nergens naar toe 
kan (behalve er weer uit te rijden). 
De onderzoeksresultaten zijn nu be-
kend in de vorm van een 56 pagina’s 
tellend rapport dat men kan down-
loaden vanaf de gemeentelijke web-
site (www.uithoorn.nl), tezamen met 
diverse bijlagen. Beide colleges van 
Burgemeester en Wethouders zul-
len in januari 2010 een voorstel voor 
een definitieve variant voorleggen 
aan de gemeenteraden die daarover 
in februari een beslissing nemen.

Inloopbijeenkomst
Maandag 30 november was er vanaf 
16.00 uur in de Thamerkerk aan de 
Amsteldijk-Noord  voor belangstel-
lenden een inloopbijeenkomst geor-
ganiseerd waar men kennis kon ne-
men van de resultaten van het on-
derzoek. Op panelen waren de ver-
schillende varianten afgebeeld, ter 
plaatse kon men het rapport inzien 
en diverse deskundigen waren aan-
wezig om eventuele vragen te be-
antwoorden.
Over de resultaten van het onder-
zoek is in het centrum van Uithoorn, 
Meerwijk-Oost, Amstelhoek en De 
Hoef huis aan huis een nieuws-
brief verspreid. Wie dat wil kan de 
nieuwsbrief (nog) ophalen bij open-
bare bibliotheken en de gemeente-
huizen in Uithoorn en Mijdrecht. Bij 

de balies van beide gemeentehui-
zen kunnen belangstellenden het 
rapport inzien.

Varianten
Voor alle duidelijkheid hier nog een 
keer de vier varianten van de oever-
verbindingen op een rij:
1. Lange brugvariant: de Prinses 
Irenebrug wordt gesloopt en er 
komt een nieuwe oeververbinding 
op de plek van de voormalige ‘Lange 
Brug’, dat is tussen De Schans en de 
Mennonietenbuurt/hoek Mijdrecht-
se Zuwe. De oude aansluitpunten 
zijn nog te zien. Alleen bestemd 
voor langzaam verkeer. 
2. Twee nieuwe brugtypen: In va-
riant 2A wordt de Prinses Irene-
brug gesloopt. Er komt een nieu-
we oeververbinding tussen de 
Mennonietenbuurt en Aan de Mo-
lenvliet, met als uitgangspunt 
dat alleen lokaal verkeer gebruik 
maakt van de brug, maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.
Dan variant 2B; ook hierbij wordt 
de Prinses Irenebrug gesloopt. Er 
komt een nieuwe oeververbinding 
tussen de Amstelkade en de Wil-
helminakade met als uitgangspunt 
dat alleen lokaal verkeer gebruik 
maakt van de brug, maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.
3. Garagevariant: de Prinses Irene-
brug blijft bestaan en de weg ein-
digt in een nog te bouwen (on-
dergrondse) parkeergarage in het 
dorpscentrum van Uithoorn.
4. Busbrugvariant: in deze variant, 
blijft de Prinses Irenebrug gehand-
haafd voor langzaam verkeer en 
wordt de nieuwe route voor bus-
sen. Het autoverkeer rijdt over de 
huidige busbrug, met maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.

In het onderzoek zijn de effecten 
van de varianten onderzocht op ver-
schillende onderdelen: maatschap-
pelijk, economisch, verkeerskundig 
en financieel. Voor het maatschap-
pelijk effect is er onder andere een 
enquête gehouden onder inwoners 
van Amstelhoek. Daarnaast zijn per 
variant reistijden berekend van Am-
stelhoek naar diverse bestemmin-
gen in Uithoorn met de auto en de 
fiets. Om de economische effecten 
in beeld te brengen is in samenwer-
king met het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel onderzocht waar de klan-
ten van diverse winkels wonen. In 
dit verband is er ook een enquête 
gehouden onder de ondernemers 
van voornamelijk het Oude Dorp en 
het Amstelplein. In verkeersmodel-
len is berekend welke effecten de 
varianten hebben op het omliggen-
de wegennet in relatie tot de (aan-
genomen) situatie in 2020 (referen-
tiesituatie) op welke wegen/stra-
ten wordt het drukker en op welke 
juist rustiger en wat heeft dat onder 
meer voor effect op het milieu?

Garagevariant beste optie
Wie de moeite neemt het rapport 

te bestuderen zal bij de samenvat-
tingen (hoofdstuk 5.6) constateren 
dat de garagevariant (3) zowel ver-
keerskundig, maatschappelijk, pla-
nologisch als economisch zich als 
de beste variant ontpopt. Dit bete-
kent niet meteen dat de politiek dit 
ook als een eerste keuze ter tafel zal 
brengen. Dat moet allemaal nog.
Dat hierbij wordt aangegeven dat 
er hierdoor geen ontwikkelingsge-
bied aan beide kanten van de Am-
stel zal ontstaan, lijkt wat voorba-
rig. Een 15 meter brede weg met 
een brug hoeft immers geen be-
lemmering te zijn om ‘leuke dingen’ 
met de oevers te gaan doen. Ove-
rigens blijft de brug provinciaal ei-
gendom die als zodanig ook wordt 
onderhouden. Dat het niet allemaal 
koek en ei is met de detailhandel in 
het centrum van Uithoorn, toont het 
verslag van het ondernemersonder-
zoek aan (bijlage). Ruim eenderde 
deed mee aan de enquête. Het ou-
de centrum kent sterke en zwakke 
punten. Opvallend is dat 43 procent 
van de klanten van buiten Uithoorn 
afkomstig is. Ondernemers op het 
Amstelplein vrezen flink omzetver-
lies als een directe oeververbinding 
verdwijnt.
Een onduidelijk punt in het rapport 
is het referentiekader 2020 dat ner-
gens duidelijk omschreven wordt 
wat dit inhoudt of voorstelt. Ronald 
van der Hoek, verkeersdeskundig 
adviseur bij de gemeente Uithoorn 
legt het desgevraagd uit. “Het is een 
voorgestelde situatie in 2020 waar-
op rekenmodellen van te verwach-
ten verkeersstromen zijn losgela-
ten. Het is weliswaar een beetje kof-
fiedikkijkerij want eigenlijk kan nie-
mand voorspellen hoe intensief het 
verkeer zal zijn over 10 jaar. Hele-
maal als men dit in het licht ziet 
van de op handen zijnde kilometer-
heffing. Maar je moet ergens van-
uit gaan als de N201 is omgelegd 
en de Prinses Irenebrug omhoog is 
gedraaid.” Allemaal tot je dienst zou 
je zo zeggen, maar gaat ‘de knip’ 
er dan tegen die tijd pas komen, of 
meteen al in 2012? Dat antwoord 
bewaren we voor de volgende keer 
als het voorstel van de colleges be-
kend is en de gemeenteraden zich 
erover hebben uitgesproken. Dan 
weten we meer, toch?
Verder staat het natuurlijk eenieder 
vrij om aan de resultaten van het 
onderzoeksrapport een eigen con-
clusie te verbinden. Overigens was 
het interessant te vernemen hoe 
volgens de heer Van der Hoek in de 
verschillende wijken en op de N201 
de verkeersstromen zich t.z.t. zul-
len ontwikkelen. Hij deed dat zeer 
duidelijk en met overtuiging. Voor-
al op het punt als de vierbaansrij-
stroken zich versmallen tot twee na-
bij het aquaduct onder de Amstel op 
de grens met Amstelhoek. Hij kon er 
zich een levendige voorstelling van 
maken dat dit een bottleneck wordt 
en vanaf daar vice versa tot filevor-
ming zal leiden.

De Prinses Irenebrug, aanleiding tot discussie over een ‘andere’ oeververbinding’

‘Echt veel belangstelling was er ‘s middags nog niet voor de inloopbijeenkomst

Adventsconcert door het 
groot koor Eigen Wijs
Vinkeveen - Op zaterdag 12 de-
cember om 20.00 uur voert het groot 
koor ‘Eigen Wijs’ het Weihnachts-
oratorium van H.F. Müller uit in de 
R.K. kerk aan de  Kerklaan 2 in Vin-
keveen.
Kaarten voor dit prachtige concert 
zijn à 5,00 euro per stuk verkrijgbaar 
bij Drogisterij de Bree aan de He-
renweg 12-14 in Vinkeveen, Boek-
handel Mondria in Lindeboom 11 
in Mijdrecht, bij de koorleden van 
groot koor ‘Eigen Wijs’ en bij de in-
gang van de kerk op 12 december. 
In het oratorium wordt het kerst-
evangelie getoonzet. De priester-
componist Heinrich Fidelius Mül-
ler wilde daarmee de mensen vast 

in kerststemming brengen. Om het 
verhaal compact te houden koos hij 
voor korte soli en koorbewerkingen 
van oude bekende en krachtige lie-
deren. 
Vooraf zingt het koor drie Neder-
landstalige advents/kerstliederen, 
waarbij het publiek wordt uitgeno-
digd om mee te zingen.
Het oratorium bestaat uit diverse 
koralen en de recitatieven en aria’s 
worden gezongen door solisten.
De algehele muzikale leiding is in 
handen van dirigent Roel Staal.

Uniek
Koor ‘Eigen Wijs’ bestaat uit 23 per-
sonen. 

In het begin van 2009 is het koor op 
zoek gegaan naar extra ondersteu-
ning voor dit unieke concert door 
mensen van andere koren, of men-
sen die graag zingen, uit te nodi-
gen.
Inmiddels bestaat het groot koor ‘Ei-
gen Wijs’ uit 50 personen, dus ruim 
een verdubbeling van zangstemmen 
uit de gehele De Ronde Venen.
De repetities zijn al in volle gang en 
de koorleden hebben er zin in om 
dit concert op zaterdag 12 decem-
ber aan u ten gehore te brengen.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren 
open en staat de koffie/thee voor u 
klaar. De kaartverkoop is inmiddels 
gestart

Voorstelling ‘We zijn er 
bijna’ succesvol
Vinkeveen - Voor een goed gevulde 
zaal presenteerde de Rondeveen-
se A3ana Kegley samen met Peter 
Duvekot nog eenmaal haar  muzi-
kale kleinkunstvoorstelling ‘We zijn 
er bijna’ in De Boei. De hele avond 
wisten zij hun publiek mee te nemen 
op een muzikale reis waarin zij om 
beurten een liedje vertolkten. On-
der begeleiding van een zeskoppige 
band spatte vooral A3ana met haar 
enorme volume van het podium. 
Rode draad in het programma 
was het leiden van een leven zon-
der angst. De liedjes illustreerden 
met veel humor tegenstrijdighe-
den in het dagelijks leven tussen 
man en vrouw. Zo ging het over de 
angst om betrapt te worden bij het 
vreemdgaan, angst om bedrogen te 
worden, of angst om te dik te zijn. 
A3ana bracht hierop een schitteren-
de ode aan haar Rubens-figuur.
Het programma was lekker los en 
luchtig, de humor goed getimed en 
de muziek meeslepend. Het publiek 
is van begin tot einde vermaakt in 
Vinkeveen met een avond vol puur 
amusement.
De volgende voorstelling van Stich-

ting Cultura is al op vrijdag 11 de-
cember in De Meijert in Mijdrecht. 
Dan vertoont cabaretière Margriet 
Bolding haar voorstelling om vro-
lijk van te worden: ‘Viva Depressiva’. 
Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar 
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen, 

boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en via  www.cultura-drv.nl . 
Aan de zaal worden alleen de laat-
ste kaarten verkocht, dus wees er 
snel bij.
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Caiway breidt Delight 
pakket uit met RTL Lounge
Uithoorn - Maandag 30 november 
jl. heeft Caiway het Delight pakket 
uitgebreid met RTL Lounge. Abon-
nees met het Delight pakket kunnen 
nu kijken naar RTL Lounge op voor-
keuze 132. 
Aart Verbree: “Het aanbod van RTL 
Lounge past naadloos bij het aan-
bod van ons Delight pakket. Het 
Delight pakket wordt hiermee het 
meest uitgebreide pakket voor de 
liefhebber van nieuwszenders, life-
style programma’s en wetenschaps-
kanalen.”

Arno Otto, Managing Director Digi-
tal Media van RTL Nederland: “RTL 
Lounge heeft zich in korte tijd al op-
gewerkt tot een van de best beke-
ken themakanalen en het aantal kij-
kers groeit hard. We krijgen veel po-
sitieve reacties op de programme-
ring. Ik hoop dat de abonnees van 
Caiway even enthousiast zijn over 
RTL Lounge als de rest van de kij-
kers.”

RTL Lounge
RTL Lounge is het eerste thema-

kanaal van RTL Nederland. Het ka-
naal biedt zeven dagen per week, 
24 uur per dag programma’s op het 
gebied van drama en lifestyle (ko-
ken, beauty & fashion, wonen, rei-
zen en ‘love & life’). Doelgroep is 
‘de jonge vrouw van nu’. Dramase-
ries als ‘Goede Tijden, Slechte Tij-
den’. ‘Lotte’ en ‘Gooische Vrouwen’ 
zijn te zien en lifestyleprogramma’s 
als ‘RTL Travel’, ‘Nigela Bites’, ‘Pro-
ject Runway’ en ‘Bouwval Gezocht’. 
Ook biedt de zender previews van 
RTL-programma’s.

Over Caiway
Caiway is kabelexploitant in de 
gemeenten Westland, Midden-
Delfland, Schiedam, Maassluis, 
Aalsmeer, Uithoorn, IJsselstein, Lo-
pik (kern Benschop), Halderber-
ge (kern Oudenbosch), Den Haag 
(wijk Wateringse Veld) en Utrecht-
se Heuvelrug (kern Doorn). Hier-
naast biedt Caiway ook digitale ra-
dio en televisie in Loenen, Hilvaren-
beek en Gouda en omgeving. Cai-
way bedient ruim 143.000 radio- en 
televisieabonnees met daarbij circa 

75.000 kabelinternetklanten en zo’n 
28.000 telefoonaansluitingen.

Over RTL Nederland
RTL Nederland is een allround me-
diabedrijf en marktleider met vier 
televisiestations, RTL 4, RTL 5, RTL 
7 en RTL 8, het themakanaal RTL 
Lounge en het nummer 1 radiosta-
tion Radio 538. Het bedrijf vermaakt 
en informeert een breed publiek ze-
ven dagen per week, 24 uur per dag 
op elk relevant platform. De zenders 
van RTL Nederland bieden populai-
re programma’s van eigen bodem, 
zoals ‘RTL Nieuws’, ‘RTL Boulevard’, 
groot amusement in het week-
end en een grote variëteit aan bui-
tenlandse films en series. Met het 
marktleiderschap op radio en tele-
visie en snel groeiende activiteiten 
in digitale media met onder ande-
re RTL.nl en RTL Gemist, is RTL Ne-
derland een van de meest vooraan-
staande mediabedrijven van Neder-
land. RTL Nederland is een doch-
terbedrijf van RTL Group en maakt 
deel uit van het internationale Ber-
telsmann concern.

Sinterklaasfeest bij de 
handballers van GC1 
van Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
waren de Sint en zijn pieten op be-
zoek in de kantine van het clubge-
bouw van de Legmeervogels. Alle 
handbalteams waren aanwezig en 
hadden duidelijk veel plezier met el-
kaar en de sint. Er zijn veel liedjes 
gezongen, rare verhalen verteld en 
pepernoten gegooid met de pieten. 
Niet alleen kinderen, maar ook een 
aantal coaches mocht bij de sint op 

schoot zitten om te vertellen wat er 
nou zo leuk is aan handbal.
Nadat de sint was vertrokken heeft 
elk team het cadeautjesspel gedaan 
en hierbij werd heel wat afgelachen. 
Elk team had speciaal voor de des-
betreffende coach(es) een gedicht 
gemaakt en heeft dit prachtig voor-
gedragen. Het bestuur en enkele 
vrijwilligers liepen ondertussen rond 
om iedereen van eten en drinken te 

voorzien, wat wel even een pluim 
waard is ! Kortom een zeer geslaag-
de avond ! 
Wil jij volgend jaar ook hierbij zijn...
dan kan dat ! Legmeervogels is nog 
steeds op zoek naar enthousias-
te handbaljongens en –meiden van 
10-12 jaar. Er wordt in de Scheg 
getraind op woensdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur en op donderdag 
van 18.45 tot 19.45 uur.

Qui Vive heren 1 laten 
geen steek vallen in 
Nijmegen
Uithoorn - Qui Vive heeft de uit-
wedstrijd in en tegen Nijmegen met 
2-4 gewonnen. Ondanks nog een 
achterstand door een foutje achter-
in konden de mannen uit De Kwa-
kel redelijk gemakkelijk uitlopen 
naar een 1-4. Goed teamwork, gro-
tendeels ijzersterke discipline en za-
kelijk afmaken was weer opgeslo-
ten in het spel. Nijmegen mocht aan 
het einde van de partij de score nog 
op een 2-4 zetten, maar daar bleef 
het bij.

De uitwedstrijd met Nijmegen 
stond op het programma. De pro-
movendus die stiekem toch wel 
goed meedraait in de middenmoot. 
Geen wedstrijd om te onderschat-
ten maar weer een mogelijkheid om 
te laten zien hoe lekker Qui Vive ei-
genlijk draait. Op het zoveelste vie-
ze waterveld werd vanaf het begin 
de thuisploeg het vuur aan de sche-
nen gelegd. Kans na kans kwam 
voorbij. De ene keer met een hoge 
bal, dan weer met een opbouw over 
de grond maar natuurlijk ook via het 
speerpunt de counter. Het was dan 
ook tegen de verhoudingen in dat 
Nijmegen op voorsprong kwam. 
Achterin werd er even niet opge-
let en de bal ging van linksachter 

zo naar de as recht in een Nijmeeg-
se stick. Die vervolgens door kon lo-
pen en wat frommelig kon binnen-
werken. Zo’n tegenslag kan lastig 
zijn en een ploeg uit hun spel halen. 
Het tegenovergestelde was ech-
ter waar. Qui Vive bleef doen waar 
ze de hele wedstrijd mee bezig wa-
ren. Ze zagen zich beloond net voor 
de rust door een weergaloze draai-
actie van Mark Otto  rand cirkel die 
vervolgens zijn broer Erik Otto kon 
vrijzetten. 
Deze poeierde de bal vanuit de stuit 
achter de keeper en zo gingen de 
ploegen de rust in met 1-1.
 
Afstand
In de rust werden nog wat punt-
jes op de i gezet en geconstateerd 
dat er nog net even 10% bij moest 
om echt afstand te nemen. Vervol-
gens bleek wel in de 2e helft dat Qui 
Vive hier wel de ploeg zou zijn die 
moest winnen. Vooral in de scha-
kelmomenten werd het klassenver-
schil duidelijk. Een snelgenomen bal 
werd vanuit achter over het midden-
veld van Nijmegen neergelegd bij 
Erik Otto in de stick. Die had de weg 
vrij om links de cirkel in te dribbe-
len en uit te halen met de backhand: 
1-2. Wederom een hoge bal zorgde 

voor verwarring achterin bij Nijme-
gen en daar kon Jasper de Waal van 
profiteren om de bal uit de stuit mee 
naar binnen te nemen. Bij het duel 
met de keeper werd zijn doortocht 
onregelmatig gestuit dat uiteinde-
lijk leidde tot een strafbal. Zoals al-
tijd meldde Erik Otto zich daarvoor 
en faalde oog in oog met de keeper 
niet. Het feestje werd nog iets groter 
door een razendsnelle counter waar 
Qui Vive er met Erik Otto aan de bal 
uitkwam. 
Aan beide kanten geflankeerd werd 
gekozen voor de bal naar rechts die 
binnen kon worden getikt door Jas-
per de Waal. De wedstrijd was wel 
in de tas, toch mocht Nijmegen nog 
terugkomen tot 2-4 door een coun-
ter van hun kant. Belangrijkste is 
dat er verdiend gewonnen werd, het 
spelletje gespeeld werd zoals het 
moest en dat de weg naar boven 
weer kon worden vervolgd. 
Volgende week wordt hopelijk een 
goeie eerste seizoenshelft waardig 
afgesloten tegen koploper HDM. De 
uitwedstrijd zal niet makkelijk wor-
den maar wel een zeer mooie uit-
daging en test om te zien hoe ver 
Qui Vive nou echt is. Een schouw-
spel dat het waard is om mee te rei-
zen naar Den Haag!!

‘Veldhockey meets ijshockey’

Qui Vive Jongens F1 op 
bezoek bij de Amstel Tijgers!
Uithoorn - Een deel van de jongens 
van Qui Vive JF1 is zaterdag 28 no-
vember jl. op bezoek geweest bij 
een ijshockeywedstrijd van de Am-
stel Tijgers in Amsterdam. De Am-
stel Tijgers moesten tegen de Eind-
hoven Kemphanen. De jongens wa-
ren enorm onder de indruk. IJshoc-
key gaat een stuk sneller dan veld-
hockey, zeg! En de jongens van JF1 
zijn zelf, op het hockeyveld, echt snel 
hoor! Het was natuurlijk helemaal te 

gek dat ze met Alexander Schaaf-
sma, de aanvoerder van de Amstel 
Tijgers, op de foto mochten. IJshoc-
key is de snelste teamsport ter we-
reld en met een hoge amusements-
waarde. Het is misschien geen sport 
waar je direct aan denkt om heen te 
gaan, maar het is een aanrader voor 
het hele gezin. Daarnaast ben je 
vanuit Uithoorn in een half uurtje bij 
de Jaap Eden Hal waar de wedstrij-
den van de Amstel Tijgers gespeeld 

worden. De jongens van JF1 heb-
ben flink aangemoedigd, maar dat 
mocht niet baten, want de Tijgers 
verloren helaas met 1-6. Dat mocht 
verder de pret niet drukken, want de 
jongens hebben echt genoten! 
Hebt u zin om de Amstel Tijgers te 
komen aanmoedigen, dan bent u 
van harte welkom. Ze kunnen uw 
steun zeker gebruiken. Voor meer 
informatie over de Amstel Tijgers 
kijk op:  www.amsteltijgerspro.nl.

Oecumenische 
rouwverwerkingsgroep

Uithoorn - Van december 2009 
tot en met mei 2010 organiseert 
de Uithoornse Raad van Kerken 
zes bijeenkomsten voor mensen 
die iemand aan de dood verloren 
hebben.
Het kan hierbij gaan om een 
partner, kind of andere dierbare. 
Centraal in deze bijeenkomsten 
staat het uitwisselen van ervarin-
gen. Of u lid bent van een kerk 

of gelovig is hierbij niet het be-
langrijkste. Het gaat om onderlin-
ge steun, die mensen elkaar kun-
nen geven. 

De bijeenkomsten staan onder 
leiding van pastor Jo Huijgens 
van de R.-K. Parochie Emmaüs 
en dominee Harold Oechies van 
de Protestantse gemeente. 
U bent van harte welkom bij de 

eerste bijeenkomst op dinsdag 
8 december om 14.00 uur in De 
Burght aan het Potgieterplein 4  
in Uithoorn. Dan kunt u kennis-
maken en zien of deze bijeen-
komst u zal kunnen helpen.
De data van de volgende bijeen-
komsten zal op 8 december in 
onderling overleg bepaald wor-
den. Meer informatie via 0297-
26 74 11.

Kerstmobiel maken in
De Quakel

De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel  aan de Kerklaan 16 is woensdag 9 december weer een inloop-
avond. Dit keer wordt er een kerstmobiel van pasta en macaroni gemaakt. Een vriendelijk verzoek aan de-
gene die een lijmpistool heeft om deze mee te nemen. Deelname kost vijf euro, inclusief koffie of thee. De 
avond begint om 20.00 uur.

Vier verdachten aangehouden
Uithoorn - De politie heeft zondag-
nacht 29 november rond 01.00 uur, 
in Amsterdam West vier Amster-
dammers aangehouden in een au-
to die de dag daarvoor was gestolen 

in Uithoorn. De auto werd zaterdag-
nacht 28 november gestolen vanaf 
het Zijdelwaardplein. Politiemensen 
in burger zagen de auto rijden in de 
Tournairestraat. 

Met hulp van andere politiemensen 
konden vier personen worden gear-
resteerd.
De mannen, 18 tot 24 jaar oud, zijn 
ingesloten en zitten nog vast.

Inbraak woning
Uithoorn - Inbrekers hebben za-
terdagavond 28 november toege-
slagen bij een woning op de Ples-
manlaan. 
De dader(s) kwam(en) binnen na 
verbreking van een raam aan de 
achterzijde en is (zijn) onder andere 
met een groot beeldscherm er van-
door gegaan.

Om dat het om grote goederen gaat 
zijn er wellicht getuigen die iets ge-
zien hebben. Ze worden verzocht te 
bellen met wijkteam Uithoorn, naar 
telefoonnummer 0900-8844.

Verlichting-
controle
Uithoorn - Politiemensen hebben 
zaterdagavond een verkeerscontro-
le gehouden gericht op de fietsver-
lichting. Bijna twintig fietsers had-
den hun verlichting niet in orde en 
kregen een bekeuring. 
Het is veiliger om licht op je fiets te 
hebben en vooral in deze donke-
re maanden erg belangrijk. Losse 
lampjes mag en zijn goedkoper dan 
een boete van 35,- euro.

Drukkers die van
kranten weten!
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Zwarte pietenfestijn in 
Winkelcentrum Amstel Plein 

Uithoorn – De winkeliers van Winkelcentrum Amstel Plein 
hadden het weer prima geregeld in hun centrum. 

Zaterdag jl. genoot jong en oud van de knutselpieten, sminck-
pieten, snoeppieten, kleurpieten en noem maar op. Voor elk 
kind was er wel iets te doen wat zij of hij leuk vond. De vaders 
en moeders konden in alle rust hun boodschappen doen en de 
kids vermaakten zich kostelijk.

Ook zaterdag a.s. op de verjaardag van de sint is er weer groot 
feest in het winkelcentrum, dus vergeet niet om even 
binnen te wippen. 
De pieten zijn er weer.

EEN GEWELDIG KINDERFEEST
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Uithoorn/De Kwakel –  De beslissing vond ik heel erg moei-
lijk, maar nu is gewoon de kogel door de kerk. Ik ga niet mee 
doen met de verkiezingen. Deze beslissing heb ik eigenlijk al 
van de zomer genomen. Hoewel niet echt helemaal, ik ben er 
van de zomer voor het eerst heel serieus over gaan denken, 
van ga ik door of stop ik. Maar ik ben de afgelopen maanden 
door heel veel partijen die nu in de raad zitten gevraagd of 
ik met ze mee wilde doen met de aankomende verkiezingen. 
Echt te gek gewoon. Je wordt eerst uit een partij gezet en nu 
zijn er drie partijen die zeggen, nou kom maar bij ons.
Ik heb van de zomer al een gesprek gevoerd met het CDA. 
Ik vind namelijk dat zij nu ook een partij zijn die zich goed 
inzet voor de ondernemers van Uithoorn en de VVD dat een 
beetje laat liggen. Dus het CDA trok me wel. Ik heb meerdere 
gesprekken met hen gevoerd en toen ben ik ook gaan naden-
ken over: stel dat ik met het CDA mee ga doen, wat zijn dan 
de gevolgen. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn echte-
genoot Frank. Die heeft ook heel wat offers moeten brengen 
in de tijd dat ik raadslid ben. Dat is gewoon zo.

Nadenken
De zes weken zomerreces van de raad heb ik uiteindelijk ge-
bruikt om eens goed na te denken. Daarna ben ik weer met 
het CDA om de tafel gaan zitten en heb ik hen medegedeeld 
dat ik denk dat het voor de Uithoornse politiek beter is, als ik 
een poosje uit beeld verdwijn. Want het voelt niet goed als je 
binnen zeg maar twee jaar dan na maart al drie partijen ge-
daan hebt. Eerst de VVD, die stuurt me weg. Dan ga ik alleen 
verder als EDU en dan zou ik straks in maart CDA zijn. Dat 
lijkt mij niet zo handig.

En gewoon doorgaan met de partij die je nu hebt: EDU?

Daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht en daar was ik snel 
uit. Je hebt in Uithoorn in maart 21 raadzetels te verdelen. 
Ik hoor dat de ChristenUnie wil gaan meedoen en wie weet 
nog wel een, en dan ik ook nog, 21 zetels verdelen over acht 
partijen, dat is voor de besluitvorming in een raad nou ook 
niet handig. Ik vind dat er iets besloten moet worden in een 
gemeente en dat kun je niet met acht partijen verdeeld over 
21 stoeltjes. Nee, ik denk echt dat het voor iedereen beter is 
als ik even weg ben.

Wie is dan die iedereen?

Even twijfelend, nadenkend: Nou ja, het is eigenlijk meer dat 

ik het een beetje gek vind, dat zo van de ene naar de andere 
partij gaan.

Vind je niet dat het in de plaatselijke politiek niet een beetje 
meer om de persoon en de inzet van die persoon dan om de 
partij gaat? 

Ja, dat ben ik wel met je eens. Zo zou het moeten zijn, maar 
dat is het lang niet altijd. Maar uiteindelijk heb ik de keuze 
gemaakt van: ik wil me wel blijven bemoeien met wat er in 
Uithoorn gebeurt, want ik vind het werk wel heel erg leuk. 
Dus daarom was het ook best wel een heel moeilijke beslis-
sing. Ik heb er echt nachten van wakker gelegen, want het is 
gewoon een hobby. Ik ben er de hele dag mee bezig.

Verhuizen
Daarom heb ik toen tegen het CDA gezegd, ik wil jullie hel-
pen met het campagneteam en dat soort dingen, maar ik 
wil niet op de lijst. Ik zal deze laatste maanden nog gewoon 
mijn eigen koers varen en mij blijven inzetten voor het be-
lang van de gemeente Uithoorn en haar burgers. Maar vijf 
weken geleden was het helemaal niet meer moeilijk wat ik 
moest doen. Ons huis in Uithoorn staat te koop en Frank en 
ik waren op zoek naar iets anders en ja hoor, we hebben het 
gevonden, we hebben het gekocht, en het staat in Amstel-
veen. Dus is het over en sluiten. Ik woon straks niet meer in 
de gemeente Uithoorn, dus kan ik geen raadslid meer zijn. 
De nachten wakker liggen waren niet nodig geweest, het 
probleem loste zich vanzelf op.

Gaan we je in de Amstelveense raad terugzien?

Weet ik nog niet, zeg nooit nooit. Ik heb ook wel eens nage-
dacht over de Provinciale Staten, vind ik ook heel goed. Ik 
zie wel. Ik blijf in Noord-Holland wonen en ik vind dat deze 
hoek van Noord-Holland altijd karig bedeeld is in de Sta-
ten. Uithoorn, Amstelveen, Ouder Amstel, daar wordt weinig 
over gezegd. Dus misschien ga ik daar wel verder mee. 

Heel druk
Maar eerst ga ik tot de verkiezingen gewoon mijn werk doen 
in de raad, en daarna eens rustig rondkijken. Ik heb de laat-
ste twee jaar heel wat meegemaakt. Van de grootste fractie 
naar de kleinste en dan, je moet als eenvrouwsfractie wel al-
les zelf doen. Het is echt heel veel werk zo in je eentje. Je hebt 
ook geen steunfractie of zo achter je. Ik begon in de raad als 
een van de zes, maar verder geen extra portefeuilles erbij. 
Ik deed gewoon mijn ding en dat was het. Maar nu moet ik 
overal naar toe, fractiebijeenkomsten, Audi groepen, alles wat 
er maar bedacht wordt, daar moet je naar toe. Maar ik vond 
het wel heel leerzaam. Ik heb, denk ik, in deze anderhalf jaar 
meer geleerd dan de twee en een half jaar daarvoor bij de 
VVD. Want daar zit dan toch een ervaringsdeskundige bij, die 
dan zo’n beetje bepaalt hoe iets gaat en alles wel al een keer-
tje had meegemaakt. Toen ik alleen kwam te zitten, moest ik 
het wiel zelf uitvinden. In een grote partij is het ook dat, ook 
al ben jij het er misschien niet mee eens, de meeste stemmen 
gelden en de partijdiscipline is erg groot in zo’n grote groep.

Sacherijnig
Kijk, niemand kan mij nu naar huis sturen voor iets dat ik 
nu in de gemeenteraad zeg. Ik ben wel een type dat graag 
haar eigen koers vaart. We hebben wel een goeie raad in 
Uithoorn. Dat hoor je van veel mensen en dat doet me goed. 
Maar het is veel werk. Ik las deze week het interview in jullie 
krant met de burgemeester, die zei ‘ ik ga nu weer mijn eigen 
vrije tijd regisseren’. Toen ik dat las dacht ik, ja dat is wel zo. 
Frank werd er wel eens sacherijnig van. Dan zei hij ‘wat is dat 
voor een tijd, om zeven uur naar een vergadering’? Afgelopen 
maandag kwart voor zeven, moesten we nog eten. We heb-
ben natuurlijk ook nog een baan. Je komt thuis van je werk, 
eten lukt bijna niet, en hup naar de vergadering. Het is echt 
bijna niet te doen.

Dus straks na 2 maart ga je ook genieten van je vrije tijd?

Ja, wel even en dan rondkijken. Ik blijf politiek leuk vinden, 
het blijft trekken en dat is ook waarom ik in de zomer nage-
dacht heb wat ik wilde. Dan is er zes weken geen vergade-
ring, geen gedoe, kijken hoe ik dat vond. Zou ik het missen 
of niet. En ik miste het echt. Maar kom, ik ben 28 jaar, dus ik 
kan ook over vier of over acht jaar weer terug de politiek in. 
Nog tijd genoeg. Er is geen man over boord als ik vier jaar 
niks doe.

Tevreden
Toen je bijna vier jaar geleden de raad instapte had je toen een 
doel voor ogen en is dat doel bereikt? Heb je een andere kijk 
op Uithoorn gekregen?

Ja, toen ik begon in de raad zag ik Uithoorn meer als een 
woongemeente, als een forensengemeente. Ik heb echter de 
invloed en de belangrijkheid van de ondernemers onderschat. 
Dat heb ik de laatste jaren goed ervaren, dat je die onderne-
mers heel hard nodig hebt om je gemeente te maken tot wat 
het is. Werkgelegenheid, maar ook kennis van hoe wegen het 
best ingericht zouden kunnen worden, waar vrachtwagens 
overheen zouden moeten en waar niet. Daar heb je ervarings-
deskundigen bij nodig en die vind ik dan in de ondernemers. 
Tot vier jaar terug had ik die link niet zo gelegd. De onderne-
mers zijn een belangrijke partij. De raad heeft het vaak over 
de burgers, maar daar doe je de ondernemers tekort mee. 
Maar goed, ik ga met 1000% door met het raadswerk tot de 
verkiezingen, want er is nog veel werk aan de winkel. Ik vaar 
mijn koers, zeg wat ik wil zeggen. Ik ben er niet bang voor 
dat het college me misschien niet aardig vindt, of een andere 
fractie me niet aardig vindt. Een raadslid moet kritisch zijn en 
soms is dat heel vervelend voor een ander, het is niet anders. 
Nog een maand of drie en het is voorbij. Ik zal het heel erg 
missen. Het is toch een onderdeel van je leven geweest. 
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”De kogel is door de kerk. Ik doe niet 
mee aan de verkiezingen”
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Tijdens de bijzondere openbare bij-
eenkomst van de gemeenteraad van 
Uithoorn op donderdag 26 november 
nam burgemeester Berry Groen als 
voorzitter van de raad voor de laatste 
keer achter de bestuurstafel plaats. 
Vanwege het bijzondere karakter van 
deze raadsvergadering werd deze bij-
gewoond door haar echtgenoot Jan, 
haar kinderen Renée, Suus en Bart 
plus talloze genodigden van bestuurli-
jke en maatschappelijke aard. Al met 
al een bomvolle raadzaal.

Na de opening, vaststelling van de 
agenda en het doornemen van de 
mededelingen en ingekomen stuk-
ken door de griffi er Hans van Leeu-
wen, werd de (eervolle) ontslagbrief 
van de burgemeester voorgelezen. Die 
overhandigde vervolgens de voorzit-
tershamer aan de vicevoorzitter van 
de raad, ing. Joop Hoogkamer. Samen 
met hem keken de fractievoorzitters 
van de verschillende partijen bij toer-
beurt in een korte voordracht terug op 
hun periode van samenwerking met de 
scheidende burgemeester. 
Zij werd door sommigen eerder als 
‘burgermoeder’ gezien gelet op haar 
sterke betrokkenheid bij de samenlev-
ing en het sociale mensbeeld dat zij 
jegens anderen uitstraalde. Als zij er 

moest zijn voor een ander, dan stond zij 
er ook.  Voor iedereen. Zij kon mensen 
een hart onder de riem steken. 
Daarvan getuigt onder andere haar 
aanwezigheid tijdens de grote brand 
in De Kwakel aan de Drechtdijk waar-
bij slachtoffers vielen en Berry Groen 
zich op velerlei terrein uitermate be-
trokken opstelde. Zij was geen autori-
tair fi guur, eerder een ankerpunt in de 
samenleving, een boegbeeld voor de 
gemeente, een vrouw met een eigen 
waarde. Kortom, een markant fi guur 
die ook in politiek opzicht als een ste-
vige sparringpartner werd beschouwd. 
De fractievoorzitters gaven nagenoeg 
unaniem weer dat zij een boeiende 
bestuursperiode met haar hebben ge-
had waarin ruimte bestond voor het 
debat en aandacht voor het dualisme.

LEUKE BURGEMEESTER
Namens het college sprak wethouder 
Jeroen Verheijen. Hij memoreerde dat 
Berry Groen in 1992 de eerste vrou-
welijke burgemeester van Groen-
Links in Nederland was met stand-
plaats Oostzaan en zes jaar later in 
die hoedanigheid de eerste burger in 
Uithoorn werd. In totaal heeft zij met 
9 wethouders en 53 gemeenteraad-
sleden gewerkt. Het horecabeleid en 
het stiltemonument bij de Thamerkerk 

kunnen worden gezien als de ‘parels’ 
van Uithoorn die onder haar leiding 
tot stand zijn gekomen. Verder heeft 
zij zich sterk ingezet voor het milieu en 
het welzijn van de inwoners. Het wel 
en wee van ‘haar personeel’ op het ge-
meentehuis zag zij als een natuurlijke 
portefeuille die zij naar zich toetrok.

De Commissaris van de Koningin van 
de provincie Noord-Holland, mr. Har-
ry Borghouts, vormde een volgende 
‘passende’ spreker in de rij. Immers, 
hij is sinds 2002 de eerste CvdK van 
GroenLinks. Hij noemde Berry Groen 
een leuke burgemeester, toegankelijk 
en benaderbaar. Aan haar opvolging 
wordt gewerkt, zo zei hij. (Met ingang 
van 4 januari 2010 wordt mevrouw 
A.W.M. (Lies) Spruit (PvdA) benoemd 
tot waarnemend burgemeester. Red.).

Als laatste sprak namens de gemeen-
ten in Amstelland-Meerlanden de 
burgemeester van de gemeente Die-
men, mevrouw drs. A. Koopmanschap. 
Zij was na Berry de tweede burge-
meester van GroenLinks in die functie. 
Zij refereerde aan de tijd dat zij met 
Berry – die toentertijd wethouder was - 
in Amsterdam heeft samengewerkt. Zij 
bracht haar dankwoord over namens 
alle collega’s uit de regio en de Am-

sterdamse burgemeester Job Cohen. 
Uit haar woorden bleek alle waarder-
ing voor de fi jne samenwerking bij 
talloze bestuurlijke functies waarin 
Berry Groen zitting heeft gehad. Kor-
tom, alle sprekers spraken (terecht) 
vol lof over de scheidende Uithoornse 
burgemeester.

AMBTELOOS BURGER
De anders zo nuchtere en vast-
beraden burgemeester Groen had toch 
wel wat moeite in haar overigens vro-
lijke dankwoord haar emoties onder 
controle te houden. Ook zij vertolkte 
een aantal herinneringen in de tijd die 
zij aan haar bestuurlijke functie(s) had 
overgehouden.

Tot slot deed zij haar ambtsketen af en 
overhandigde die aan de vicevoorzitter 
van de raad, Joop Hoogkamer. Na haar 
slotwoord verliet de burgemeester aan 
de arm van politie wijkteamchef Rob 
Georgiades onder een staand applaus 
van de aanwezigen de raadzaal. 

Met politie escorte vertrok zij naar 
de Thamerkerk aan de Amstel, waar 
zij met haar gezin een receptie kreeg 
aangeboden. Velen uit zowel bestuur-
lijke als maatschappelijke kring, vrien-
den en bekenden hebben daar tijdens 

een informele bijeenkomst Berry de 
hand gereikt en een praatje met haar 
en haar gezinsleden gemaakt.
Berry Groen gaat nu als ‘ambteloos’ 
burger een nieuwe levensfase in waar 
zij meer aandacht aan haar gezin kan 
gaan geven. Daarnaast genieten van 
de leuke dingen in het leven, haar 
liefhebberijen, maar toch ook nog een 
beetje actief blijven in een paar bestu-
urlijke functies die haar op het lijf zijn 
geschreven.

Burgemeester Berry Groen, het ga u en 
uw gezin goed. Geniet van uw toekom-
stige vrije tijd, waaraan u ongetwijfeld 
volgens ‘eigen regie’ invulling aan zult 
geven. 

Ook de Nieuwe Meerbode bedankt 
u voor de prettige samenwerking ge-
durende de afgelopen jaren.

Laatste raadsvergadering van burgemeester Berry Groen

‘Zij was het ankerpunt 
       in de samenleving van Uithoorn’
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Schaatsen op écht ijs, het 
kán in december
Mijdrecht - Als je de weerprofeten 
moet geloven hoeven schaatslief-
hebbers deze maand december niet 
te rekenen op vorst en kou van be-
tekenis. Eerder regen en wind. Om 
die reden hebben de stichting Ve-
nen-on-ice, vier lokale schaatsver-
enigingen, de gemeente De Ronde 
Venen en Rabobank Veenstromen 
de handen ineen geslagen om een 
tijdelijke schaatsbaan te realiseren 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. 
Het wordt een échte kunstijsbaan 
(dus niet een van kunststof!) met af-
metingen van 18 x 25 meter. Doel 
is dat de jeugd, die het schaatsen 
nauwelijks onder de knie kan krij-
gen omdat er steeds minder natuur-
lijk ijs is, via deze kunstijsbaan kan 
kennismaken met de schaatssport. 
Maar ook andere schaatsliefheb-
bers komen met deze baan aan hun 
trekken.

Divers schaatsen
Ongeveer 2.000 leerlingen van het 
basisonderwijs uit De Ronde Ve-
nen en Kockengen, voornamelijk de 
groepen 4 tot en met 8, kunnen via 
hun school gratis van de baan ge-
bruik maken. Als de baan niet voor 
scholieren in gebuik is, kan elke 
schaatsliefhebber er tegen een toe-
gangsprijs van 2 euro op terecht. 
Wie (nog) geen schaatsen heeft kan 
er aan de baan een paar huren voor 
3 euro. Donderdag 3 december om 
10,00 uur geeft burgemeester Ma-
rianne Burgman het startsein voor 
het schaatsfestijn dat tot en met 
27 december duurt. De aftrap van 
het gebeuren wordt feestelijk inge-
luid met het optreden van een aan-
tal schoolkinderen van de RK-basis-
school Proosdij.
De bedoeling is zoveel mogelijk 
(doel)groepen de mogelijkheid te 
bieden om een keer op de glad-
de ijzers te kunnen staan. Zo wordt 
overwogen om naast het ‘gewone’ 
schaatsen ook bijzondere activitei-
ten op de schaats te organiseren, 
zoals schaatsdemonstraties, ijsdan-
sen, discoschaatsen en een partijtje 
ijshockey. Verder wordt gedacht aan 
zogenoemd ‘G-schaatsen’. Dat is 
schaatsen onder deskundige leiding 
van Annike van Kouwen van ijsclub 
Nooit Gedacht met kinderen die een 
beperking hebben. Een twintigtal 
heeft aangegeven dit graag te wil-
len. Op de baan kunnen per dag-
deel maximaal 50 kinderen schaat-
sen. Na afl oop krijgen de school-
kinderen allemaal een beker war-
me chocolademelk aangeboden. De 

schaatsmogelijkheid voor kinderen 
uit het basisonderwijs wordt geheel 
gesponsord door Rabobank Veen-
stromen waarvan Marion Cornelis-
sen als coördinator fungeert.

Venen-on-ice drijfveer
De kunstijsbaan is een gezamenlijk 
initiatief van de schaatsverenigin-
gen IJsclub VIOS en IJsclubVoor-
waarts uit Vinkeveen, IJsclub Nooit 
Gedacht uit Wilnis en IJsclub Hou 
Streek uit De Hoef. Die brengen met 
elkaar 140 vrijwilligers op de been 
om het schaatsen voor jong en oud 
mogelijk te maken en in en om de 
baan de zaken goed te laten verlo-
pen. Dankzij hun aanwezigheid en 
ondersteuning is het mogelijk iets 
dergelijks te organiseren en de kos-
ten in de hand te houden. “Het op 
touw zetten van een kunstijsbaan 
in het centrum van Mijdrecht stond 
al langer op ons verlanglijstje, maar 
zowel de organisatie als de kosten 
waren daarbij struikelpunten,” al-
dus burgemeester Marianne Burg-
man tijdens een persbijeenkomst op 
het gemeentehuis afgelopen don-
derdag. “Maar nu we het gezamen-
lijk doen wordt ons die kans nu ge-
boden.” De gemeente draagt in to-
taal 40.000 euro bij op een kosten-
post van ca. 100.000 euro die de op-
zet van de ijsbaan kost. “Het restant 
wordt aangevuld door zo’n veertig 
sponsors die we voor de opzet van 
de baan hebben gevonden en die 
enthousiast waren over het plan,” 
haakt voorzitter van stichting Ve-
nen-on-ice Jos van Wijk hierop in. 
“Naast geld hebben we ook spon-
sors die in natura een bijdrage leve-
ren. Bedrijfsleven en winkeliers doen 
dus volop mee. Zo zorgt Fronik voor 
een zandlichaam waarop de baan 
vlak moet komen te liggen, VOBI le-
vert bekistingsplaten, Homan zorgt 
voor een stroomaggregaat om de 
vriesmachine te laten werken, Ren-
dez-Vous voor de catering naast de 
baan in een koek-en-zopie tent en 
de Decorette legt vloerbedekking 
voor het schaatsterras. Het terras 
grenst aan dat van Rendez-Vous. 
Naast de baan komen nog vier pa-
godetenten en een werkruimte. Er 
komt een boarding rond de baan, 
er is entertainment gepland en be-
halve door de aanwezige beveili-
gingscamera’s wordt ook voor toe-
zicht gezorgd door Risiguard Be-
veiliging. Vanzelfsprekend wordt de 
baan ook verlicht. Winkelcentrum 
De Lindeboom doet eveneens een 
fl inke duit in het zakje, evenals Van 

der Zwaard Optiek, Tuincentrum De 
Huifkar, Aannemersbedrijf Hopman, 
Hofl and Medische Centrum, Walra-
ven enz. Om maar een paar voor-
beelden te noemen. De organisa-
tie zelf en het verlenen van hulp en 
bijstand op en rond de baan wordt 
door talloze vrijwilligers van o.a. de 
ijsverenigingen gedaan. Daar zit-
ten ook EHBO-ers bij. Zonder hen 
zou dit evenement niet gerealiseerd 
kunnen worden. Zij verdienen nu al 
onze grote dank.” 

Sfeerverhogend
De schaatsbaan komt te liggen op 
het Raadhuisplein in de hoek tussen 
het gemeentehuis en Rendez-Vous. 
Het winterse evenement draagt on-
getwijfeld bij aan de gezelligheid en 
de sfeer in een feestelijk getooid 
Mijdrecht en dat is de tweede doel-
stelling van de organisatie. Namelijk 
het aantrekken van bezoekers, niet 
alleen om te schaatsen, maar ook 
om van de gezelligheid te genieten 
en om te winkelen. Eén en ander 
gevoed door een uniek stuk promo-
tie dat rond de schaatsbaan wordt 
uitgedragen. Het organiseren van 
een dergelijk evenement blijkt niet 
eenvoudig te zijn (geweest). Een 
map vol uitgewerkte vergaderingen, 
vergunningen en aanvragen, bere-
keningen en het uitwerken van de 
haalbaarheid is daarvan het bewijs. 
Dat is allemaal bijgehouden en ver-
zorgd door Gaby Pothuizen, werk-
zaam op de afdeling Economische 
Zaken bij de gemeente. Ook zij ver-
dient daarvoor een compliment. De 
organisatie steekt goed in elkaar. 
Waar men wel afhankelijk van is zijn 
de weersomstandigheden. Nat weer 
en (te) hoge temperaturen vragen 
veel energie voor de vriesinstallatie. 
Maar mocht het allemaal goed uit-
pakken kan er drie weken lang vol-
op geschaatst worden op het Raad-
huisplein. Daarbij zij opgemerkt dat 
men uitsluitend met kunstschaat-
sen en hockeyschaatsen de baan 
op mag. Het gebruik van ‘noren’ is 
niet toegestaan.
Openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 10.00 tot 21.00 
uur; vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 23.00 uur en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Op 24 december ge-
opend tot 17.00 uur. Vrijdag Eerste 
Kerstdag is de baan gesloten. Op 
Tweede Kerstdag en zondag 27 de-
cember gelden de eerdergenoemde 
openingstijden. Meer weten? Kijk 
dan op de website: www.venen-on-
ice.nl.

Burgemeester Marianne Burgman en Venen-on-ice voorzitter Jos van Wijk geven uitleg over de opzet van de kunstijs-
baan. Rechts Gaby Pothuizen van de afdeling Economische Zaken

Een zeer gevarieerd aanbod 
bij Mandy Leek Interieurs 
en Meubelstoffeerderij

Mijdrecht - Al weer een hele tijd 
is Mandy Leek Interieurs en Meu-
belstoffeerderij gevestigd aan het 
Burgemeester Haitsmaplein in 
Mijdrecht, vlakbij winkelcentrum De 
Lindeboom.
Mandy Leek biedt in haar winkel een 
uitgebreide keuze aan leuke woon-
decoraties, attributen voor interieur-
styling en trendy meubelen. Waar 
Mandy eveneens om bekend staat 
is haar vakmanschap in het stoffe-
ren en restaureren van allerlei soor-
ten meubelen. Daarbij gaat zij ervan 
uit dat elk interieur persoonlijk en 
uniek is. Bij haar vinden belangstel-

lenden bijna altijd de stof die bij hun 
smaak past. De collectie is samen-
gesteld uit stoffen en materialen van 
bekende leveranciers. Na het stof-
feren ziet de bank, stoel of poef er 
weer als nieuw uit!
Of het nu gaat om een Gelderland 
bank of die antieke stoel van oma, 
Mandy restaureert, repareert en 
stoffeert zowel moderne als klas-
sieke meubelen met leer, kunstleer 
of stof. Dat wordt vakkundig en met 
veel zorg uitgevoerd. Zonodig kan 
het binnenwerk van het zitmeubel 
geheel vervangen worden. Voor de 
klassieke meubelen worden origi-

nele materialen gebruikt zoals: jute, 
paardenhaar, zeegras en veren.
Mandy Leek heeft jarenlange erva-
ring en werkt voor zowel particulie-
ren als bedrijven, waaronder sport-
scholen, hotels, restaurants en kan-
toren die haar al hebben weten te 
vinden. Ook bezitters van een cara-
van of boot zijn bekend met de kwa-
liteiten van Mandy Leek, onder meer 
voor het opnieuw bekleden van zit-
kussens.

Interieurstyling
Maar we praten niet alleen over 
stofferen; Mandy kan ook uw huis-
interieur volledig vernieuwen en 
‘aankleden’. U vindt hiervoor een 
ruime keuze in haar interieurwinkel. 
Of het nu gaat over kalkverf, stoe-
len en banken, maar ook om gor-
dijnen, vitrage, behang, bedsprei-
en, lampenkapjes, karpetten, spie-
gels, fotolijstjes, shutters, rolgordij-
nen, lamellen en vouwgordijnen, het 
is er. Heel interessant om eens vrij-
blijvend bij haar rond te kijken of er 
wat voor u bij zit. Wilt u een familie-
lid, vriend(in) of bekende eens ver-
rassen met iets origineels, dan kunt 
u bij Mandy bijvoorbeeld ook ca-
deaubonnen kopen. Misschien een 
idee voor Sint Nicolaas of de ko-
mende feestdagen!

Mandy werkt eveneens in opdracht 
van interieurdecorateurs, binnen-
huisarchitecten en makelaars. Ook 
voor TV-programma’s en evenemen-
ten wordt gebruik gemaakt van haar 
expertise. Wilt u de woonkamer of 
een slaapkamer restylen, dan wordt 
in overleg met u een kleuren- en in-
richtingsplan samengesteld. Mocht 
uw huis al (te) lang te koop staan, 
dan kan Mandy er nét dat aan ver-
anderen om een aanstaande koper 
sneller te laten beslissen.

In deze donkere dagen tijd heeft 
Mandy in haar winkel gezorgd voor 
een gezellige kerstsfeer met lichtjes 
en kerstdecoratie. Kerststallen zijn 
in alle maten te bestellen en in een 
week leverbaar! Kortom: wat let u…
U vindt Mandy Leek in hart-
je Mijdrecht op het Burgemees-
ter Haitsmaplein 23. Openingstij-
den: di tot en met do van 10.00 tot 
18.00 u; vrij van 10.00 tot 21.00 uur 
en za van 10.00 tot 17.00 uur. Zij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 
06-11138949.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Het is eind november en de eerste herfststor-
men hebben we al gehad, zodat er een mooi 
gekleurd bladerdek op de grond is komen te 
liggen. Daar hebben we tijdens een herfstwan-
deling volop van kunnen genieten.
De bomen bereiden zich op deze manier voor 
op de koude winter. In de zomer verdampt 
een grote boom namelijk via zijn blad heel wat 
water per dag (zo’n 100 liter ), en om gezond te 
blijven moet hij dus elke dag op z’n minst die-
zelfde hoeveelheid uit de grond zien te halen. 
’s Winters zal dat een stuk moeilijker gaan 
omdat de grond vaak hard en/of bevroren is, 
waardoor er maar weinig water door de stam 
omhoog stroomt, en een boom zo helemaal uit 
zou kunnen drogen. Dat is dan ook de reden 
waarom hij zijn bladeren, de grote water ver-
bruikers, laat vallen.
Nu zit er in dat blad wel het bladgroen, dat 
het mogelijk maakt om onder invloed van licht 
koolstof om te zetten in zuurstof en glucose, en 
dat moet natuurlijk gespaard blijven. 
De bomen en struiken trekken dit tot het voor-
jaar terug in de takken, de stam en de wortels, 
en ontdaan van het bladgroen laten de bla-
deren hun oorspronkelijke kleuren zien: rood, 

geelbruin en oranje.
Maar goed, (bijna) al dat blad is er nu van af, 
en daardoor kunnen we mooi de structuur 
van de bomen weer zien, zoals bijvoorbeeld 
van de knotwilg. De indrukwekkende en vaak 
grillige vormen zijn iedere keer weer boeiend 
om naar te kijken. Maar ook boeiend is het om 
te zien wat er nu allemaal in zo’n boom groeit 
en gebeurt.
Met hun holtes vormen ze eigenlijk een “natuur-
gebiedje” op zich. Door het blad wat er af valt 
en dat in de holtes terecht komt ontstaat daar 
een humuslaagje waardoor er straks weer van 
alles in kan groeien en bloeien. Vaak zijn dit 
planten met zaden/vruchten – zoals b.v. de lijs-
terbes – die door de vogels, op de tak erboven 
zittend, zijn uitgepoept.  

Maar de vogels nestelen ook geregeld in de 
holtes van deze er zo oud uit ziende bomen.
Maar schijn bedriegt... knotwilgen zien er wel 
indrukwekkend en oud uit maar worden niet 
ouder dan een jaar of 60.

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & Uithoorn

De herfst

Houd de Grutto 
in de polder
Regio - Hoe kun je weidevogels en 
moeras het beste positioneren in de 
polder Groot Wilnis -Vinkeveen? Dat 
was het thema van de 2e grutto/
workshop die De Groene Venen op 
25 november 2009 organiseerde. 
In het gebied Demmerik en Bosdijk 
moeten natuurprojecten worden 
gerealiseerd zoals de zgn. Groene 
Ruggengraat (een tracé waarlangs 
fl ora en fauna zich over grote af-
stand kunnen verplaatsen en ont-
wikkelen).

Daarbij moet niet alleen rekening 
worden gehouden met de bedrijfs-
voering van de agrariërs maar ook 
met confl icterende natuurdoelstel-
lingen zoals bijvoorbeeld moeras 
en weidevogels. Ook voor de oude 
spoorbaan door de Demmerikse pol-
der kan het inrichten van een goed 
weidevogelgebied gevolgen heb-
ben. De begroeiing langs de spoor-
baan herbergt namelijk veel roof-
dieren voor weidevogels. Om de uit 
het noordelijke deel van de Demme-
rikse polder verdwenen grutto weer 
terug te lokken, zou die begroeiing 
moeten worden verwijderd, zo von-
den de weidevogeldeskundigen. En 
dan blijken dus ook de belangen 
van recreanten en weidevogels niet 
met elkaar te stroken. 

Weidevogels
Vragen die aan deelnemers van o.a. 
SOVON, Staatsbosbeheer, agrariërs, 
de agrarische natuurvereniging en 
weidevogelbeschermers zijn voor-
gelegd zijn: Is er een minimum-are-
aal nodig om weidevogels in stand 
te houden?
Wat betekent moerasvegetatie voor 
weidevogels?
Zitten daar veel bedreigende dieren 
in zoals de hermelijn, de vos, de bui-
zerd etc.? 

Nederland is voor de grutto een 
heel belangrijk broedgebied waarbij 
met name ook de Demmerikse Pol-
der van groot belang is. Grutto-jon-
gen gedijen het beste als er rust is 
in het broedgebied, als er pas wordt 
gemaaid als de jongen vliegvlug zijn 
en als de kuikens in een kruidenrijk 
grasland hun insectenmaaltje kun-
nen vinden. 

Conclusie
Een belangrijke conclusie van de 
dag was echter dat de polder Groot 
Wilnis-Vinkeveen een gebied is met 
veel potentie voor weidevogels en 
dat het met de juiste maatregelen 
mogelijk is om de gruttopopulatie 
zelfs te laten groeien!
Op termijn zou het gebied kunnen 

fungeren als kraamkamer en stap-
steen voor andere weidevogelge-
bieden.

Bureau Wing, dat in opdracht van de 
provincie Utrecht en samen met alle 
belanghebbenden een gebiedscon-
venant voor de inrichting van Groot 
Wilnis-Vinkeveen uitwerkt, was ook 
aanwezig.
De heer Tersteeg van Wing was ver-
heugd over de input van de deskun-
digen. De resultaten van de work-
shop zullen naar verwachting wor-
den meegenomen in de uitvoe-
ringsagenda.

Verwacht wordt dat het convenant 
in januari 2010 zal worden onderte-
kend. De uitvoeringsagenda zal kort 
daarna worden opgesteld. 
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Ik weet nog goed dat, toen ik zelf 
nog op de Middelbare School zat, er 
schoolavonden werden georgani-
seerd, waar je gewoon ‘moest zijn’. 
Er stond een band te spelen in het 
tekenlokaal van meneer Nuisl. Ze 
heette The Bobby Green Selection.  
Op de keiharde muziek werden de 
eerste schuifelpasjes geoefend (met 
gestrekte armen). Later op de avond 
als je zowaar een meisje had leren 
kennen waar je even iets mee wilde 
“bespreken” liep je een van de gan-
gen van de school in om in een don-
ker lokaal elkaar wat beter te leren 
kennen. 
Op de ‘grote’ schoolavond speelden 
zelfs Focus van Thijs van Leer en The 
Golden Earrings, toen nog met s, dat 
waren nog eens feesten. 

Tegenwoordig mogen we van de 
brandweer niet meer met z’n allen 
een feest organiseren, als je tenmin-
ste een school  bent, met bijna 1000 
leerlingen. Dan knip je dus het totaal 
door de helft en organiseer je een 
Onderbouw Disco. Dat was dus afge-
lopen vrijdagavond. Mevrouw Koppe 
en toezichthouder Bartosz hadden 
samen met een hele groep enthou-
siaste leerlingen er de schouders 
onder gezet om er een superfeest 
van te maken. Diverse dj’s, thema 
Black&White, een echte limbo-con-
test, plus een fotoshoot met je klas-
genoten om later nog  op terug te 
kunnen kijken.  Bijna 300 leerlingen 
van de eerste en tweede klassen had-
den een topavond. Tiësto, Michael 
Jackson, en allerlei oudere en nieu-
were hits kwamen voorbij met als af-
sluiter in koor “ik heb een tuintje in 
mijn hart........”
Schuifelen (of dat heet tegenwoor-
dig geloof ik ‘schuren’) heb ik er niet 
veel zien doen. Wel werd er lekker 
geswingd. En die leerlingen die van 
te voren riepen “een disco? Oh nee, 
dat is saai” hebben absoluut ongelijk 
gekregen, want het was een gewel-
dig feest!!! Organisatie, namens ons 
allen bedankt!

Meester P. van Roekel
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Aquarelleren op Molenland
Mijdrecht - Omdat het in novem-
ber zulk lekker weer was, konden de 
leerlingen van groep 5 tot en met 8 
lekker aquarellen in de vrije natuur. 
De keuze viel op Molenland om-
dat je daar zo’n prachtig weids uit-
zicht hebt over het prachtige stuk-
je van het groene hart waar wij in 
mogen wonen. De resultaten mo-
gen gezien worden! Deze schilder-

les vormde een onderdeel van de 
vijf cultuurmiddagen die de leerlin-
gen in het kader van het cultuurbe-
leid op OBS Molenland volgen. Ze 
konden kiezen uit: mozaïek, een fo-
tostrip maken, wanddecoraties en 
aquarelleren. Op 2 december gaan 
de leerlingen aan elkaar presente-
ren wat er gemaakt is en hoe dat is 
gegaan. In de tweede helft van dit 

schooljaar komt er nog een blok van 
vijf cultuurmiddagen, gaan alle leer-
lingen mee doen aan het schilderij-
enproject van Moessogski, worden 
er diverse toneelvoorstellingen be-
zocht en voeren alle groepen nog 
een eigen toneelstuk op. De kinde-
ren doen met erg veel plezier mee 
aan al deze cultuurprojecten. Cul-
tuur saai? Helemaal niet!

Laat je masseren voor het 
goede doel!
Mijdrecht - Zaterdag 5 december 
organiseert Stichting Wees een Kind 
een massage-actie om geld in te za-
melen. Op deze dag kunt u zich la-
ten masseren tegen een kleine ver-
goeding in de kleedruimtes van 
voetbalvereniging Argon. De ac-
tie zal plaatsvinden tussen 10.00 en 
17.00 uur en zal de hele dag door 
duren! Stichting Wees een Kind zet 
zich in voor een weeshuis Istiqomah 
in het Indonesische Jakarta. In dit 
huis van 100 vierkante meter leven 
21 kinderen en naast de weeskinde-
ren wordt het huis ook gebruikt als 

dagopvang door 75 kinderen. Het 
huis ligt onbeveiligd op nog geen 
drie meter afstand van de spoor-
lijn, waar om het kwartier een trein 
voorbijraast. Het grootste probleem 
is dat de grond waarop het wees-
huis staat van de spoorwegen is en 
de spoorwegen volgend jaar wil uit-
breiden op het stuk grond waar-
op het weeshuis staat. Het wees-
huis moet dus weg, maar waarnaar 
toe is nog niet bekend. Zomaar naar 
een nieuwe locatie verhuizen is een 
groot probleem, hiervoor is namelijk 
geen geld en in Indonesië is er ook 

geen instantie waar men hiervoor 
kan aankloppen De grote angst is 
dan ook dat zij volgend jaar met 21 
kinderen op straat komen te staan 
en de 75 kinderen van de dagop-
vang straatkinderen worden. 
Met de gedachte dat deze kinde-
ren absoluut niet op straat mogen 
gaan leven, is Stichting Wees een 
Kind ontstaan. De massage-actie is 
de eerste actie om geld in te zame-
len. Dus laat u op 5 december lekker 
verwennen en help hiermee Stich-
ting Wees een Kind en natuurlijk de 
kinderen van weeshuis Istiqomah!!

Meerderheid raad voor  
een supermarkt aan de 
Herenweg
Vinkeveen – Een raadzaal vol be-
langstellenden, negen insprekers 
en dit tijdens een raadsvergadering 
van de gemeente De Ronde Venen. 
Dan moet er toch weer iets aan de 
hand zijn. Dat klopt: voor de zoveel-
ste keer gaat er gesproken worden 
over: mag er nu een supermarkt ge-
vestigd worden aan de Herenweg in 
Vinkeveen of niet. Trouwe lezers van 
deze krant hebben hier de afgelo-
pen twee jaar lang regelmatig arti-
kelen over gelezen van de voor- en 
tegenstanders. Pagina’s vol. Heel 
veel ingezonden brieven ook, dit uit 
beide kampen, de voor en tegen-
standers. Hier willen we het niet 
meer over hebben, dan vervallen we 
in herhalingen en dat is zonde van 
de tijd en van de tekstruimte. 
De gemeenteraad heeft nu in meer-
derheid besloten alsnog haar me-
dewerking te verlenen aan de komst 
van een AH aan de Herenweg in Vi-
niet mee met het voorstel van het 
college  om dit nu juist niet te doen.
Bijna een jaar geleden gaf het col-
lege de bouwvergunning af. Te-
gen deze vergunning gingen Super 
de Boer en Winkelcentrum Zuider-
waard in beroep bij de rechter en 
de rechter schortte de bouwvergun-
ning op. De bouw werd stilgelegd. 

Rechter
Nu blijkt dat het college blij was met 
de uitspraak van de rechter. Het col-
lege dacht dat ze niet anders kon 
dan de vergunning geven, aange-
zien de panden waar het over gaat 
al jaren als winkels in gebruik zijn 
geweest. Echter in de plannen voor 
de wijk Zuiderwaard heeft de raad 
vastgelegd dat er in Vinkeveen geen 
plaats is voor een tweede winkel-
centrum.
De raad echter vindt een AH geen 
tweede winkelcentrum en heeft nu 
een zogenaamd projectbesluit ge-
nomen en is de mogelijkheid er 
weer om alsnog een bouwvergun-
ning voor een AH af te geven.
Tijdens de raadsvergadering bleek 
al snel dat een meerderheid van de 

raad vond dat er wel een AH moest 
kunnen komen. Jan van Loo (CDA) 
bood mede namens de fracties van  
VVD, D66, VVW en VVD, een amen-
dement in, waarin de raad stelt dat 
zij een projectbesluit neemt om ves-
tiging van een supermarkt op dit 
perceel mogelijk te maken. “Met de 
vestiging van de desbetreffende su-
permarkt aan de Herenweg wordt 
geen duurzame ontwrichting ver-
wacht van de voorzieningenstruc-
tuur, in het bijzonder wat betreft 
Zuiderwaard. Ook de ontwikkeling 
van de toekomstige woonzorgzone 
in Zuiderwaard komt hiermee niet 
in het gedrang”, aldus het amende-
ment.

Triest
Raadslid Sandor Harmens van de 
VVD was overduidelijk: “Herenweg 
71 t/m 75 ziet er al jaren triest uit. 
Gelukkig is er een ondernemer, met 
een bewezen trackrecord in Vinke-
veen. die dit stukje zijn karakter te-
rug wil geven. Zo begon ik mijn be-
toog in de raadsvergadering van 2 
juli jl. Inmiddels zijn er weer maan-
den verstrekken en nog is er geen 
duidelijkheid.
Inmiddels heeft de raad wel ver-
schillende ideeën betreffende de 
ontwikkeling van Zuiderwaard. Het 
zijn geen uitgewerkte plannen, de 
financiële haalbaarheid is onduide-
lijk en het zijn vooral plannen voor 
de opwaardering van het winkel-
centrum. De integrale visie woon-
zorg-zone was in het eerste plan 
aanwezig, maar bleek financieel on-
haalbaar en bij het nu voorliggende 
idee ontbreekt hij helemaal. Achmea 
Vastgoed is logischerwijs vooral ge-
focust op haar vastgoed.

Dreiging
Concluderend, we zijn als gemeen-
teraad nu vier maanden verder en 
dezelfde kaarten liggen op tafel. 
Sterker nog, dezelfde dreiging ligt 
op tafel. De VVD vindt het zeer be-
treurenswaardig dat de eigenaar 
van het winkelcentrum het door-

gaan van de opwaardering van het 
winkelcentrum koppelt aan het feit 
dat er geen supermarkt moet ko-
men aan de Herenweg. De hele dis-
cussie gaat niet meer over de AH 
aan de Herenweg, maar over Zui-
derwaard.
Natuurlijk begrijpen wij de vrees 
voor concurrentie, voor minder 
klandizie. Elke winkelier moet op 
basis van eigen kracht ondernemen. 
Het voortbestaan van Zuiderwaard 
is niet afhankelijk van deze super-
markt, maar van de eigen aantrek-
kelijkheid van Zuiderwaard..

Meer lef
De VVD had meer ondernemers-
schap en lef van het college ver-
wacht. In januari gaf het college een 
bouwvergunning. Dat hadden zij 
niet moeten doen omdat zij op en-
kele punten strijdig zijn met het be-
stemmingsplan. De VVD snapt to-
taal niet waarom het college nu op-
eens vindt dat de plannen ook strij-
dig zijn met de detailhandelvisie 
en de ontwikkelingen rond Zuider-
waard. In januari kon het allemaal 
wel en nu niet meer. Het is triest. We 
hebben ons in de tang laten nemen 
door Achmea Vastgoed. Ik roep de 
raad dan ook op om de koppeling 
Zuiderwaard/AH Herenweg los te 
laten. Er is geen koppeling. Achmea 
Vastgoed heeft gewoon de plicht 
naar haar huurders toe om het win-
kelcentrum aantrekkelijk te houden.  
De VVD is van mening dat, gezien 
het historisch gebruik, de onderne-
mer alsnog de mogelijkheid moet 
krijgen deze ruimte te gebruiken. 
Een supermarkt aan de Herenweg 
is een mooie aanvulling voor Vinke-
veen”, aldus Harmens.
De grootste meerderheid van de 
raad was het in grote lijnen eens 
met deze woorden en het amende-
ment werd aangenomen. Het col-
lege start nu een onderzoek om te 
bezien of de vergunning alsnog ge-
geven kan worden. Wordt vervolgd 
dus.

Pieten brachten bezoek 
aan Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen week heb-
ben zwarte pieten een bezoek ge-
bracht aan de St. Jozefschool.

Om 13.00 uur kwamen de pieten 
aan wat weer tot grote hilariteit leid-

de. De kinderen van de groepen 1, 2, 
3 en 4 kwamen in groepjes naar de 
gymzaal, die was omgetoverd in een 
schatkamer, waar ze samen met de 
pieten een gezellige tijd hadden.
Er werd gezongen, gedanst, peper-

noten gebakken en lekker gek ge-
daan. Maar ook de bovenbouw 
werd niet vergeten.
Alle klassen werden bezocht door 
de pieten en getrakteerd op strooi-
goed.

Een persoonlijk huidadvies
in apotheek Mijdrecht
Mijdrecht - Op vrijdag 11 decem-
ber is er een huid-adviesdag in apo-
theek Mijdrecht aan de Hofland te 
Mijdrecht. Met de winter in aan-
tocht is aandacht voor de huid heel 
belangrijk. In deze tijd van het jaar is 
het van groot belang de huid goed 
te verzorgen en extra bescherming 
te geven. Veel klachten zijn overge-
voeligheid van de huid, zoals rood-
heid en schilfers. Op de huid-ad-
viesdag wordt een persoonlijk huid-
advies gegeven. Via huidanalyse 
met een huiddiagnose computer 
wordt gekeken naar de conditie van 
de huid en geadviseerd welke pro-

ducten het meest geschikt zijn voor 
elk specifieke huidtype. 
Het team van apotheek Mijdrecht 
werkt deze dag samen met een ge-
specialiseerde dermo adviseuse. Zij 
kan heel precies informatie geven 
over het huidtype en de conditie van 
de huid. Daarnaast worden richtlij-
nen gegeven om de huid optimaal 
te reinigen en te verzorgen. 
Naar aanleiding van de diagnose zal 
de dermo adviseuse producten van 
Vichy en La Roche Posay adviseren 
om in te spelen op de behoeftes van 
de huid. Geïnteresseerden kunnen 
een afspraak maken bij apotheek 

Mijdrecht, Hofland 48 te Mijdrecht 
telefoon 0297-286262. Het persoon-
lijk huidadvies duurt circa 20 minu-
ten en hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.
In verband met deze speciale dag 
is er een kortingsactie voor alle Vi-
chy en La Roche Posay producten in 
de periode 11 december tot 25 de-
cember. 

Bij aankopen van deze producten 
ontvangt men 15 % korting bij apo-
theek Mijdrecht, maar ook bij apo-
theek De Ronde Venen en apotheek 
Veldzijde in Wilnis.

Bewoners en agrariërs 
richten Stichting ‘WEI in 
de Bovenlanden’ op
Wilnis - Een aantal bewoners en 
agrariërs die wonen, recreëren of 
werkzaam zijn in de Wilnisse Boven-
landen hebben hun krachten gebun-
deld in een stichting die zich verzet 
tegen de grootscheepse herinrich-
ting van de Bovenlanden. 
De Bovenlanden is een van Wilnis 
mooiste polders en is gelegen tussen 
de Bovendijk, de Enschedeweg en de 
Amstelkade. Deze polder maakt on-
derdeel uit van de zgn. Ecologische 
hoofdstructuur. In opdracht van de 
Provincie Utrecht heeft de Gebieds-
commissie ‘De Venen’ onlangs beslo-
ten grote delen van deze polder af te 
graven en in te richten als ‘nat gras-
land’ of als rietland. Hiermee dreigt 
weer een stuk Hollands cultuurland-
schap verloren te gaan. Weer minder 

koeien in de wei. Wat de stichting te-
vens zorgen baart is het toekomstige 
beheer van het gebied. Dit zal duur 
zijn en hiervoor is tot op heden niets 
voor geregeld. Stichting ‘WEI in de 
Bovenlanden’ verzet zich tegen deze 
plannen. De stichting vreest niet al-
leen een enorme toename van mug-
gen, horzels en knutten in het ge-
bied, ook is het voor de initiatiefne-
mers onverteerbaar dat door deze 
ontwikkelingen de agrariërs uit het 
gebied moeten verdwijnen en plaats 
moeten maken voor moeras.

Goedkoper
De stichting staat op het standpunt 
dat het anders kan, beter vooral en 
goedkoper. Stichting “WEI in de Bo-
venlanden”  heeft een alternatief plan 

ontwikkeld. Ook in dit plan wordt 
ruimte geboden voor natuurontwik-
keling. Centraal in dit plan staan de 
agrariërs als ‘natuurlijke’ beheerders 
van het gebied. “WEI in de Boven-
landen” daagt de beleidsmakers uit 
dit plan serieus te nemen en het een 
eerlijke kans te geven.
De komende maanden zal de stich-
ting op tal van terreinen actief zijn en 
van zich doen spreken. Zo zal er bin-
nenkort een website worden gelan-
ceerd, en zal de stichting inspreken 
op 7 december aanstaande tijdens 
de Provinciale commissie voor Ruim-
te, Groen en Water. 
U kunt meer informatie vinden op 
www.WEIindebovenlanden.nl of con-
tact zoeken via weiindebovenlan-
den@kpnmail.nl

Dief betrapt
Mijdrecht - Medewerkers van een 
bedrijf betrapten op donderdag-
avond 26 november een dief. Hij 
werd kort daarna door de politie 
aangehouden.
Rond 22.50 uur reden twee perso-
neelsleden van een bedrijf aan de 
Communicatieweg het terrein van 
het bedrijf op. Zij zagen dat tegelij-
kertijd een bestelbus met aanhan-

ger het terrein afreed. Op de aan-
hangwagen zagen zij twee stelling-
karren staan, die van het bedrijf wa-
ren. De medewerkers reden ach-
ter de bestelbus aan en belden 112. 
De politiemeldkamer stuurde direct 
meerdere politie-eenheden die kant 
op.
De verdachte reed naar de Provinci-
aleweg N201, maar kreeg kennelijk 
door dat hij gevolgd werd. Na wat 
omzwervingen koos hij uiteindelijk 

kennelijk eieren voor zijn geld en 
reed terug naar het bedrijf aan de 
Communicatieweg. Daar begon hij 
met het afladen van de stellingkar-
ren. Agenten hielden de verdachte, 
een 22-jarige man uit Waverveen, 
aan. Hij is naar het politiebureau 
overgebracht en tegen hem wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Eén van 
de medewerkers deed aangifte van 
de diefstal. De stellingkarren bleven 
achter bij het bedrijf.
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Tweede Aparts scholenvolleybal 
toernooi weer zeer geslaagd
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag 25 november, werd het 
tweede Aparts scholenvolleybal toer-
nooi georganiseerd. Dit keer streden 
135 kinderen van de groepen 4, 5 en 
6 verdeeld over 25 teams tegen el-
kaar om de felbegeerde eerste prij-
zen. Bij groep 4 en 5 gingen de eer-
ste prijzen naar de Jozefschool, bij 
groep 6 pakte de Pijlstaart de titel.
Deze woensdag was het behoorlijk 
wat drukker dan de week ervoor en 
voor de 14 vrijwilligers van V.V. Ata-
lante was het dan soms ook behoor-
lijk moeilijk om zich verstaanbaar te 
maken. 

Om 13.00 uur begonnen de kinderen 
uit groep 6 aan hun wedstrijden. Er 
hadden zich maar liefst negen teams 
ingeschreven en de teams hadden 
de namen gekregen van de huidige 
internationals (een poule mannen en 
een poule vrouwen).
In het begin was het nog een beetje 
zoeken en was het lastig om de re-
geltjes te onthouden, maar na de eer-
ste ronde ging het gelijk al stukken 
beter. Er werd behoorlijk strijd gele-
verd en bij de finale was er behoor-
lijk wat publiek (voornamelijk ouders 
en klasgenootjes), die voor het nodi-
ge lawaai zorgden. Het ging tussen 

de teams Stam (Pijlstaart) en Maan 
(Jozef). Tot één minuut voor tijd kon 
het nog alle kanten op, maar uitein-
delijk deed Stam het net iets beter 
en pakte de overwinning. Maan (Jo-
zef) werd dus tweede en de derde 
plaats ging naar het team Staelens, 
eveneens van de Jozefschool. 

Acht teams
Een half uur later begonnen ook de 
groep 4 en 5 aan hun toernooi. Bij 
groep 4 hadden zich acht teams in-
geschreven. Deze teams kregen de 
namen van volleybaltermen. Hier 
ging het er ook behoorlijk fanatiek 

aan toe en je zag veel geconcen-
treerde gezichtjes. Er werd goed ge-
gooid, gevangen en gedraaid, maar 
het serveren was soms nog wat 
moeilijk. Gedurende de middag ging 
dat wel steeds beter en er waren 
dan ook steeds meer lange rally’s 
te zien. Heel leuk om te zien is dat 
het volleybal door de invoering van 
het CMV veel toegankelijker is ge-
worden voor jonge kinderen. Het is 
nu echt een sport voor jong en oud. 
Ook in deze groep verdeelde de Pijl-
staart en de Jozefschool de prijzen. 
De kleine finale ging tussen twee 
teams van de Pijlstaart; Sprong-
service en Killblock. Met 2-4 pakte 
Sprongservice de derde plaats. De 
finale was een onderonsje tussen 
twee teams van de Jozefschool; Tou-
ché en Duiken. Echt spannend werd 
het helaas niet, want Touché pakte 
met 6-0 de eerste plaats en Duiken 
werd tweede.

Nostalgie
Ook bij groep 5 hadden zich acht 
teams ingeschreven. Bij deze groep 
nostalgie alom, want de teams had-
den de namen van bekende oud-
internationals gekregen. Met wee-
moed naar de gouden Olympische 
plak in 1996 werden de wedstrijden 
omgeroepen. 

Bij deze groep was het ook een se-
rieuze aangelegenheid. De kinderen 
waren elkaar behoorlijk aan het aan-
moedigen, zowel het eigen teams als 
een ander team van de eigen klas. 
Ook hier was het in begin nog een 
beetje wennen, maar er werd al 
snel goed gepasst en slim gegooid. 
Dit leverde een hoop mooie wed-
strijden op! Alle drie de Vinkeveen-
se basisscholen maakten bij deze 
groep kans op de prijzen. In de klei-
ne finale ging het tussen Huurman 
(Schakel) en Zwerver (Pijlstaart). 

Zwerver pakte overtuigende de der-
de plaats met een 5-1 overwinning. 
De finale ging wederom tussen twee 
teams van de Jozefschool; Blangé 
en Boersma. Een beetje een oneerlij-
ke strijd; Blangé had twee volleybal-
ster en een oud-volleyballer binnen 
de gelederen, Boersma had ‘slechts’ 
een volleybalster binnen het team. 
De overwinning ging dan ook met 
6-2 naar Blangé en Boersma pakte 
toch nog knap de tweede plaats.

Na het toernooi vond de prijsuitrei-
king plaats en werden hoofdspon-
sor Aparts, alle vrijwilligers, de da-
mes van de EHBO en de kinderen 
zelf nog eens bedankt voor hun in-
zet en aanwezigheid. 

Na twee weken volleyballessen ge-
volgd door twee scholentoernooien 
gaat V.V. Atalante zich nu weer voor-
bereiden op een volgend project.

Eerste Atalante vrijdaginstuif 
een leuk succes!
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 27 november werd bij Atalan-
te een eerste instuifavond georgani-
seerd voor recreatieve spelers. Het 
idee voor de instuiftraining was ont-
staan doordat enkele ouders van de 
mini’s (de jongste kids van Atalante) 
wel eens een balletjes zouden wil-
len slaan. 

Ook wilde het bestuur de recreanten 
wat meer bij de club/Boei betrekken 
en toen bleek dat op de thuisspeel-
avond de velden lang niet altijd door 
de bond bezet werden voor wed-
strijden. En 1+1=2.. Een clubje van 6 
ouders van de mini’s speelde samen 
met 10 recreanten een sportief en 
fanatiek volleybalavondje onder lei-
ding van trainsters Nancy Schock-
man en Annemarie Bakker.

De training begon met een partij-
tje zoals de mini’s van niveau 3 dat 
doen, de eerste bal passen naar 
een teammaatje en daarna vangen 
(ja, vangen) en over het net gooien. 
En dan doordraaien, en bij een fout 
even aan de kant! Voor de miniou-
ders bekende kost, voor veel recre-
anten wel even vreemd... Daarna 2-2 
inspelen, bovenhands, onderhands... 
Vooral na wat extra techniekuitleg 
van Nens ging het mooi stukken be-
ter. En niet alleen voor de mini-ou-
ders erg leerzaam! Na het inslaan en 
serveren werd er een partijtje King’s 
court gedaan, en daarna 6-6 en 3-
3 partijtjes. Het ging echt super-
leuk. En wat een talenten bij die mi-
ni-ouders! Hier en daar hebben ze 
op school gevolleybald of als kind 
even op volleybal gezeten. Ze kun-

nen zo mee met verschillende com-
petitie spelende teams. En dan die 
derde helft hè... gezellig aan de ron-
de tafel in De Boei natafelen... 
Wat nu verder? Met de bond wordt 
eerst gecheckt of de vrije velden op 
de vrijdag gebruikt kunnen worden, 
dan zet men de datums op een rij 
voor nog wat combitrainingen, 1 à 
2 keer per maand. En dat zal dan op 
vrijdagavonden zijn, naast de com-
petitie spelende teams. Dat wordt 
nog gezelliger dus! Geïnteresseer-
de sportievelingen die een avondje 
mee willen ballen kunnen altijd 3x 
gratis meedoen om te kijken of het 
bevalt. 

Interesse? Neem contact op met se-
cretaris Loes Kuijper secreta@vv-
atalante.nl of 0297-263678.

CSW F1 in nieuwe tenues 
van Zand- en grindhandel 
G. de Haan & Zn.
De Ronde Venen - Onder de be-
zielende leiding van Cock Bras en 
Marcel Veerhuis bestormt het team 
F1 van CSW  de ranglijst.
Zowel in de eerste klasse als de be-
kerpoule draaien de jongens goed 

mee. De trainingen, die worden ver-
zorgd door Marcel Dokter en René 
de Haan, werpen hun vruchten af 
en nu met de fraaie tenues zijn de 
verwachtingen nog hoger gespan-
nen. CSW wil dan ook G. de Haan 

& Zn van harte bedanken voor het 
op deze wijze ondersteunen van het 
team. 
U vindt Zand- en grindhandel G. de 
Haan aan de Provincialeweg 9 in 
Mijdrecht.HVM Heren 1 op koers

Mijdrecht - Sinds de komst 
van coach Nouschka Capel met een 
aantal oud-leden van HVM gaat 
het de goede kant op met de club 
en haar Heren 1 team. In dit sei-
zoen wat zeker als tussenjaar gezien 
moet worden is er al veel progres-
sie binnen dit team geboekt en dit 
resulteert dan ook in een verdiende 
5e plek in de 4e klasse B competitie. 
Een pittige competitie, omdat deze 
poule wel eens de sterkste kan zijn 
van alle 4e klassers. De clubleiding 

en sponsor Rabobank mogen dan 
ook zeer tevreden zijn met de pres-
taties tot nu toe. Het team bestaat 
uit oud-leden en bestaande leden 
met een leeftijdscategorie tussen 
de 18 en 30 jaar, een mix van jong 
en oud. Veel mogelijkheden om van 
elkaar te leren en samen een hecht 
team op te bouwen dat er volgend 
seizoen klaar voor is om door te 
stromen naar de 3e klasse. 
Al met al kunnen de heren terug-
kijken op een geslaagde 1e helft 

van dit seizoen. Aanstaande zondag 
spelen de heren hun laatste wed-
strijd voor dat de winterstop aan-
breekt tegen de heren uit Waddinx-
veen. Deze wedstrijd speelt men op 
eigen bodem en begint om 14.30 
uur op Rabobank Veld 1. Wilt u op 
de hoogte blijven van HVM’s pres-
taties maar ook over Hockey Vereni-
ging Mijdrecht? Kijk dan voor meer 
informatie op de website   www.hv-
mijdrecht.nl of kom eens langs bij 
de gezelligste club van deze regio!

Atlantis 2 verliest
van OVVO
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 nam het op te-
gen OVVO 4 in Maarssen.
Atlantis kwam lekker uit de start-
blokken en scoorde meteen de 0-
1, van OVVO kwam er meteen een 
respons, 1-1. Maar Atlantis scoorde 
drie minuten later weer en maakte 
er 1-2 van. Daarna was het OVVO 
dat 3 keer achter elkaar wist te sco-
ren, 4-2 voor OVVO. Meteen scoor-
de Atlantis drie keer achtereen en 
het werd 4-5 voor Atlantis.

OVVO maakte net voor rust de ge-
lijkmaker. En de teams gingen met 
een gelijkspel van 5-5 de rust in. 
Na de rust ging het gelijk op tot 
de 7-7, daarna was het OVVO dat 2 
keer scoorde, maar Atlantis liet de 
ploeg uit Maarssen niet uitlopen. Ze 
maakten er door ook 2 keer te sco-
ren 9-9 van. Daaropvolgend werd er 
in 1 minuut 4 keer gescoord, 2 keer 
door OVVO en twee keer door At-
lantis. Het was toch OVVO dat nog 
3 keer achter elkaar wist te scoren,  

zij zetten de eindstand daardoor op 
13-10 voor OVVO. Volgende week 
speelt het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis thuis in de Phoenix 
om 13:25 uur tegen tegen KIOS.
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Een glansrijke overwinning 
leidt Qui Vive meisjes D1 
naar kampioenschap
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 28 
november hebben de meisje D1 van 
Qui Vive een unieke prestatie gele-
verd. Ze zijn kampioen geworden in 
de topklasse poule B. 
De dames stonden al op de eerste 
plaats in de competitie, maar had-
den nog een punt nodig om deze 
plek veilig te stellen. 
Om 8.30 uur verzamelden ze zich bij 
Amstelhof, waar een speciaal door 
de sponsor georganiseerde touring-
car klaarstond om speelsters, coa-
ches, teammanager en supporters 
naar Alkmaar te brengen. Na een 
rit door heel veel regen arriveerden 
de meisjes op indrukwekkende wij-
ze met de touringcar bij de ingang 
van Alkmaar.

Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden. De meisjes betra-
den het veld met maar één doel voor 
ogen. Winnen! Na de warming-up en 
instructies van de coaches Joan en 
Piet gingen de meisjes er fanatiek 
tegenaan. Vanaf het begin van de 
wedstrijd werd er druk gezet en was 
Qui Vive dominant in de wedstrijd. 
Al snel kwam een voorzet van May-
bel op Julia die de bal op de linker-
paal van het doel sloeg. Roxy, die ter 
hoogte van de doelpaal stond, wist 
de bal nog net een tikje in de juiste 
richting te geven. Qui Vive stond 0-
1 voor! Gedreven bleven de meisjes 
strijden voor de punten. De sterke 
achterhoede met Suzanne, Tessa en 
Nikita zorgde keer op keer voor een 
goede opbouw via het middenveld 
naar de spitsen. Hierdoor kreeg Ju-
lia, de rechterspits, opnieuw de bal 
in haar stick gespeeld en wist hem 
feilloos in het doel te krijgen. De 

meisjes hadden de smaak te pak-
ken en kregen vleugels. 

Middenveld
Opnieuw werd er strak opgebouwd 
via het middenveld met Romy, An-
nick en Emma waardoor Sarah die 
mid-mid stond, de bal kreeg en een 
voorzet richting de spits gaf. Maybel 
maakte deze actie mooi af en zorg-
de voor de 0-3 stand. Alkmaar liet 
zich niet uit het veld slaan en bleef 
terugvechten. Het lukte dan ook een 
aantal keer dreigend richting cir-
kel van Qui Vive te trekken. Meestal 
kwamen ze niet verder dan het mid-
denveld waar Romee, Sophie, Em-
ma en Annick als stofzuigers de bal 
opzogen en weer richting spitsen 
speelden. Een enkele keer brak Alk-
maar toch door naar het doel, maar 
stuitte op Suzanne, de laatste vrouw 
en rots in de branding van de meis-
jes D1, waar dit seizoen weinig te-
genstanders langs zijn gekomen. 
Slechts een keer moest de keepster  
Lotte in actie komen en hield de 
bal ferm uit het doel. Daarna werd 
snel weer opgebouwd door Sophie 
en Romee richting spitsen. Nu wist 
Roxy, de vaste linkerspits, de bal via 
een tip-in in het doel te leggen. Dit 
bracht de stand op 0-4. Vlak voor de 
rust wist Maybel, de spits, een bal 
hard vanaf de kop cirkel in het doel 
te werken, waardoor Qui Vive met 5 
doelpunten voorsprong op Alkmaar 
de rust in ging.

Rust
In de rust hadden de meisjes, ambi-
tieus als ze zijn, hun doel bijgesteld. 
Ze wilden niet alleen winnen maar 
ook nog eens in totaal 10 doelpun-

ten scoren. Romy die na een on-
geluk op school even uitgescha-
keld leek, kon toch een deel van de 
wedstrijd meespelen. En dat liet ze 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Van-
uit haar positie als voorstopper wist 
ze een aantal speelsters van Alk-
maar te passeren en zelf de bal in 
het doel te krijgen. Dit bracht Qui Vi-
ve op een 0-6 stand! Sarah, de ex-
pert op strafcorners, wist de bal 
tweemaal vanaf de kop cirkel hard 
in het doel te pushen, waardoor het 
0-8 werd voor Qui Vive. Nogmaals 
wist Sarah de bal in het doel van 
Alkmaar te krijgen maar dit doel-
punt werd afgekeurd. Alkmaar bleef 
vechten en probeerde zoveel moge-
lijk weerstand te bieden. Ondanks 
een nederlaag bleef dit topteam ook 
nog eens heel sportief spelen. Maar 
het lukte Alkmaar niet om het doel 
van Qui Vive te bereiken. In de laat-
ste minuten wist Maybel, die in de 
tweede helft achter speelde, de bal 
vanaf rechtsachter via een pass in 
de stick van linkerspits te plaatsen. 
Roxy maakte hier dankbaar gebruik 
van en speelde de bal in de cirkel en 
maakte de actie  af met een goal. Dit 
bracht de meisje D1 naar een wel-
verdiende 0-9 overwinning op Alk-
maar. Wat ook nog eens drie pun-
ten opleverde in de competitie. Hier-
mee staat Qui Vive MD1 met stip op 
nummer 1 in poule B van de top-
klasse! 

Een seizoen van hard werken door 
speelsters en coaches werd zater-
dag beloond. De meisjes D1 zijn 
kampioen! En dat werd na afloop, 
onder leiding van teammanager Mi-
rella, op gepaste wijze gevierd.

Qui Vive Jongens C1 nog 
steeds ongeslagen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 28 
november mochten de jongens van 
de Qui Vive C1 aantreden, uit, te-
gen de Kikkers Jongens C1. Na een 
spannende wedstrijd vorige week, 
waar koploper Abcoude met 3-0 
werd verslagen, was het nu zaak 
om de reeks ‘overwinningen’ voort 
te zetten. Als verse koploper van de 
Topklasse wist Qui Vive in het begin 
niet het spel te maken. De Kikkers 
konden hierdoor regelmatig gevaar-
lijk voor het doel van Qui Vive komen. 
Gelukkig wist de verdediging de ve-

le scoops te onderscheppen en zo-
doende het doel schoon te houden. 
Nadat Qui Vive doorkreeg dat het 
allemaal niet zou komen aanwaaien 
begonnen zij te hockeyen en  kon-
den zo, door veel combinaties, met 
0-3 de rust in. In de rust werd orde 
op zaken gesteld door nogmaals te 
onderstrepen dat zij vooral moesten 
gaan samenspelen. Dat was niet te-
gen dovemansoren gezegd, want in 
de tweede helft liep het een stuk be-
ter. De Kikkers konden technisch en 
conditioneel geen tegenstand meer 

bieden. Door mooie combinaties 
en tip-inns werd de eindstand 0-8. 
Hiermee staat de JC1 ongeslagen, 
bovenaan, in de topklasse!

Een prestatie waar de nieuwe spon-
sor ‘Gunther & Wijma Bedrijfsmake-
laars’, de coach, maar vooral de spe-
lers enorm trots op mogen zijn. Vol-
gende week wacht een nieuwe ster-
ke tegenstander, HBS, de jongens 
op. Ook dan zal er sportief geknokt 
worden om te laten zien dat zij zeer 
terecht in deze klasse spelen.

Op de foto van links naar rechts, boven: Thijmen Gunther, Rens van Hoek, Jitte Lochtenberg, Hidde Haanstra, Peter 
Lauffer, Roelant Wilmink, Jelle Draper. Onder: Wouter van der Valk, Luit Boswijk, Max Does, Casper Kuijpers, Wessel 
Hogenboom en Lars Troost.

Geslaagden pupillencursus
Uithoorn - Na twee maanden stu-
deren was vorige week vrijdag 
27 november de 4e en afsluiten-
de avond van de cursus F en E pu-
pillen bij Legmeervogels. Door de-
ze cursus komt de jeugdopleiding 
weer op een hoger peil. De trainin-
gen zullen met meer plezier door de 
kinderen worden gevolgd en er zal 
ook meer worden geleerd! Alle cur-
sisten zijn enthousiast over het cur-
susaanbod en raden iedereen aan 

die nog geen cursus heeft gedaan 
om zich in te schrijven voor volgend 
seizoen. Tijdens deze avond werd er 
al een beetje gefeest met taart en 
pepernoten.
Aan het einde van de avond kregen 
de cursisten het certificaat uitge-
reikt door de deskundige en erva-
ren docenten Jeroen Roest en Klaas 
Vreugd. Na een afsluitende speech 
van jeugdvoorzitter Jeroen Bruning 
(waarin hij het belang van deze op-

leiding benadrukte) werd er nog ge-
toost in de kantine. De volgende 
trainers(sters) kregen het certificaat 
uitgereikt: Linda van Beek, Hélè-
ne Heemskerk, Wil Gieling, Mitchel 
Verschut, Roël Mers, Killian Phelan, 
Henk Caarls, Guido van Walraven, 
Nout Schukking, Dave Strijker, Peter 
Koenen, Mike Jennekes, Guido Lim-
burg, Guido Pauw, Jos Roodenburg, 
Sjoerd Griekspoor, Gerrit Griekspoor 
en Meron Hadera.

Qui Vive Jongens A1 laat 
zich aftroeven door HDM
Uithoorn - Tegen een fysiek ster-
ker HDM, dat met meer inzet en be-
leving vanaf de eerste minuut volop 
voor de winst ging, liet Qui Vive Jon-
gens A1 zich in de uitwedstrijd afge-
lopen zaterdag aftroeven. De eind-
stand werd 5-0, waarmee de Hage-
naars de eerste competitiepunten 
haalden en Qui Vive voorbijstreef-
den. Qui Vive is nu hekkensluiter en 
moet volgende week in het thuis-
duel tegen HGC alle zeilen bijzetten 
om een plek in de ranglijst te stijgen. 
Dat kan, want hoewel de uitslagen 
anders doen vermoeden, zitten alle 
teams in de interdistrictscompetitie 
dicht tegen elkaar aan. 
In de voorbereiding voor het huidige 
seizoen won Qui Vive vrij makkelijk 
van HDM, dat zich in daarna in de 
topklasse goed ontwikkelde en ter-
nauwernood plaatsing voor de lan-
delijke competitie misliep. Qui Vive 
daarentegen moest via een beslis-
singswedstrijd een plek veroveren 
in de interdistrictcompetitie, waarin 
tot nu toe alleen tegen Reigers een 
competitiepunt werd gehaald. HDM 
had tot afgelopen zaterdag echter 
nog geen punten en gaf vanaf de 
eerste minuut aan vol voor de winst 
te willen gaan. 
HDM had ook geluk. Al in de derde 
minuut strafte de slimme spits een 

blunder in de achterhoede van het 
ABN Amro-team af en kwam op 1-
0. Qui Vive herpakte zich vrij snel, 
dwong vijf minuten na de tegentref-
fer een strafcorner af maar scoorde 
niet uit de matig uitgevoerde vari-
ant. HDM was in de duels iets feller, 
de handelingssnelheid van de Qui 
Vive-spelers bleef in veel gevallen 
achter en vooral de passing was net 
als in eerdere duels onzorgvuldig. 
Beide teams hielden elkaar in even-
wicht en kregen kansjes, maar doel-
punten vielen er lange tijd niet. Tot 
in de 31e minuut Qui Vive voor de 
vierde keer vrij makkelijk een cor-
ner weggaf, waaruit HDM met een 
mooie tipp-in het net vond. Deze 
tweede goal was de mooiste van de 
wedstrijd. In de laatste minuut voor 
het rustsignaal kwam HDM, weder-
om uit een simpel weggegeven cor-
ner op een 3-0 voorsprong.

In de tweede helft veranderde het 
spelbeeld niet. Al in de tweede mi-
nuut had HDM kunnen scoren, 
maar keeper Mats Kaas bleef koel 
en via de counter die Qui Vive daar-
na knap uitspeelde werd een straf-
corner afgedwongen die weder-
om niet tot een doelpunt leidde. In 
die turbulente fase vlak na de her-
vatting was het daarentegen HDM 

dat uit een strafcorner simpel scoor-
de: 4-0. 
Qui Vive bleef de aanval zoeken, 
waardoor HDM ruimte kreeg en 
kansen afdwong. De meegereisde 
supporters, onder wie co-sponsor 
De Graaf Van der Zande, moesten 
met lede ogen aanzien dat Qui Vive 
er niet in slaagde te scoren. Kans-
jes waren er wel, maar ook de spit-
sen leden onnodig balverlies. Uit de 
in totaal zes afgedwongen strafcor-
ners scoorde Qui Vive niet, terwijl 
HDM uit acht strafcorners drie keer 
het net wist te vinden. Vlak voor het 
eindsignaal bracht HDM de eind-
stand op 5-0, omdat de linkerspits 
niets in de weg werd gelegd toen hij 
de cirkel binnenliep en alle ruimte 
kreeg doeltreffend af te ronden. 
Het zat Qui Vive Jongens A1 afge-
lopen zaterdag op alle fronten te-
gen. Dat vooral verdedigers rede-
lijk door blessures gehavend de mat 
af kwamen zegt veel over de fysie-
ke kracht waarmee HDM de strijd 
aanging, maar ook over de manier 
waarop de Uithoornse hockeyers dit 
over zich heen lieten komen. In de 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
aanstaande zaterdag tegen kampi-
oenskandidaat HGC kan Qui Vive 
laten zien, dat de positie van rode 
lantaarndrager onterecht is.

Zwarte pieten op bezoek 
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van Sinterklaas. Vrijdag-
avond 27 november werden de jon-
ge judoka’s van Judoschool Blaauw 
tijdens de les verrast met een be-
zoek van zes zwarte pieten en zon-
dag 29 november werd er met het 
sinterklaastoernooi meegedaan in 
Beverwijk. De kinderen in de leef-
tijd van 5 tot en met 10 jaar heb-
ben aan de zwarte pieten hun ju-
dokunsten laten zien. De ouders 
moesten van de pieten ook de mat 
op om samen met de kinderen sin-
terklaasliedjes te zingen. Ook lieten 
de kinderen aan de zwarte pieten 
zien hoe goed ze kunnen judoën. 
Nadat de groepsfoto was genomen 
kregen alle kinderen van de zwar-
te pieten pepernoten. Met een luid 
afscheidslied gingen de zwarte pie-
ten weer weg en kwam er een eind 
aan hun onverwachte maar heel ge-

zellig bezoek. Nadat de zwarte pie-
ten weg waren konden de kinderen 
weer verder gaan met wat ze aan 
het oefenen waren toen ze binnen-
kwamen.
Op zondag 29  november werd door 
de Judo Bond Nederland, district 
Noord-Holland, weer het jaarlijkse 
Sinterklaastoernooi georganiseerd 
voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. 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 ge-
komen. De kinderen werden zoveel 
mogelijk naar leeftijd en gewichts-
klasse onderverdeeld in poules van 
vier en vijf kinderen. Judoschool 
Blaauw had een met aantal judoka’s 
ingeschreven. ’s Morgens vroeg om 
kwart voor negen moesten de licht-
ste gewichtsklassen zich bij de we-
ging melden. Nadat de poules wa-

ren ingedeeld werden de judoka’s 
verdeeld over 8 matten en konden 
de wedstrijden onder toeziend oog 
van Sinterklaas en de zwarte pie-
ten beginnen. In de ochtend deed 
Mats Koolmoes bij de lichtgewich-
ten mee. Mats was ingedeeld in 
een poule met 5 deelnemers. In de 
eerste wedstrijd wist Mats met een 
heupworp een wazari te scoren ge-
volgd met een houdgreep. Ook de 
tweede wedstrijd wist Mats met een 
ippon te winnen. Helaas verloor hij 
in zijn derde wedstrijd van de der-
de van Noord-Holland. In zijn laatste 
wedstrijd wist Mats 2 yuko’s te sco-
ren, jammer genoeg wist zijn tegen-
stander een wazari te scoren. Mats 
kon hierdoor de beker in ontvangst 
nemen voor de tweede plaats.
De andere deelnemers hebben 
goed hun best gedaan maar wisten 
niet bij de eerste drie prijswinnaars 
te komen.



Nieuwe Meerbode  - 2 december 2009 pagina 27

Het jeugdteam dat afgelopen zaterdag kampioen is geworden in de vierde 
klasse. Boven: Chatsjïk Daudov. Onder van links naar rechts: Junior Vuur, Bin-
ky Vuur, Dion Slegt.

Drie teams van Vitac 
kampioen
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag-
avond speelde het eerste senio-
renteam van tafeltennisvereniging 
Vitac zijn kampioenswedstrijd in de 
derde klasse. De dag daarna deed 
het eerste jeugdteam hetzelfde in 
de vierde klasse. Beide wisten na af-
loop nog niet of hun score van die 
dag hoog genoeg was voor de eer-
ste plaats. Het seniorenteam won 
thuis met 8-2 van Buna uit Bussum, 
terwijl het eerste jeugdteam met 7-
3 van Hilversum verloor. Voor beide 
teams bleken de behaalde punten 
voldoende. 
Daarnaast scoorde Vitac 4 senio-
ren ook voldoende punten voor hun 
kampioenschap in de zesde klasse, 
zodat er binnenkort drie teams van 
Vitac gehuldigd gaan worden.
Het eerste jeugdteam, bestaan-
de uit Dion Slegt, Binky en Juni-
or Vuur en Chatsjik Daudov startte 
met een voortvarende overwinning 
van Chatsjik op Heleen Hop. Daarna 
volgden drie verliespartijen van de 
Vitac jongens waaronder het dub-
belspel.  Chatsjik won daarna zijn 
tweede partij, waardoor de stand 
op 3-2 kwam. Chatsjik hield de bal 
goed op tafel en scoorde regelma-
tig met zijn harde forehand aanvals-
ballen. 
Vervolgens speelde Binky een wis-
selvallige, maar zeer spannen-
de wedstrijd. Deze eindigde in vijf 
games maar de winst was voor Hil-
versum. 
Zo kwam Vitac op een 4-2 achter-
stand. Als Vitac 4 punten zou halen, 
dus vier partijen van de tien, win-
nend afsluiten, dan zou het kampi-
oenschap binnengehaald zijn. He-
laas zat het Binky net niet mee. Hij 
verloor al zijn partijen in vijf games 
en ook nog met slechts een paar 
punten verschil. Na acht wedstrij-
den was het 6-2 voor Hilversum en 
zag het er slecht uit voor het Vitac 
team. Chatsjik verloor met 11-7 in 
de vijfde game van Thijs Verkerk, 
wat een 7-2 achterstand betekende. 
De jongens konden geen vier winst-
punten meer halen. Met drie winst-
punten zou het kampioenschap ook 
nog mogelijk zijn, maar dan waren 
ze afhankelijk van wat de andere 
teams in hun poule speelden. Dion 
speelde een zenuwslopende partij 
tegen Heleen Hop en wederom een 

wedstrijd die in de beslissende vijf-
de game eindigde. Enigszins afge-
leid door applaus, hield Dion het 
hoofd koel. Hij bleef zijn eigen spel 
spelen en scoorde regelmatig pun-
ten met een goede service. Met 6-
11 won Dion de beslissende game. 
Vitac behaalde zo drie punten en de 
eindstand kwam op 7-3 verlies. Dat 
dit genoeg was voor het kampioen-
schap in de vierde klasse bleek la-
ter op de avond. Voorjaar 2010 spe-
len ze in de derde klasse, een knap-
pe prestatie. 
Het seniorenteam van Vitac had in 
de stand na negen wedstrijden één 
punt voorsprong op hun concurrent 
SC ’t Gooi’. Dit team speelde dezelf-
de avond tegen Wik uit Kockengen. 
Vitac speelde tegen Buna uit Bus-
sum. De opdracht voor Vitac was 
om ’t Gooi één punt voor te blijven. 
Na de eerste vier partijen stond 
Vitac op een 3-1 voorsprong. De 
tussenstand ’t Gooi-Wik was 4-0 
voor ’t Gooi. Dit betekende dat Vitac 
tweede stond. 
Berry van Veen verloor de eerste 
game van Peter de Boer, na een tac-
tische tip kreeg Berry  het spel weer 
in eigen hand, en won deze par-
tij. Rian won daarna eenvoudig van 
Guus Korper. 
Bastiaan de Haan speelde een zeer 
spannende en belangrijke wedstrijd 
tegen de kopman van ’t Gooi, Karel 
Karssen. Met goed aanvallend spel 
won de Vitaccer in 5 games.
Berry won ook zijn derde partij wat 
een stand van 7-1 opleverde.
Bastiaan speelde zijn laatste wed-
strijd tegen Peter de Boer. De hele 
wedstrijd lag de stand dicht bij el-
kaar, maar Peter scoorde de pun-
ten op de belangrijkste momenten. 
Dit betekende nog steeds 7 winst-
punten voor Vitac met nog één wed-
strijd te spelen. 
De tussenstand bij ’t Gooi-Wik was 
ondertussen 6-2. Als Rian zijn laat-
ste partij winnend af zou sluiten zou 
het kampioenschap binnen zijn. Ri-
an trad aan tegen Karel Karssen met 
een moeizame start en verloor de 
eerste game. De Vitaccer heeft ge-
lukkig stalen zenuwen en naarma-
te de wedstrijd vorderde kwam hij 
steeds meer in zijn spel, zodat hij de 
laatste partij met 3-1 winst afsluit. 
Kampioen in de derde klasse!

Een spannende strijd bij
De Vinken E1
Vinkeveen - De Vinken E1 speelde 
afgelopen zaterdag een spannende 
wedstrijd tegen EKVA E1 uit Alme-
re. EKVA was geen onbekende te-
genstander. Op het veld hielden de 
ploegen elkaar goed in evenwicht: 
beide teams wisten hun thuiswed-
strijd te winnen. 
De coaches Ingrid Hagenaars en 
Heleen Kroon moesten het stel-
len zonder de vaste krachten Dylan 
Bras (ziek) en Annabel Mulckhuyse 
(gebroken pink). Na enig gepuzzel 
kwam de volgende opstelling uit de 
hoed. In de aanval stonden Luka van 
der Vliet, invalster Rosa Boerlage, 
Miquel Jacobs en Menno de Graaff. 
Ravi Brockhoff, Zoë van Dasler, Finn 
Kroon en Thomas Duikersloot zou-
den in de verdediging beginnen.
Voordat het publiek goed en wel 
op de tribune had plaatsgenomen, 
kwam de Vinkeveense Super de 
Boer-ploeg op een 1-0 voorsprong. 
Na 15 seconden wist Menno de 
Graaff van grote afstand de korf te 
doorboren. Het publiek ging er eens 
goed voor zitten. Maar EKVA liet ge-
lijk zien dat het niet voor niets ge-
zien werd als één van de betere te-
genstanders. In de tweede minuut 
scoorde EKVA via hun gevaarlijk-
ste aanvaller de gelijkmaker, 1-1. De 
strijd ging redelijk gelijk op en bei-
de ploegen hadden het moeilijk om 
in hun ritme te komen. Desondanks 
was het EKVA dat  na een kleine vijf 
minuten op voorsprong kwam: 1-2. 

Vlak voordat er van functie gewis-
seld zou worden scoorde Miquel Ja-
cobs van onder de korf de gelijkma-
ker: 2-2.

Spelbeeld
Na de functiewissel hetzelfde spel-
beeld: aan beide kanten weinig kan-
sen en een iets beter EKVA. De Vin-
ken had moeite met de beweeglijke 
tegenstanders die niet alleen dicht 
op de man verdedigden, maar er 
ook veel ballen tussenuit plukten. 
Het was dan ook geen verrassing 
dat zij vlak voor rust de 3-2 maak-
ten.
Met Melissa Verweij voor Rosa Boer-
lage probeerde De Vinken E1 na rust 
dit kleine gaatje te dichten. De ver-
dediging hield het, soms met enig 
kunst- en vliegwerk, goed dicht. In 
de aanval kwamen er wel wat kans-
jes, maar die gingen er jammerge-
noeg niet in. De strijd ging weder-
om redelijk gelijk op, al waren de 
bezoekers nog steeds de iets betere 
ploeg. Maar met slechts één doel-
puntje verschil was nog alles moge-
lijk. De jonge Vinkenploeg bleef er 
voor strijden, maar het mocht niet 
baten. Uiteindelijk scoorden de be-
zoekers in de slotseconden nog de 
2-4. De strijd was gestreden. Na 
twee mooie winstpartijen de eer-
ste nederlaag voor De Vinken E1, 
dat nog wel op een mooie gedeel-
de derde plaats staat in deze zwa-
re poule.

Prima gelijkspel voor
De Vinken B1
Vinkeveen - Na het verlies van vo-
rige week tegen Atlantis B1 stond er 
afgelopen zaterdag voor De Vinken 
B1 een nieuwe uitdaging te wach-
ten. SDO B1 kwam op bezoek. De-
ze ploeg had al eerder van Atlantis 
gewonnen en de gehele SDO-jeugd 
doet het de laatste jaren erg goed. 
Kortom, de B1 zou het behoorlijk 
zwaar krijgen.
De ploeg van coach Johan Kroon 
moest het nog steeds doen zon-
der de geblesseerden Johan Huizin-
ga, Junior Bosman en Femke Kam-
minga. Met invaller Gideon Leef-
lang vormden Mark de Haan, Nic-
ky Kroon en Annick Stokhof de aan-
val. In de verdediging stonden Eme-
se Kroon, Eva Hemelaar, Robbin de 
Graaff en Jelle Mul.
De door Sport Medisch Centrum De 
Bron gesponsorde ploeg kende een 
bliksemstart. Na 17 seconden scoor-
de Nicky Kroon uit een strafworp de 
1-0. Lang kon de ploeg niet genie-
ten van deze voorsprong, want in de 
tweede minuut scoorde SDO van af-
stand de gelijkmaker. Ook de 2-1 en 
2-2 vielen uit een strafworp. Via 3-
2 en 4-2 (een hele mooie doorloop-
bal van de prima invallende  Gide-
on Leeflang) nam de thuisploeg het 
heft in handen. SDO speelde dan 
wel wat ‘volwassener’, maar ze ver-
gaten de kansen die ze kregen af te 
maken. De Vinken stelde daar een 
enorme dosis inzet tegenover. Want 

ondanks het feit dat de meeste te-
genstanders een stukje steviger en 
groter waren, werd er voor elke bal 
gestreden. Desondanks sloop SDO 
voor rust stapje voor stapje dichter-
bij. Sterker nog, in de laatste minuut 
voor rust nam het een 4-5 voor-
sprong.

Makkelijker
In de eerste tien minuten na rust 
hetzelfde spelbeeld. Een iets mak-
kelijker spelend SDO en een zeer fel 
De Vinken. Een doelpunt liet lang op 
zich wachten. Na de 5-5 van Mark 
de Haan (doorloopbal) ging het pu-
bliek er nog eens goed voor zitten. 
Zou het dan toch kunnen. Na de 6-
5 van Jelle Mul kreeg SDO het toch 
wel wat benauwd. Zeker toen de 
Vinkeveense ploeg in de 22e minuut 
ook nog een strafworp kreeg. Jam-
mer genoeg werd deze niet verzil-
verd. SDO putte hier weer wat moed 
uit en scoorde na een kansje de 6-
6. De thuisploeg was zichtbaar aan-
geslagen. Maar het werd nog erger. 
Vlak voor tijd scoorden de bezoe-
kers uit Kamerik, 6-7. Met nog één 
minuut te spelen leek de wedstrijd  
gespeeld. Maar na een kort opont-
houd, vanwege een blessure aan 
SDO-kant, was het Mark de Haan 
die van afstand koel bleef en de be-
vrijdende 7-7 aantekende. Al met al 
een zwaarbevochten en prima re-
sultaat voor De Vinken B1.

Pieten geven ‘les’ op de 
Veenzijdeschool
Wilnis - Vorige week donderdag 26 
november kwamen de kinderen van 
de Veenzijdeschool naar de Willis-
stee om te gymen. En door wie wer-
den ze daar opgewacht? Er stonden 
vier pieten om “les” te geven aan de 
kinderen. Allemaal behendigheids-
spelletjes stonden er klaar en aan 
het einde van de “les” kregen de 
kinderen uit handen van de pieten 

een heus pietendiploma en een zak-
je pepernoten als beloning.
Alle kinderen waren erg enthousi-
ast en mede dankzij de hulp van ve-
le ouders, ouderraad en het team 
van de Veenzijdeschool was ook de-
ze middag wederom één groot suc-
ces! Nou pieten, tot komende vrij-
dag, dan zien de kids jullie vast weer 
bij hun op school!

Een klinkende overwinning 
voor de Veenland dames
Wilnis - Met een team op vol-
le sterkte speelde Veenland thuis 
tegen VCH 7 uit Hoofddorp. Vori-
ge week verloor het team uit tegen 
VCH 6, maar toen had coach Rui-
ter slechts 6 speelsters ter beschik-
king, waarvan er een slechts op hal-
ve kracht mee kon doen. 
Thuis in de Willisstee bleek VCH in 
de eerste set nog een lastige tegen-
stander. Er waren lange rally’s en de 
stand liep langzaam en gelijk op. 
Nadat 2 time-outs geen soulaas bo-
den, wisselde Kees Ruiter. Bij 12-12 
kwam Brenda van Dijk op de aanval-
plaats van Simone van Bolhuis. De 
wisselbreak bleek te werken, want 
daarna wist Veenland weg te lopen 
bij haar tegenstander en de set ging 
met 25-18 naar de thuisclub. 
In de tweede set kwam Ans Via-
nen op de plaats van spelverdeel-
ster Corine Nagel. Van meet af aan 
nam Veenland het initiatief en nam 
het een ruime voorsprong. Met na-
me Mariëtte van Yperen was lekker 
op dreef en scoorde goed. De ser-
vicebeurten van Brenda van Dijk en 
Mariëlle Bartman leverden ook de 
nodige punten op en de tweede set 
werd vrij makkelijk gewonnen met 
25–17.

Met 2 reservespeelsters op de bank 
kon coach Ruiter flink wisselen en in 
de 3e set kwamen Dorathé Verburg 
en Corine Nagel terug in de ploeg 
en namen Nel Compier en Mariët-
te van Yperen plaats op de bank.  
Ook in deze opstelling kon VCH niet 
veel tegengas geven aan Veenland. 
Coach Ruiter had geen time-outs of 
wissels nodig in deze set, het werd 
25-15 voor Veenland. 
In de 4e set  waren Mariëlle Bart-
man en Ans Vianen reserve en de-
ze avond bleek dat de Veenland da-
mes in elke combinatie tot scoren 
kunnen komen. In deze laatste set 
kwam VCH er niet meer aan de pas. 
De wedstrijd kreeg echter een an-
ticlimax doordat een speelster van 
VCH pijnlijk door haar enkel ging.  
De stand was 21-12 op dat moment. 
VCH gaf aan niet meer verder te wil-
len spelen waardoor de wedstrijd 
door Veenland gewonnen werd met 
4-0. De gebruikelijke vreugdeuitin-
gen bij een overwinning bleven van-
wege het blessureleed echter ach-
terwege.
De eerstvolgende wedstrijd speelt 
Veenland weer in de Willisstee en 
wel op vrijdag 10 december om 
20.15 uur.

Biljartclub De Paddestoel 2 
is in een grootse vorm
De Ronde Venen - Met nog 5 wed-
strijden te gaan heeft De Paddestoel 
2 een riante voorsprong genomen. 
Maar in de biljartsport kan het snel 
omslaan en dan is een periodekam-
pioenschap opeens weer heel ver 
weg.

De Paddestoel 2 is een van de jong-
ste teams in de competitie en be-
schikt dus over een goede conditie 
en dat is belangrijk voor een goede 
concentratie. Dus welk team gooit 
nog zand in deze geoliede biljart-
machine ?.

In speelweek 14 waren een paar 
trouwe spelers goed voor de beste 
prestaties van de afgelopen week. 
Bert Fokker had de kortste partij 
in 17 beurten en Jos Bader (zie fo-
to) maakte met 10 caramboles de 
procentueel hoogste serie van de 
week.

APK Mijdrecht 1 kon het met 4-5 
net niet redden tegen Dio 2. Het was 
een wedstrijd met veel lange partij-
en, dus een latertje voor de biljar-
ters.

De Kuiper/van Wijk bond Cens 2 
met 7-2 aan de zegekar. Kees de 
Zwart was met winst in 20 beur-
ten de plaaggeest van Zweder van 
Dalen. Jos Lugtigheid had maar 21 
beurten nodig om Edwin de Jong 
te verslaan. Jelte Huizenga had on-
danks zijn hoogste serie aller tijden 
geen schijn van kans tegen Toine 
Doezé.

Kortste eind
Stieva Aalsmeer trok met 4-5 aan 
het kortste eind tegen De Krom-
me Mijdrecht 1. Lucia van Gelde-
ren had met 23 beurten geen me-
delijden met Chris Verhoef. John Ol-
dersma en Rienes Lanoy zorgden 
voor het extra punt van De Kromme 
Mijdrecht 1.
Kromme Mijdrecht 2 verloor met 4-
5 van De Paddestoel 1. Peter Jonge-
ling was op dreef door in 21 beurten 
van Ab Augustin te winnen.
De Schans verloor verrassend met 
2-7 van De Merel/Heerenlux 3. Hans 
van Rijn, Wim Berkelaar en Cor van 
Wijk namen de punten mee naar De 
Merel.
De Paddestoel 2 was in een sterke 
wedstrijd met 7-2 De Merel/Heeren-
lux 1 de baas. In een prachtige wed-
strijd won Pim de Jager in 22 beur-
ten van John Vrielink, die in de laat-
ste 3 beurten 51 caramboles scoor-
de. Robert Daalhuizen in 19 beurten 
en Cock Verwer in 20 beurten zorg-
den voor de winst. Bert Fokker red-
de de eer in 17 beurten voor de Vin-
keveners.
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-

2 van De Vrijheid/Biljartmakers. Ben 
Fransen, Jeroen Vis en Gijs van der 
Vliet hielden de punten in eigen 
huis.
Cens 1 walste met 7-2 over APK 
Mijdrecht 1 heen. Bobby de Boer 
zorgde voor de enige punten door in 
een thriller Peter van Velzen met één 
carambole te verslaan.

De Paddestoel 3 won nipt met 5-
4 van De Merel/Heerenlux 2. Hans 
Bak had in 20 beurten geen kind 
aan Frank Witzand. Jonathan van 
Diemen was in een spannende par-
tij net iets sterker dan Roy Leemrei-
ze.

Stand:
1. Paddestoel 2  82 pt.
2. Dio 2  71 pt.
3. Dio 1  69 pt.
4. Merel/Heerenlux 4  69 pt.
4. APK Mijdrecht 1  67 pt.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitieavond gaf men 
elkaar weinig toe, en zodoende kwa-
men er lage eindcijfers uit de bus. 
1. Frans Bierstekers 4874 pt.
2. Edwin van der Schaft 4795 pt, 
3. Herman Mulckhuijse 4700 pt, 
4. An van der Meer 4628 pt. 
5. Elly Degenaars 4494 pt.
Berto Blom moest het onderspit del-
ven en kwam op de laatste plaats 
met 4139 punten.

Prijsklaverjassen 
in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 4 de-
cember is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel Arken-
park Mur 43, tel. 0297-263562. U 
dient aanwezig te zijn om 20.00 uur 
en uiterlijk om 20.15 uur wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld en 
de winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:
1 Ria Plant  7955 pt.
2 Bianca Pappot  7651 pt.
3 E.v.d.Weerthof  7317 pt.
4 Martien  de Kuijer  7068 pt.
5 Wim Hof  6924 pt.
De poedelprijs was deze avond voor   
Ida Rass met 4714 punten.
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Qui Vive MA1 tegen 
Amsterdam MA2
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
moest MA1 uit tegen Amsterdam. 
Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden, aangezien Am-
sterdam op één stond en Qui Vi-
ve op nummer twee van de rang-
lijst. De wedstrijd werd gespeeld in 
het Wagener Stadion, wat an sich al 
een hele gebeurtenis was. Er moes-
ten dan ook volop foto’s worden ge-
maakt, maar dit mocht niet baten 
voor de uiteindelijke uitslag. 
MA1 begon de voorbereiding zoals 
gewoonlijk met een bespreking; wat 
ging er afgelopen week goed, wat 
ging er minder goed, en hoe gaan 
we dat verbeteren? De conclusie 
luidde dat het enige goede aan de 
wedstrijd van vorige week was dat 
ze de tweede helft beter speelden 
dan de eerste helft. Dat geeft veel 
ruimte voor verbetering. De con-
centratie moest optimaal zijn en er 
moest genoeg druk worden uitge-
oefend op de tegenstander. 
De eerste helft was spannend. Er 
werd over en weer gespeeld maar 
toch had Amsterdam ontzettend 
veel kansen die eigenlijk voorko-
men hadden moeten worden. Myr-
the van Velzen haalde de bal bij een 
schot op doel door Amsterdam op 

het laatste nippertje van de doel-
lijn en Kim van der Sloot stond als 
een huis te keepen. Toch lukte het 
de tegenpartij een keer te scoren, 
maar dit doelpunt werd afgekeurd, 
mede door het scherpe oog van de 
scheidsrechter. De rust werd inge-
leid met een stand van 0-0. 

Door coach Emma Cobbin werd er 
in de rust stevig benadrukt waarom 
Qui Vive moest kunnen winnen van 
deze tegenstander. Het hielp ontzet-
tend, want de tweede helft werd er 
een stuk sneller en breder gespeeld, 
wat Qui Vive een aantal goede kan-
sen opleverde. Ook werd er een eer-
ste strafcorner aan Qui Vive toege-
kend, die met Emma’s Australische 
ingeving perfect ging, maar helaas 
werd tegengehouden door de ver-
dediging van Amsterdam. De meis-
jes van Amsterdam speelden ont-
zettend fysiek, wat Gaby Rosen-
krantz een blauw been opleverde en 
Nikki Pierrot een blauw oog. 
Heel erg jammer, maar de tweede 
helft lukte het Amsterdam een doel-
punt te scoren, waarna MA1 er niet 
meer in slaagde om de stand ge-
lijk te maken. De wedstrijd eindigde 
dan ook met 1-0 voor Amsterdam.

Monsterscore Qui Vive H2
De Kwakel - Afgelopen zondag 
moest Qui Vive Heren 2 aantreden 
uit tegen Rood Wit Heren 2 in Aer-
denhout om te strijden voor een 
plaats bij de top 3 in de reserve 
overgangsklasse, dus een spannen-
de partij met grote belangen.
Na een overweldigend begin stond 
de 0-1 al snel op het scorebord en 
was de toon gezet, maar de heren 
uit Aerdenhout hielden het tem-
po en scherpte erin waardoor daar-
na de 1-1 werd bereikt. Toen begon 
de H2 trein te draaien en met vlagen 
van superhockey werd nog voor rust 
de 1-4 een feit. Na de welverdiende 
rust hadden de mannen uit De Kwa-

kel het enkele minuten knap zwaar 
met een tegen offensief van rood 
wit  Maar toen de rust in het team 
weer was teruggekeerd namen onze 
mannen het heft weer in handen en 
toonden 20 minuten superhockey 
waardoor uiteindelijk de eindstand 
van 1-7 op het scorebord zichtbaar 
was. Complimenten aan Qui Vive’s 
mannen en op naar de laatste wed-
strijd tegen Hudito uit Delft, voor de 
welverdiende winterstop intreedt. 
Ga zo door, mannen!
En ook nog de felicitaties aan Qui 
Vive Heren 1 voor de overwinning in 
en tegen Nijmegen, het bestaat dus 
echt, tophockey in De Kwakel.

Phanos NV is de nieuwe 
kleedkamersponsor KDO
De Kwakel - Met trots presenteert 
KDO Phanos NV als nieuwe kleed-
kamersponsor.
In een tijd dat we alles hebben en 
vaak van alles twee, speelt het wel-
zijn een steeds grotere rol in ons le-
ven. Phanos behoort tot een nog 
kleine groep van ondernemingen 
die deze stroming onderkent en 
er haar activiteiten op afstemt. Zo 
wordt onroerendgoed ontwikkeld 
vanuit de gebruiker of bewoner en 
niet vanuit de eigenaar of opdracht-
gever. Wordt er geadviseerd en ge-
investeerd in groeimarkten als leisu-
re, wellness en zorg. En worden er 
diensten rond deze producten ont-
wikkeld die het welzijn op een ho-
ger niveau brengen. Dit alles onder 
het motto: de klant centraal en kwa-
liteit voorop.

De heer Ensing, directeur van Pha-
nos NV, was gelijk enthousiast toen 
hij werd benaderd om een kleedka-
mer te sponsoren. “Een leuke ma-
nier van sponsoring. KDO heeft ge-
woon een goed en realistisch ver-
haal en via sponsoring kunnen ze 
het sporten goed begeleid en be-
taalbaar houden. Een sociale ver-
eniging met een prima uitstraling en 
daar dragen wij als Phanos graag 
een steentje aan bij”, aldus de heer 
Ensing.
Naast Phanos NV zijn er al verschil-
lende bedrijven die ook hun naam 
aan een kleedkamer hebben gege-
ven of die KDO op een andere ma-
nier steunen. Wilt u meer informatie 
over de sponsormogelijkheden bij 
KDO stuur dan een mail naar 
bestuur@kdo.nl

Industriële Kring Uithoorn 
schenkt kinderfietsen KDO
Uithoorn - Het Uithoornse bedrijfs-
leven heeft fietsen ingekocht via 
Nationale Fietsen Projecten. Deze 
instantie stelt aan de hand van het 
aantal verkochte fietsen een pre-
mie ter beschikking. Het Uithoornse 
bedrijfsleven, vertegenwoordigd in 
IKU, stelt deze premie ter beschik-
king aan lokale projecten zoals Ons 
Tweede Thuis en kinderhospice Bie-
zenwaard. In het kader van de ope-
ning van het nieuwe KDO-com-
plex en de maatschappelijke func-
tie die KDO vervult, heeft IKU dit-
maal KDO als lokaal project gese-
lecteerd. Mede dankzij de flexibi-
liteit van Blom&Blom Fietsexperts 

waren er twee kinderfietsen te win-
nen. Hiervoor had KDO een kleur-
wedstrijd georganiseerd. Maar liefst 
150 kinderen hadden hun best ge-
daan, voor de jury een hele opga-
ve om de mooiste kleurplaten te se-
lecteren. Gelukkig werd KDO ge-
holpen door notaris Marlies Akker-
mans en zij heeft uit de 20 genomi-
neerde kleurplaten de prijswinnaars 
getrokken tijdens het Kinder Gala-
feest bij KDO.
 
In de leeftijdscategorie t/m 8 jaar 
was Yvonne Wijfjes de gelukkige. 
Joris Lek won de fiets in de leeftijds-
categorie 9 t/m 12 jaar.

Marco, Jan en Theo aan 
de leiding in hoogste 
driebandenklasse
De Kwakel – De afgelopen week 
stond de voorlaatste speelronde van 
de 1e helft van het seizoen van het 
district Veen en Rijnstreek op het 
programma. Een aantal teams van 
biljartvereniging het Fort maakt nog 
kans op het kampioenschap. In de 
B1 gaat het er heel spannend aan 
toe. Voor het begin van de voorlaat-
ste ronde staat De Schelp uit Roe-
lofarendsveen bovenaan. Zij had-
den 5 punten voorsprong op het 
team van John van Dam en Cs. en 
6 punten op het team van Marco 
van Kessel en Cs, evenveel als het 
team van RBV uit Leimuiden. De top 
4 speelde tegen elkaar in de voor-
laatste ronde. Het team van Marco 
van Kessel speelde tegen koploper 
De Schelp. In de eerste partij mocht 
Jan van Doorn het opnemen tegen 
Jos Verdel. Jan zat direct goed in de 
wedstrijd en nam gestaag een rui-
me voorsprong. Maar zoals altijd in 
de biljartsport heb je nooit gewon-
nen voordat de laatste carambole 
verspeeld is. De voorsprong die Jan 
had opgebouwd slonk zienderogen. 
Jos haalde twee knappe series van 
5 caramboles en kwam zelfs even 
langszij bij Jan. Het was uiteinde-
lijk Jan die als eerste zijn benodigde 
caramboles haalde. In de nabeurt 
mocht Jos nog proberen om de be-
loning voor zijn goede spel op te ha-
len door remise proberen te beha-
len, hij bleef op slechts 1 carambo-
le steken.

Analyseren
In de tweede partij nam Theo Bartels 
het op tegen Peter Beereboom. Theo 
liet zich niet uit zijn spel praten door 
Peter die de gewoonte heeft om el-
ke stoot na te analyseren ook al is 
die mis. In 48 beurten was Theo aan 
het einde van zijn partij en kwam 
ook Peter Beereboom er slechts één 
tekort. Dit maakte de druiven voor 
de Schelp extra zuur. In de laatste 
partij was het aan 1e speler Marco 
van Kessel om de broodnodige 7-0 
op het wedstrijdformulier te krijgen. 
Dit is aan Marco wel toevertrouwd. 
Met zijn schitterende techniek die 
hij van geen vreemde heeft, maakt 
Marco soms onnavolgbare caram-
boles. Cor den Edel, zijn tegenstan-
der, genoot ervan maar kon eigen-
lijk wel janken. Ook Cor bleef met 
lege handen achter. Zo was de 7-0 
overwinning voor het team van Jan 
van Doorn een feit. Door dit resul-
taat kon op de andere tafel het team 
van John van Dam de leiding pro-
beren over te nemen in de tussen-
stand. In een marathonpartij van Do 
van Doorn tegen Ben van de Hoek 
ging het voor Do bijna mis. Als Ben 
iets meer de tijd had genomen voor 
zijn winnende carambole was Do te-
gen een nederlaag opgelopen. Ge-
lukkig kon Do de partij nog naar zijn 
hand zetten. In 74 beurten had Do 
zijn 40 caramboles bij elkaar. Maar 
ook slechte partijen moet je probe-
ren te winnen en dat gebeurde dus 
ook. Jos Spring in het Veld beleefde 
een beste avond deze week. 

Tussenstand
Als het moet gebeuren dan staat Jos 
er. In 36 beurten 35 caramboles ha-
len en de tegenstander met 12 ca-
ramboles achterlaten is een resul-
taat waar je mee thuis mag komen.
Om de leiding in de tussenstand 
over te nemen moest 1e speler John 
van Dam winnen. De hele week was 
John al in training. Hij was er vol-
gens eigen zeggen klaar voor. Het 
liep echter allemaal anders dan ge-
pland. Tegen de in een bloedvorm 
verkerende Ron van Haastrecht 
was geen kruit opgewassen. John 
stond er bij en keek er naar en kon 
de 2 punten niet binnenhalen Toch 
een keurige 5-2 overwinning wat 
het team op een tweede plaats in 
de rangschikking zet. Het team van 
Bart de Bruyn speelde een uitwed-
strijd tegen Roelofarendsveen. Al-
leen Martien Plasmeijer kon voor de 
punten zorgen. Zowel Bart als Jan 
Voorn verloor kansloos.
In de B2 speelde het team van Wery 
Koeleman tot voor kort mee om de 
bovenste posities. Langzaam maar 
zeker beginnen ze uit de top weg te 

zakken. Vooral Kees Smit is het zicht 
op biljarten enigszins verloren. Hij 
speelde andermaal ver beneden zijn 
kunnen. Alex van der Hulst speelde 
volgens zijn doen weer een toppartij. 
Hij kwam er wel weer één tekort. De 
mensen die echt verstand van biljar-
ten hebben denken er dus duidelijk 
anders over. Gelukkig kon Wery nog 
wel 2 punten binnenhalen. 

Libre
In de C1 had het team van Kees de 
Bruyn een lastige avond. Tegenstan-
der was het taaie RBV uit Leimui-
den. Een team met spelers die al ge-
ruime tijd in de biljartwereld meelo-
pen. Kees had lange tijd uitzicht om 
de partij naar zich toe te trekken. De 
laatste 5 caramboles bleken de las-
tigste van de avond. Bijna viel het 
spreekwoordelijke dubbeltje de ver-
keerde kant op. Omdat tegenstan-
der Willem van de Pouw Kraan ook 
steken liet vallen bij zijn laatste ca-
ramboles kon Kees als eerste zijn 
partij uitmaken. Willem trok in de 
nabeurt de stand gelijk waardoor 
deze partij in remise eindigde. Hans 
van Eijk speelde een prima partij te-
gen Dirk Harte. In 18 beurten had 
Hans zijn 100 caramboles bij elkaar. 
Dirk moest het dubbele aantal ca-
ramboles van Hans halen, je moet 
dan heel wat in je mars hebben om 
er toch nog een remise uit te slepen. 
Het was wel dikverdiend.
Theo Gahrmann kon zijn goede spel 
van de laatste weken ditmaal geen 
vervolg geven. Tegen Rob van Muy-
den had hij geen kans waardoor het 
team van Kees met 5-2 werd versla-
gen. Het team van Ton Karlas had 
een lastige tegenstander in ROAC 
uit Rijpwetering. Hierin speelt een 
aantal doorgewinterde biljarters. 
Alleen Huib Bakker behaalde een 
overwinning. Het gemiddelde van 
Huib geeft aan dat het een zwaar-
bevochten zege is. 55 caramboles in 
54 beurten. Ton zelf en invaller Dick 
Ausma konden hun partij niet in 
winst omzetten. Voor het team van 
Aad van der Laan wordt het slot van 
de competitie nog spannend. Na 
een dikverdiende 9-0 overwinning 
op de Monopole deze week staan ze 
op een tweede plaats. Deze plaats 
zou hen recht kunnen geven op de 
plaatsingsronde voor de districtsfi-
nale voor teams aan het einde van 
de competitie. 

Clubontmoeting
In de C5 tenslotte stond een club-
ontmoeting op het programma. Het 
team van Peter Maijenburg mocht 
het opnemen tegen het team van 
Gerard Plasmeijer. Gerard zelf nam 
het op tegen Peter en maakte het 
hem van begin af aan erg lastig. 
Hoewel Peter goed kon volgen was 
het verschil in te maken caramboles 
te groot om de overwinning binnen 
te slepen. Frans van Doorn deed het 
een stuk beter. Tegen zijn zoon Ro-
bert haalde Frans zijn vormpeil van 
de laatste weken. In 27 beurten haal-
de Frans zijn 49 caramboles tegen 
Robert 30. Ton Onderwater kon na 
lange afwezigheid wegens de Mexi-
caanse Griep ook weer eens aan de 
biljarttafel staan. Hij zag er nog een 
beetje pips uit en dat was in zijn spel 
ook goed terug te vinden. Tegen Jo-
landa Brandse kon Ton alleen maar 
verliezen. Maus de Vries had in zijn 
partij tegen Leon Loos lang uitzicht 
op de overwinning. Leon had even 
wat aanloop nodig maar daarna liep 
het ook als haarlemmerolie bij hem. 
Een 7-2 overwinning voor het team 
van Gerard Plasmeijer. Het andere 
team in de C5, het team van Willem 
Holla, gaat toch nog een gooi doen 
om bij de bovenste twee te eindigen. 
Doordat de bovenste teams ste-
ken lieten vallen kruipt alles in el-
kaar. De 9-0 overwinning op Hara-
go brengt hen dus weer een stapje 
dichterbij de doelstelling.

De serie van 13 caramboles van Wil-
lem Holla is een vermelding waard. 
Komende week de laatste ronde van 
de 1e helft. Dan kan de stand wor-
den opgemaakt en is bekend wel-
ke teams recht hebben op de fina-
leronde.

Dames van POOEW in het nieuw!
De Kwakel - Een aantal jaren ge-
leden besloot een aantal dames 
zich te wagen aan een nieuwe ra-
ge. Skeelers werden aangeschaft en 
voorzichtig werden de eerste rond-
jes gereden, het vergde wel wat oe-
fening om de techniek goed onder 
controle te krijgen. Vooral het rem-
men blijkt lastig. 

Inmiddels zijn er na die eerste voor-
zichtige pogingen heel wat tochten 
gevolgd en kunnen we wel zeggen 
dat de club de techniek goed onder 
controle heeft. 
De groep is uitgegroeid tot tien da-
mes, van wie er acht zich fanatiek 
met skeeleren bezighouden. Twee 
zorgen voor allerlei hand- en span-
diensten binnen de club.
 
In het zomerseizoen wordt er elke 
donderdagavond en zondagmorgen 
getraind. Het doel is om tijdens het 
jaarlijkse terugkerend clubweekeind 
goed voor de dag te komen. Steeds 
in een ander gedeelte van Neder-
land worden dan mooie tochten ge-
reden. Het is ooit begonnen met een 
rondje Texel, daarna hebben zij al 
van Brabant, tot Gelderland, Zuid-
Holland, Drenthe en als laatste het 

winderige Friesland op skeelers ont-
dekt.
Voor het volgend seizoen zijn de da-

mes door de Firma Omtzigt BV uit 
De Kwakel in het nieuw gestoken, 
en kunt u ze regelmatig heel her-

kenbaar in de mooie Oranje Omtzigt 
shirts in de regio hun trainingron-
des zien maken.

Wisselende kansen bij 
BV De Legmeer
Uithoorn - In de derde zitting van 
de viertallencompetitie behaalde 
het kwartet van de Roest een op-
vallende score van 23 punten in de 
A- lijn.
Zeer bescheiden begonnen heb-
ben ze inmiddels de onderste plaats 
achter zich gelaten en azen natuur-
lijk op meer!
Ook het vierspan Belderink liet zien 
dat ze niet met zich laten sollen en 
scoorden samen met die van Scha-
vemaker een keurige gedeelde 
tweede plaats met een aantal van 
17. Aan de leiding gaan nu de vier 
van Visser met een totaal van 51 
punten, doordat Egbers het er deze 
maal even bij liet zitten en wegzakte 
naar het midden van de lijn met een 
totaal van 44.
In de B-lijn laat Gloudemans een ge-
stage opmars zien met nu een eer-
ste plaats met een score van 23. Op 
de tweede plek eindigde de groep 
Selman met 18 imp. wat ze met een 
totaal van 51 op de tweede plaats 
heeft gebracht.
Onbedreigd eerste blijft de ploeg 
van Kamp, nu samen met 16 punten 

met Bruine de Bruin derde en een 
totaal van 58.
In de C-lijn gaan Bakker en consor-
ten onverdroten door met scoren en 
behaalden nu een eerste plaats met 
22 punten, wat ze vast aan kop heeft 
gebracht met een totaal van maar 
liefst 65! Van Maarseveen moest ze 
met een goede derde plaats met 18 
imp. toch even laten gaan en moet 
nu ook De Weerdt naast zich dul-
den, die met een prima aantal van 
21 zowel deze avond als totaal de 
tweede positie veroverde.

Kleigeld en partners herstelden zich 
knap en haalden gedegen spelend 
17 punten binnen, waardoor ze af-
scheid konden nemen van de ro-
de lantaarn. De volgende avond op 
2 december een sinterklaassurprise 
in de vorm  van een meesterpunten 
drive in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Wilt u weten wat dat inhoudt, 
kom dan eens kijken wat er in het 
schoentje zit. Voor inlichtingen se-
cretariaat Gerda Schavemaker, tel. 
0297 567458.

Bridge verrassingsdrive
De Kwakel - Zondag 13 december 
a.s. organiseert BACU Bridge Activi-
teiten Uithoorn haar derde bridge-
drive van het seizoen in het Dorps-
huis De Quakel aan de Kerklaan 16 
in De Kwakel. 

Aanvang 14.00 uur. Aanmelden 
(verplichte voorinschrijving) per e-
mail aan bacu@bacuweb.nl on-
der vermelding van beide namen of 
per telefoon Cor Hendrix, tel. 0297-
531674.



Nieuwe Meerbode  - 2 december 2009 pagina 29

Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
 beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”. 
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
 Ze draagt zwart met witte kattenvoetjes met een naamkokertje.
- B. Zweershof in Uithoorn, witte poes. Heeft op beide oren
 zwart/grijs vlekje. Zwart/grijze staart, rechterzijde lijf 1
 zw./gr. vlekje en links 3 of 4 vlekjes.
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
 “Tijgertje”.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol
 met klitten.
-  Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortjes zijn een beetje stuk. 
- Hoofdweg t/o 71 in Mijdrecht, wit-grijs cyperse poes met
 witte pootjes.
- Rozenlaan in De Kwakel, een wit konijn met beige spikkels op
 de rug.
- Anjerlaan in De Kwakel, klein zwart katertje is niet ouder dan
 6 maanden.
- Zilverschoon Uithoorn, cyperse kater met witte teentjes voor,
 witte sokken achter, grote witte bef en kin. Grote kat.
- Oosterlandweg in Mijdrecht, lapjespoes. Licht bruin/zwart.
 Wit van onderen, bovenop ook wit.
- Waterlelie in Wilnis, kleine poes, grijs cypers met veel wit
 linkeroorschelp, Waarschijnlijk niet zo jong  meer.

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

Kerstversieringen maken 
in De Woudreus
Wilnis - Op woensdag 16 december 
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar 
kerstversieringen maken in NME-
centrum De Woudreus. 
De kinderen gaan een deurkrans 
maken met materialen uit de natuur. 
Ook mogen ze met verschillende 
technieken kerstkaarsen maken. 
De middag begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Er is 
plaats voor 25 kinderen. Wil je mee-
doen, meld je dan snel aan, want vol 

is vol. Aanmelden kan t/m 14 de-
cember via tel. (0297)273692. Deel-
name 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 De 
Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis (achter de Willisstee). 
De Woudreus is op 16 december al-
leen open voor deelnemers aan de-
ze knutselmiddag.

Groots kerstconcert
De Ronde Venen - Er is een groots 
kerstconcert in de R.-K. kerk in 
Mijdrecht-Wilnis op zaterdag 12 de-
cember a.s. vanaf 19.00 uur.
Optredenden: Chr. Mannenkoor Im-
manuël, Wilnis. Muziekvereniging 
Viribus Unitis, Wilnis. Henk Stroot-
man, Klundert - orgel. Brothers in 
arms, Rotterdam - muzikaal trio. 
Sharon Kips, solo-zangeres.
Zij brengen in een concert van twee 

maal zestig minuten een zeer breed 
repertoire van vooral kerstliederen.
Door de diversiteit van de optreden-
den, zowel in leeftijd als ook in op-
treden, belooft het een unieke avond 
te worden. Er is nog een beperkt 
aantal kaarten à 10 euro beschik-
baar. Deze zijn verkrijgbaar bij Evan.
Boekwinkel Kom en Zie, Herenweg 
164 in Wilnis, di-zat 10.00-17.00 uur 
en vrijdag van 19.00-21.00 uur.

Foto expostitie: Straatbeeld
Mijdrecht - Iedereen heeft wel 
eens op een terras gezeten, ont-
spannen met een glas in de hand, 
alle voorbijgangers observerend. Dit 
gevoel roept de expositie “Straat-
beeld” van fotoworkshop De Ronde 
Venen ook op. Deze fotoserie is de 
gehele maand december in Nieuw 
Avondlicht te zien.

“Mensen kijken” is een genoegen 
voor velen. En het onderwerp “straat-
beeld” viel dus in goede aarde bij de 

clubleden. Met je fototoestel speu-
ren naar de bijzondere of juist alle-
daagse dingen die het straatbeeld 
te bieden heeft. De excentriekeling 
met roze veren, de kleurrijke graffi-
ti-muur met passant of de accorde-
onist naast de prullenbak, allemaal 
situaties die bij iedereen herkenning 
zal oproepen. En soms is het niet al-
leen zelf iedereen bekijken, maar 
ook bekeken worden...
Voor meer foto’s en informatie: 
www.fotoworkshop.nl

Dodelijke aanrijding
De Hoef/Utrecht - Op vrijdag 27 
november heeft omstreeks 20.10 
uur een aanrijding plaatsgevonden 
op verkeersplein Hooggelegen tus-
sen een personenauto en een poli-
tievoertuig van de politie Utrecht. In 
de personenauto zaten een 52-jari-
ge man en een 50-jarige vrouw uit 
De Hoef. In de politiebus zat één po-
litiemedewerker.
Beide voertuigen reden naast el-
kaar over het verkeersplein in de-
zelfde richting. De bestuurder van 
de personenauto kwam door onbe-
kende oorzaak op de rijstrook te-
recht waar op dat moment de poli-
tiebus reed. De agent kon een aan-
rijding niet voorkomen en reed in op 
de zijkant van de personenauto aan 
de bestuurderszijde. Hierbij raak-

te de man en de vrouw in de auto 
bekneld. De agent bleef ongedeerd 
en schakelde de hulpdiensten in. 
De brandweer haalde de beknel-
de passagiers uit het voertuig. Me-
disch personeel ontfermde zich op 
de plek van het ongeval over de 
slachtoffers. Het mannelijk slachtof-
fer overleed ter plekke aan zijn ver-
wondingen. De vrouw werd overge-
bracht naar het UMC met lichte ver-
wondingen.
De betreffende medewerker van de 
politie was op dat moment op weg 
naar een afspraak bij een politie-
bureau in de omgeving. Hij voerde 
geen optische- en geluidssignalen. 
Om de onafhankelijkheid te waar-
borgen zal een ander politiekorps 
het onderzoek nader verrichten.

VVV Vinkeveen gaat verhuizen
Vinkeveen - Vanaf woensdag 9 de-
cember is de VVV De Ronde Venen 
gehuisvest aan de Kerklaan 12 in 
Vinkeveen. Dit is het gebouw waarin 
ook de Rabobank is gevestigd. 
De openingstijden op het nieuwe 
adres blijven ongewijzigd. In het 
winterhalfjaar is de VVV open op 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur en op woens-
dag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Ook telefoonnummer en e-
mailadres blijven hetzelfde: 0297-
214231 en vinkeveen@vvvhollands-
midden.nl. 
Tot en met zaterdag 5 december is 
de VVV-dienstverlening beschik-
baar op de huidige locatie aan de 
Herenweg 144. Op 7 en 8 decem-
ber vindt de verhuizing plaats en is 
de VVV gesloten.

Services van de VVV
De VVV verstrekt toeristische en an-
dere informaties over De Ronde Ve-
nen en wijde omgeving, over be-
zienswaardigheden, routes, vervoer, 
watersport, cultuur, horeca, attrac-
ties, evenementen etc. Bij de VVV 
is een ruim assortiment reisgidsen, 
(water)kaarten en plattegronden, 
wandel-, fiets- en vaarroutes en fol-
dermateriaal voorhanden. 
De VVV bemiddelt bij het vinden van 
onderdak of het verkrijgen van een 
visvergunning of duikvergunning. 
Verder worden excursies en arran-
gementen geboekt. 
Bij de VVV zijn diverse cadeau-
bonnen verkrijgbaar: de VVV-iris-
cheque, theater- en concertbonnen, 
bioscoopbonnen, dinercheques en 
de bol.com bon.

OBS Willespoort uit Wilnis 
wint Innovatieprijs 2009
Wilnis - Het Innovatie Platform Bè-
ta Techniek heeft de Innovatieprijs 
2009 voor het Primair Onderwijs 
toegekend aan OBS Willespoort. De 
prijs wordt op woensdag 2 decem-
ber in Fokker Terminal in Den Haag 
tijdens  het Congres “Vrienden van 
Wetenschap’ door voormalig Shell-
topman Jeroen van der Veer uitge-
reikt aan (gemeentelijk) techniekco-
ordinator Suzanne ’t Hart en direc-
teur Jos van der Jagt. 

Lovend juryrapport
OBS Willespoort krijgt de prijs voor 
de belangrijke onderwijsvernieu-
wing die sinds medio 2006 in gang is 
gezet. De school heeft zich de afge-
lopen jaren ingespannen om tech-
niek en wetenschap binnen het pri-
mair onderwijs meer onder de aan-
dacht te brengen. Daarbij is niet al-
leen gekeken naar de eigen school, 
maar is tevens een aanbod gecre-
eerd voor het gehele basisonderwijs 
in gemeente De Ronde Venen. De 
innovatieve wijze, waarop specifie-
ke kennis, educatieve materialen en 
inspiratie gedeeld worden met al-
le basisscholen in de gemeente, is 
voor het Innovatieplatform een be-
langrijke reden om de prijs aan OBS 
Willespoort toe te kennen.

Gemeenschappelijk project
De opzet van de technotheek is een 

samenwerkingsverband tussen de 
school, de overheid en het bedrijfs-
leven.
In de technotheek van OBS Willes-
poort lenen de plaatselijke basis-
scholen lesmateriaal voor het tech-
niekonderwijs in de eigen school. 
Dankzij de (financiële) steun van 
een groot aantal bedrijven en instel-
lingen, zoals de Gemeente De Ron-
de Venen en Rabobank Veenstro-
men hebben alle basisscholen door 
een uniek nascholingsproject ook 
de beschikking over een techniek-
coördinator op de eigen school. 

De komende jaren gaat ook het far-
maceutisch bedrijf Bayer de nieuwe 
techniek- en wetenschapsprojec-
ten, die vanuit de Toptechniekwerk-
plaats binnen het primair onderwijs 
worden ontwikkeld, financieel steu-
nen.

Prijs.
Aan de innovatieprijs is een geldbe-
drag van 5.000,- verbonden. Dit be-
drag wordt door OBS Willespoort ge-
investeerd in de aanschaf van nieu-
we lesmaterialen in de technotheek, 
die momenteel wordt uitgebreid tot 
een Toptechniekwerkplaats. Bin-
nenkort is daardoor meer ruimte be-
schikbaar voor (na)scholing en les-
activiteiten op het gebied van tech-
niek en wetenschap.

Proosdijlanden kiest voor 
Proosdijlanden
De Ronde Venen - Op de algeme-
ne ledenvergadering van de histo-
rische vereniging De Proosdijlan-
den is afgelopen woensdag 25 no-
vember nagedacht over de mogelij-
ke naamgeving van de nieuw te vor-
men gemeente De Ronde Venen en 
Abcoude na de op de handen zijn-
de herindeling. Uit een lijst van vijf-
tien voorgebakken suggesties is een 
duidelijke top drie gevormd, die bij 
de leden van de historische vereni-
ging de voorkeur genieten. Twintig 
procent van de stemmen ging naar 
de naam Grote Venen, dertig pro-
cent van de aanwezigen koos voor 
Angstelvenen, maar de helft van de 
kiezers gaf zijn stem aan de naam 
De Proosdijlanden.

Dit kan verwarring oproepen, gezien 
het feit dat de naam van de histori-
sche vereniging ook bedacht is van-
uit de naamgeving van het gebied 
van de vroeger in deze regio liggen-
de Proosdijlanden. Maar deze mo-
gelijke naam van de nieuw te vor-
men gemeente is dekkend voor het 
historisch-geografische gebied van 
de betrokken gemeentes. 

Waverlanden
Naast deze top drie gingen er ech-
ter ook stemmen op voor namen als 
Waverlanden, De Ronde Venen, de 
Stichtse Venen en Westersticht. Het 
is aan de politiek om een uiteindelij-
ke beslissing te nemen. Dit zal ove-
rigens op korte termijn, halverwege 
januari 2010 al zijn beslag krijgen. 
Op initiatief van de historische kring 
Abcoude Baambrugge bestaat tot 
20 december a.s. de mogelijkheid 
om naamsuggesties voor de nieu-
we gemeente aan te reiken. Direct 
in het nieuwe jaar zullen de geza-
menlijke besturen van de beide his-
torische kringen een voorstel bij de 
betrokken gemeentebesturen neer-
leggen.
U kunt uw naamsuggestie doormai-
len aan meuls63@planet.nl. De ge-

dane suggesties kunnen dan in de 
besluitvorming meegenomen wor-
den. 

Bestuursleden
Tijdens de ledenvergadering werd 
ook bekend gemaakt dat de vereni-
ging gebruik gaat maken van een 
verenigingsruimte in het Vinkeveen-
se Dorpshuis. Na jaren van zoeken 
is nu eindelijk een periode van rust 
aangebroken, waarin de actieve re-
gionale geschiedenisliefhebbers in 
een eigen ruimte aan de slag kun-
nen met hun hobby. Opslag van do-
cumentatie, archeologische en ge-
nealogische voorwerpen en verga-
derruimte voor de diverse werkgroe-
pen is nu gelukkig weer beschik-
baar. In de ledenvergadering zijn 
eveneens twee nieuwe bestuursle-
den benoemd. Het betreft mevrouw 
Marie-José van Eijk uit Mijdrecht, 
die het secretariaat zal gaan behe-
ren en de heer Harry Hoefkens uit 
Wilnis, die de portefeuille heemkun-
de krijgt toebedeeld. Voormalig se-
cretaris Peter van Golen blijft ge-
woon deel uit maken van het be-
stuur; hij zal zich nog meer bezig 
gaan houden met de werkgebie-
den archeologie, genealogie en do-
cumentatie. Na de ledenvergade-
ring gaf de heer Aales van Leeu-
wen uit Wilnis een boeiende uiteen-
zetting over de ontwikkelingen van 
ons woongebied en de bouwkundi-
ge aspecten van de in deze omge-
ving te vinden boerderijen. Al met al 
een zeer geslaagde avond, die een 
mooie afsluiting vormde van een bij-
zonder succesvol jubileumjaar van 
de historische  vereniging.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Kerstfeestmiddag voor 
ouderen
Vinkeveen - De plaatselijke Vrou-
wenraad Vinkeveen en Waverveen 
nodigt alle bewoners van 55 jaar en 
ouder in onze gemeente uit voor de 
39e kerstfeestmiddag op maandag 
14 december aanstaande. Aanvang 
om 14.00 uur in dorpshuis De Boei 
aan de Kerklaan in Vinkeveen.
Het programma bestaat uit: kerst 
samenzang, declamatie, kerstver-
haal en muzikale bijdrage van groep 
5 van de Jozefschool uit Vinkeveen 

en na de pauze het Baambrugs 
Kerkkoor. Een vrij verhaal wordt ver-
teld door Elza Vis–Strubbe.
De toegang is gratis, maar in de 
pauze wordt gecollecteerd om de 
kosten te dekken.

Aanmelden tot 12 december bij me-
vrouw A.C.van Golen-Koster, Ach-
terveld 51, tel. 261672 of mevrouw 
M. van der Greft-de Groote, Achter-
bos 58,  tel: 263430.

Kerstmarkt op kerkplein
Vinkeveen - Op vrijdag 11 decem-
ber is er voor het eerst een kerst-
markt op het plein van de R.K. Kerk 
aan Kerklaan 2 in Vinkeveen.

Het kerkplein zal voor deze gele-
genheid worden veranderd in een 
gezellig kerstdecor waar tevens een 
levende kerststal te bewonderen zal 
zijn.
Er zijn op het kerstplein ondermeer 
tweedehandskerstspullen te koop. 
Verder worden er fraaie kerststukjes 
verkocht en zelfs kan er een (goe-
de) fles wijn worden aangeschaft 
met een fraaie afbeelding van de 
kerk op het etiket.
Ook aan de kinderen is gedacht. 
Er is een knutselkraam waar zij zelf 
leuke dingen kunnen maken.

Het kinderkoor ‘de Koorvinken’ is 
ook aanwezig en zal een optre-
den verzorgen met het zingen van 
prachtige kerstliedjes.
Uiteraard is er gelegenheid om, 
overdekt, te genieten van een glaas-
je glühwein, warme chocolademelk, 
echte ouderwetse snert en een 
broodje warme worst.
Tijdens de kerstmarkt is de kerk ge-
opend en kunnen ook de ingezon-
den kunstwerken worden bewon-
derd die zijn gemaakt voor de cre-
atieve wedstrijd met het thema 
“Kerst”. 
De opbrengst van het geheel zal zijn 
voor het onderhoud van de kerk.
‘s Middags om 15.00 uur begint de 
kerstmarkt en deze zal duren tot ‘s 
avonds 21.00 uur.

Kerstmarkt in verzorgings-
tehuis Gerardus Majella
Mijdrecht - Donderdag 10 decem-
ber a.s. vanaf 14.30 uur zal er weer 
de jaarlijkse kerstmarkt plaatsvinden 
in verzorgingshuis Gerardus Ma-
jella. Er zullen weer mooie spullen 
worden verkocht, o.a. zelfgemaakte 
(kerst) kaarten, poppen, glitterstrijk-
patronen, Tuinornamenten, Scrap-

boekspullen met de mogelijkheid 
om een workshopje te volgen, an-
tiek, snuisterijen, glühwein (in een 
heuse Skihut), krentenbrood en 
warme chocomel. De kerstman zelf 
is er ook. Iedereen is van harte wel-
kom bij  Gerardus Majella aan Bo-
zenhoven 157 in Mijdrecht.
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Atlantis 1 laat punten 
liggen
Mijdrecht - Zaterdag 28 november 
mocht het eerste team van Atlantis 
gesponsord door Rabobank op be-
zoek bij DKV IJmuiden. Binnen 2 mi-
nuten opende Jelmer Steen de sco-
re voor Atlantis. Het begin van de 
wedstrijd ging daarna behoorlijk 
gelijk op. Helaas ging het mis rich-
ting het einde van de 1e helft. Bin-
nen een kwartier ging de score van 
3-2 naar 7-3. Met deze achterstand 
ging het door Rabobank gesponsor-
de team de rust in. 
 Na rust kwam het vertrouwen te-
rug. Jacco van Koeverden Brouwer 
scoorde een strafworp en snel daar-
na viel het schot van Lisanne van 
Doornik, dit bracht de stand op 7-5. 
Hierna ging de wedstrijd wederom 
gelijk op. Atlantis knokte door, maar 

bleef toch haken op 2 punten ach-
terstand. Coach Mark van den Brink 
bracht Wouter Drubbel in, maar dit 
mocht niet baten.
Atlantis kon mede vanwege een 
slechte start deze wedstrijd niet 
naar zich toe trekken. Bij een stand 
van 13-11 klonk het eindsignaal. 
Volgende week speelt Atlantis 1 
haar eerste thuiswedstrijd in de zaal. 
Zij spelen om 14.45 uur tegen KI-
OS. Dit is ook meteen het startsein 
voor de sfeer commissie. Dit is een 
commissie opgericht door jeugdle-
den Kristian Geerdinck en Maarten 
Helsloot. Zij willen meer sfeer bren-
gen bij de thuiswedstrijden van de 
selectie. Zij en natuurlijk de selectie 
kunnen uw aanwezigheid én toeters 
en bellen goed gebruiken!

G-schaatsworkshops op 
tijdelijke ijsbaan
Mijdrecht - Op de tijdelijke ijsbaan 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht 
geeft IJsclub Nooitgedacht uit Wil-
nis in december schaatsworkshops. 
Deze workshops zijn speciaal voor 
mensen met een beperking. Ieder-
een, van jong tot oud, kan meedoen. 
De workshops G-schaatsen wor-
den gehouden op 5, 12, 19 decem-
ber van 10.00-11.00uur en 9, 16, 23 
december van 18.00-19.00uur. Aan-
melden kan via e-mail: g-schaat-
sen@ijsclubnooitgedacht.nl tot 2 
dagen voor de datum van de work-
shop. 

G-schaatsen
Met de workshops wil de vereni-
ging belangstellenden kennis la-

ten maken met de schaatssport. De 
club zorgt voor veel begeleiding tij-
dens de lessen, zodat ze alle deel-
nemers kunnen helpen om het on-
der de knie te krijgen. Ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Plezier en ge-
zelligheid staat natuurlijk voorop. 

Informatie
Belangstellenden die mee willen 
doen kunnen zich aanmelden via 
het e-mailadres: 
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl.
Eerst komen kijken kan natuurlijk 
ook.
Voor informatie kan contact worden 
opgenomen met Annike en Henny 
van Kouwen, telefoon: 0297-587075.

Argon Juventus 1e geworden 
met de Shoot Outs
Mijdrecht - De afgelopen weken 
is er onderling gestreden tussen de 
teams van de Champions league.
6 Teams namen het tegen elkaar op 
tijdens de rust van de wedstrijden 
van Argon. De finale van de Shoot 

Outs werd gespeeld tijdens de rust 
van de wedstrijd Argon Zon tegen 
FC Chabab.
De strijd was tussen Barcelona en 
Juventus. Juventus heeft gewonnen 
met 15 tegen 10 doelpunten.

Eerste diploma voor
G-hockeyers
Mijdrecht - De G-hockeyers van 
Hockey Vereniging Mijdrecht kre-
gen zaterdag 21 november allemaal 
hun 1e diploma.

Deze kinderen, in de leeftijd vanaf 
7 jaar, hockeyen sinds vorig seizoen 
met veel plezier bij HVM: ze zijn in-
middels al erg goed in een bal stop-
pen en slaan, ze kunnen overspe-
len, maken prachtige doelpunten 
en spelen altijd een partijtje aan het 
eind van de training.  
Begeleider Mirjam Klaassen: “Het 
is leuk om te zien dat G-Hockey in-
middels een vaste plek heeft gekre-
gen bij HVM. De kinderen hebben 
meegedaan aan de Sinterklaasvie-
ring en gaan in de winter, net als de 
andere jeugdteams, in de zaal hoc-
keyen.” 

G-hockeyers kunnen door hun ver-
standelijke beperking niet aan de 
reguliere hockeycompetitie mee-
doen.
Daarom wordt er door de KNHB een 
speciale G-competitie georgani-
seerd, waarbij er ook tegen andere 
clubs wordt gespeeld. De enthousi-
aste begeleidingsstaf denkt dat de 
kinderen daar volgend seizoen he-
lemaal klaar voor zijn.  

Nieuwe G-hockey vrienden en 
vriendinnen zijn altijd van harte wel-
kom en kunnen een keer vrijblijvend 
meedoen aan een training! Belang-
stellenden kunnen contact opne-
men met g-hockey@hvmijdrecht.
nl en alvast een indruk krijgen door 
het ‘G-hockey HVM’ filmpje te bekij-
ken op ‘Youtube’.

Dinsdagmiddagbridge-
club ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - Deze week is de laatste 
ronde gespeeld van de  eerste com-
petitiecyclus.
Er is flink met procenten gestrooid. 
De uitslagen lopen uiteen van 59 
tot 42 %, verdeeld over een A- en 
B-lijn. 
De hoogst scorende in de A-lijn zijn 
Ada Keur en Irene Hulst 59 %, ge-
volgd door Riet van Nieuwkerk en 
Martha de Vries 57,26 % en Ria van 
Zuylen en Miep Witstok met 55,56 
%.
In de B-lijn is het nog een flinke 
eindspurt geworden, voor een pro-
motieplaats.

Willy de Graaf en Anja IJsselstijn 
hebben door een score van 64,58 
% in de laatste ronde zich als derde 
weten te plaatsen. Nu gaan zij mee 
naar de A-lijn, met een totaalscore 
van 54,63 %. Bovenaan in de B-lijn 
eindigde het paar Marga en Cor Ja-
cobs met 57,10 %, gevolgd door An-
nie v.d. Vlugt en Ria Bon met 54,63 
%. Prima resultaat ook voor hen, 
Annie en Ria spelen sinds dit sei-
zoen pas samen.
Wilt u ook mee gaan spelen in onze 
bridgeclub? Informeer dan bij on-
ze voorzitter Ada Groenewegen, tel. 
0297-593452.

Sinterklaas brengt bezoek 
aan HVM
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag wer-
den de Benjamins, de F-jes en de 
G-hockey jongens en meiden van 
HVM verrast met hoog bezoek uit 
Spanje!
Sinterklaas kwam tijdens hun trai-
ning hoogstpersoonlijk het veld op 
lopen en zag daar wel 100 kinde-
ren staan met, in zijn ogen, allemaal 
kleine Sinterklaasstafjes.

Dat waren natuurlijk de hockey-
sticks van de kinderen, Sint dacht 
dat er allemaal Sintjes in opleiding 
op het veld stonden!
Nadat dit misverstand uit de we-
reld was geholpen werden er in het 
clubhuis mooie liederen 
voor de Sint gezongen en flink wat 
pepernoten gegeten.
In de afgelopen weken hadden de 
kids van HVM prachtige tekeningen 
voor de Sint gemaakt, de een nog 
mooier dan de ander,  het gehele 
clubhuis hing er vol mee.

Twee van de kunstenaars werden 
door de Sint beloond voor hun cre-
atieve uitspatting, dat waren Isabel-
le de Graaff (MF1) en Denan Quick 
(H-hockey, de enthousiaste kerel op 
bijgaande foto bij de Sint). 
Hierna verliet de Sint onder luid ge-
zang uiteindelijk weer het HVM 
complex.
Voor alle kinderen die na de gro-
te hoeveelheden snoepgoed nog 
ruimte in de maag overhadden was 
er uiteindelijk nog patat met knak-
worst, heerlijk!
Van goed ingelichte bronnen is on-
dertussen vernomen dat Sint zijn 
staf op Marktplaats te koop heeft 
aangeboden en in plaats daarvan 
een schitterende hockeystick heeft 
aangeschaft.

Het bezoek aan HVM heeft op hem 
blijkbaar veel indruk gemaakt, zo-
veel lieve kindertjes, dat maakt hij 
niet vaak meer mee tegenwoordig. 

Wedstrijd van LR&PC
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag, 29 november, heeft LR&PC de 
Ronde Venen een officiële KNHS 
wedstrijd georganiseerd bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Deze dag werd gespon-
sord door 3 sponsors.

Dit waren administratie kantoor Ad-
ViSup uit Mijdrecht, webwinkel Plu-
to Sport en de Welkoop uit Nieuw-
veen. Het weer viel helaas wat te-
gen maar dat kon de sfeer niet ver-
pesten van deze gezellige en spor-
tieve dag. Alle deelnemers streden 
om de dagprijzen: Een zadeldek met 
logo van de vereniging voor de bes-
te pony en paarden combinatie. De 
strijd bleef spannend tot het laat-
ste moment. Uiteindelijk won Lau-
ra Veenstra met haar paard Sancho 
het gesponsorde dek bij de paarden 
met een score van 192 punten. Het 

pony dek werd met 197 punten ge-
wonnen door Josine Blommestijn 
met haar pony Holthausen FrodoII. 
Per rubriek werden er ook nog ver-
schillende sponsor prijzen gewon-
nen, zoals paardrijsokken, paarden-
snoepjes, geldprijzen en cadeau-
bonnen. Er kwamen in totaal 33 rui-
ters en amazones aan de start, ie-
dereen ging met een tevreden ge-
voel naar huis! De volgende wed-
strijd door LR&PC de Ronde Venen 
georganiseerd, zal plaatsvinden op 
18 april 2010 eveneens bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.

Wil je ook lid worden van de oud-
ste rijvereniging van de Ronde Ve-
nen, stuur dan een email naar se-
cretariaat@lrderondevenen.nl of 
bezoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl

Veenlopers Woerden 
en Boschman winnen 
Ringvaartloop
Regio - Afgelopen zondag waren 
Veenlopers Michael Woerden en Ju-
litta Boschman de winnaars van de 
Ringvaartloop. In Aalsmeer liep Ju-
litta – ondanks de slechte weersom-
standigheden - ook nog eens een 
nieuw persoonlijk record op de 10 
Engelse Mijlen.
De regen viel op deze zondagoch-
tend gestaag uit de lucht. Deson-
danks hadden vijf Veenlopers de 
weg naar Aalsmeer kunnen vin-
den. Op het programma stond een 
10 Engelse Mijl oftewel 16,1 km; een 
groot deel langs de Ringvaart om de 
Haarlemmermeer.

Het barre weer had totaal geen in-
vloed op Julitta Boschman. Zij bleef 
maar versnellen en raapte daarbij 
veel lopers op. Het resulteerde uit-
eindelijk in een schitterend nieuw 
persoonlijk record. Met haar tijd van 
1.06.37 verpulverde ze de vrouwe-
lijke ‘concurrentie’ met 11 (!) minu-
ten.
Michael Woerden had deze dag ste-
vige concurrentie te verwachten van 
Bernard te Boekhorst, die tijdens de 
Zevenheuvelenloop, twee weken 
geleden, nog voor hem finishte. Mi-
chael verzorgde tot het 5 kilometer-
punt al het kopwerk. Een klein gaat-
je op dit punt bouwde hij vanaf toen 

uit tot een kloof van 2 minuten. De 
overwinning was een feit met een 
tijd van 55.31.
Ook Willem van Leeuwen liep een 
goede wedstrijd. Hij kon net de aan-
sluiting niet vinden bij het duo voor 
hem. Dit zorgde voor veel extra ar-
beid tegenwind. Zijn tijd van 1.02.33 
was echter goed te noemen. Theo 
Noij en Henny Buijing deden het de-
ze dag iets rustiger aan dan anders. 
Theo finishte in 1.11.49 en Henny in 
1.14.49.

Crossen
Crossen is niet de grootste hob-
by van de meeste Veenlopers. Ber-
tus Vrielink waagt zich er deze win-
ter wel aan. Hij nam inmiddels twee 
keer deel aan een wedstrijd van de 
crosscompetitie Zuid-Holland Mid-
den. Begin november in Boskoop 
was het geen succes. Bertus glib-
berde op gewone hardloopschoe-
nen door de modder naar een vier-
de plek in de categorie 60+. Vorige 
week ging het echter al een stuk be-
ter. In Reeuwijk had hij wel spikes 
aan gedaan voor de 6 km met veel 
rul zand, kunstmatige heuveltjes en 
wat minder modder. Hij finishte nu 
als eerste in 60+. Het circuit bestaat 
uit in totaal 5 wedstrijden, waarvan 
de 4 beste meetellen.

AKU kwartet op dreef in 
Ringvaartloop
Regio - Lichte regen tijdens de ge-
hele loop en een zuidenwind tegen 
op de schijnbaar eindeloze laatste 
4 kilometers, waren geen beletsel 
voor vier prominente AKU atleten.
Corné Klein finishte als eerste op de 
10 EM bij de heren boven de veer-
tig in een prima 1.00.37. Ook Harry 
Schoordijk stond borg voor succes, 
in de zelfde tijd als winnares Julit-
ta Bosman van de Veenlopers bij de 
dames veroverde hij de derde prijs 
in 1.06.37. Dat ondanks een qua ge-
zondheid wat kwakkelige week thuis 
op de bank in De Kwakel, klasse!
De dames van de lopers groep van 
AKU lieten zich eveneens niet on-
betuigd. Elisabeth van den Berg is 
weer helemaal terug aan het front 
en sleepte, gehaast door loopmaatje 
Maarten Moraal, een tweede prijs 
in de wacht in 1.21.04 voor beiden. 
Anny Calmez werd hierdoor zo ge-
inspireerd dat zij ook in de prijzen 

viel, een derde plek in 1.26.23.
Theo Noij kwam uit in de klasse vijf-
tig plus en zette een keurige tijd van 
1.11.49 neer.
Fred van Rossum, Jos Snel en Ri-
chard Mayenburg wilden niet voor 
elkaar onderdoen en snelden naar 
1.16.00 voor Fred en Jos en 1.16.24 
voor Richard.
Arie Ligtvoet, wat voortvarend ge-
start, moest aan het eind van de rit 
Elisabeth en Maarten laten gaan, 
maar bleef Arno Waaijer net voor en 
kwam toch heel behoorlijk in 1.22.02 
binnen.
Arno deed er zeven en dertig secon-
den langer over.
Maarten Breggeman tenslotte merkt 
dat de jaren gaan tellen, de snelheid 
gaat er een beetje uit en meer dan 
1.46.41 zat er deze keer niet in.
Jos Lakerveld beperkte zich voor 
een keer tot de vijf  kilometer en leg-
de deze af in32.09.

Weer overwinning voor 
dames De Amstel
Uithoorn - De dames van De Am-
stel blijven aan de winnende hand. 
Na het verlies tegen de koploper 
van enkele weken terug hebben ze 
daarna weer alle punten binnen ge-
haald. Afgelopen zondag werd van 
SC Haerlem ’04 gewonnen in een 
spannende wedstrijd.
Met een bijna volledig team, alleen 
Maaike ontbrak, begonnen de da-
mes aan de wedstrijd. De eerste bal 
was voor Haerlem, maar Hilde her-
overde heel snel de bal. Er volgden 
mooie aanvallen van beide kanten, 
waarbij die van De Amstel toch wat 
gevaarlijker waren. Bij een tegen-
aanval van de gasten ging Diana er 
iets te fel in, zodat ze naar de kant 
moest. Haerlem profiteerde van het 
overtal en kwam op voorsprong: 0 
– 1. Via Colette en Ninke kwam de 
bal bij Hilde die vervolgens door de 
keeper onreglementair werd aan-
gevallen. Niké nam de strafworp en 
bracht de stand gelijk: 1 – 1. Een 
volgende aanval van Haerlem werd 
door Hilde onderbroken die snel 
doorzwom en De Amstel op voor-
sprong zette: 2 – 1. Na bijna vier mi-
nuten spelen kwam Haerlem door 
capnummer 6 weer gelijk: 2 – 2.
Niké veroverde de bal bij het begin 
van het tweede partje en De Am-
stel ging meteen ten aanval. Dat le-
verde een man-meer-situatie op en 
Niké scoorde 3 – 2. Rianne probeer-
de ook een doelpunt mee te pakken, 
maar de keeper lag in de weg. De 
volgende aanval eindigde beter, Hil-
de nam een 2-meterbal, speelde op 
Diana die vervolgens scoorde: 4 – 2. 
Yvonne V. ging er iets te hard in en 
moest naar de kant. Yvonne W. ging 
bij een aanval van de gasten hard 
voor de bal en had hem. Het leverde 
verder niets op.

Aanval
Ook bij het begin van het derde 
partje had Niké de bal. Mireille on-
derbrak een vijandelijke aanval op 
mooie wijze en uit de tegenaanval 
bracht Niké de stand op 5 – 2. Ka-

te kreeg een strafworp tegen, maar 
Colette redde fraai. Na ruim twee 
minuten spelen verkleinde nummer 
11 van de gasten de achterstand tot 
5 – 3. Mireille schoot net over en Co-
lette moest een paar keer reddend 
optreden. Diana beging een zware 
overtreding en Haerlem profiteer-
de van de man-meer: 5 – 4. De Am-
stel kwam een beetje in de verdruk-
king en dat bleek ook wel uit het feit 
dat zowel Kate als Mireille tijdstraf-
fen kregen. Bij de laatste profiteerde 
Haerlem opnieuw en de stand werd 
gelijk: 5 – 5. Gelukkig wist Niké bin-
nen een halve minuut De Amstel 
weer op voorsprong te zetten: 6 – 5. 
Yvonne V. kreeg opnieuw een tijd-
straf, maar dat liep goed af. Diana 
werd mooi vrij gespeeld en ze ging 
als een speer op het doel af. Op het 
moment dat ze wilde schieten wa-
ren de vijf minuten om en klonk het 
signaal voor het eind van dit partje. 
Diana was daar niet blij mee.

Seconden
Het vierde partje begon goed. Niké 
had de bal en na acht seconden had 
De Amstel al een man meer. Door 
goed rondspelen waarbij Ninke, Ri-
anne, Yvonne W. en Kate betrok-
ken waren, kwam de bal bij Niké die 
haar vijfde doelpunt scoorde: 7 – 5. 
Het spel bleef heen en weer gaan. 
Colette redde enkele keren heel 
mooi, maar dat deed de keeper aan 
de andere kant ook.
Yvonne V. zwom tegen haar derde 
p’tje op en mocht niet meer mee-
spelen. Echt uitgespeelde kansen 
kwamen er niet meer en beide par-
tijen wisten ook niet meer te scoren, 
zodat de wedstrijd in een 7 – 5 over-
winning voor De Amstel eindigde.
De dames kunnen terugzien op een 
met enige moeite gewonnen wed-
strijd en coach Elmer had tussen 
de partjes door ook heel wat werk 
te doen.

Irene en Gerrit Roseboom.


