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OOK IN DE WINTER!!

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Vanaf nú ook
op maandagmiddag open!

Dag Sinterklaasje, dáág, dáág...
Uithoorn - Maandagmiddag 6 december was Sint Nicolaas met zijn
Zwarte Pieten voor het laatst in winkelcentrum Amstelplein waar hij van
tientallen kinderen afscheid nam. De
Sint maakte nog één keer een ritje
op zijn schimmel Américo, voordat
het trouwe beestje de warme wagen mocht opzoeken. In plaats van
de boot, vertrok de Sint per bus op
het Amstelplein. Zijn stoomboot zat
vast in het ijs op de Amstel, dus dat
ging even niet door. Maar naar wij
hebben vernomen is de Sint met zijn
Pieten aan boord van een andere
boot gestapt die hen over zee naar

Spanje zal brengen... Américo was
al aan boord. Maar voordat de Sint
voorgoed vertrok was het nog even
feest in winkelcentrum Amstelplein.
AH Jos van den Berg had gezorgd
voor een tafel in de hal waar liefhebbers gratis warme chocolademelk of
glühwein naar keuze werd aangeboden. Waar al de mensen zou snel
vandaan kwamen was iedereen een
raadsel. In geen tijd stond de hal van
het winkelcentrum vol mensen. Met
de politie, een drumband en majorettes voorop maakte de Sint met
zijn gevolg aan het einde van de
duistere middag nog een ommetje

rond het Amstelplein en De Schans
waarna de stoet onder gejuich de
hal van het winkelcentrum binnenstapte. Daar hadden zich inmiddels
tientallen ouders met kinderen verzameld om de Sint met zijn Pieten
gedag te zwaaien. Een deel daarvan
was meegelopen in de optocht van
de Sint. De goedheiligman had namelijk eerst afscheid genomen van
de kinderen op de basisschool De
Springschans. Met de muziek voorop ging iedereen vervolgens via de
Laan van Meerwijk naar het winkelcentrum Amstelplein. Ja, dat trok
de nodige aandacht, waardoor het
gezellig druk was. Vanzelfsprekend
mochten alle verzamelde kids in het
winkelcentrum de Sint een handje
geven en met de Zwarte Pieten op
de foto gaan. Zo hoort dat bij een
afscheid. Kortom, het was een dolle boel in de volle hal. Zo rond een
uur of zes begaf Sint Nicolaas zich
met zijn Zwarte Pieten naar buiten
in de richting van de rijk versierde
bus die bij de halte op het Amstelplein op hen stond te wachten. Na
een uit volle borst gezonden ‘Dág
Sinterklaasje, dáág, dáág’... stapte
de Sint in, zwaaide nog één keer en
toen was hij weg... Tot volgend jaar!
En één van deze dagen verwelkomen wij zijn collega de Kerstman.
Maar dat hoort iedereen nog wanneer het zover is... Hij is onderweg
met zijn rendierenslee vanuit het
koude noorden, zo liet hij ons via
e-mail nog even weten... Ja, ook de
Kerstman gaat met zijn tijd mee!
Voor een uitgebreid fotoverslag zie
elders in deze krant.

Ondernemen iets
voor u?
15 december van 19.00 tot 22.00 uur
Crown Business Studios Aalsmeer
Aanmelden: www.kvk.nl/ietsvoormij

12.00 tot 18.00 uur
Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Flexibel

10 CM SLANKER
Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

BINNEN
4 WEKEN!
Sporten & Ontspannen
Kijk
snel
op
website!
Met
een
26ofonze
52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2010
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Zaterdag 11 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Ons Uithoorn:

‘Garagevariant kent
tenminste zeven risico’s
Uithoorn - ‘Bij de ontwikkeling van
de Garagevariant zijn grote risico’s
aanwezig. Het college moet al die risico’s zichtbaar maken en aangeven
hoe men deze wil beheersen’. Dat
betoogde raadslid Benno van Dam
van Ons Uithoorn, tijdens de vergadering van de gemeenteraad op
2 december. Bij de Garagevariant
wordt de doorgaande weg door het
dorpscentrum afgesloten. De Ireneburg wordt een toegangsweg tot
een ondergrondse parkeergarage.
Van Dam: ‘Voor Uithoorn is dit een
groot project. En bij grote projecten
hoort een gedegen risico-analyse’.
De lokale politieke partij ziet tenminste zeven risico’s:
1. Ondernemers trekken het niet
om 1,5 á 2 jaar in de rommel te
zitten, die ontstaat bij de bouw
van de ondergrondse parkeergarage c.q. de toerit. Door de
bouwput leiden zij omzetverlies,
stellen de gemeente aansprakelijk en eisen compensatie.
2. De bouwactiviteiten duren niet
1,5 á 2 jaar, maar 2 á 2,5 jaar,
waarmee ook de periode van
overlast toeneemt.
3. De bouw van de ondergrondse
parkeergarage veroorzaakt problemen met het waterpeil en verzakkingen.
4. De beoogde ondergrondse parkeergarage verwerkt meer dan
(de voorziene) 700 auto’s (lokaal
verkeer, sluipverkeer), waardoor

Gratis
bijeenkomst

een constante stroom auto’s in
de garage ontstaat. Het winkelend publiek in de garage wordt
hierdoor geconfronteerd met
veel uitlaatgassen en gevaarlijke
verkeerssituaties.
5. Als gevolg van een expoitatietekort bij de ondergrondse garage ontstaat gesteggel tussen
gemeente en beheerder/exploitant over de dekking van dit tekort. Het nemen van mogelijke
maatregelen (zoals de invoering
van betaald parkeren en/of het
heffen van tol voor het sluipverkeer) roept verzet op en leidt tot
het wegblijven van winkelend
publiek.
6. Op de lange termijn zorgt de garagevariant toch niet voor het
aantrekken van extra bezoekers
en extra omzet.
7. De onderhoudstoestand van de
Irenebrug (fundering, de val,
remmingswerk en dergelijke)
blijkt slecht, zodat de restlevensduur relatief kort is met alle gevolgen van dien.
Wethouder Verheijen zegde toe bij
de planontwikkeling rekening te
houden met de door Ons Uithoorn
genoemde risico’s. Het is de bedoeling alle risico’s zichtbaar te maken
in een aparte risicoparagraaf, behorende bij de exploitatiebegroting
voor het deelgebied Amstelpein/
Oude Dorp. De eerste verschijnt in
het eerste kwartaal van 2011.

Fractie CDA:

Amstelgroen in gevaar

Officiële start van de
bouw van Praktijkschool
Uithoorn - Donderdag morgen 2
december 2010 is het officiële startsein gegeven voor de bouw van
de Praktijkschool Uithoorn aan het
Legmeerplein. Met het plaatsen van
funderingsbalk door wethoudster
Mw. Zijlstra en twee leerlingen, Da
Vinci Van Lit en Rami Abbot, werd
de bouw gestart. Onder toeziend
oog van ondermeer Mw. De Boer,
lid van het college van bestuur van
de Dunamare onderwijsgroep, de
directie van aannemersbedrijf De
Vroomshoop en alle leerlingen van,
nu nog, Praktijkschool Koningin Emma werd de balk geplaatst. Ook de
aanwezigheid van een flink aantal ouders, bewoners van de buurt
en andere belangstellenden maakte
het een feestelijke happening.
Na een korte toespraak van de di-

rectrice van de school, Mw. Drs.
S.M.I. Halkers, waarin de gemeente
Uithoorn uitgebreid werd bedankt
voor de medewerking in het proces
tot realisatie van de bouw, kwamen
onder luid applaus de wedhoudster en de twee leerlingen naar voren om de eerste bouwhandeling te
verrichten. Na deze korte activiteit
waarbij koude en sneeuw werden
getrotseerd door de ruim honderd
aanwezigen, arriveerde ook Sinterklaas nog voor een bliksembezoek.
Samen met zijn Piet bracht hij het
naambord voor de nieuwe school
met zich mee. De leerlingen vertrokken vervolgens weer terug naar
Hoofddorp en hopen terug te keren
aan het Legmeerplein voor de officiële opening aan het begin van het
komende schooljaar.

Uithoorn – De fractie van het CDA
maakt zich grote zorgen over Amstelgroen. Naar aanleiding van het
CDA-AM regio overleg waar het
vervallen van de subsidies aan bod
kwam, was voor de Uithoornse fractie al snel duidelijk dat het ook voor
Amstelgroen een lastige tijd gaat
worden. De provincie heeft deze
gelden in beheer, echter het zijn
rijksgelden.
Nu het rijk deze gelden gaat terugtrekken kan de provincie haar belofte niet meer nakomen. Het CDA
heeft de verantwoordelijk wethouder gevraagd snel contact te zoeken met de provincie en te vragen
hoe zij nog denken over de brug te

komen. Het CDA heeft inmiddels
een brief naar Den Haag verzonden
om het belang van de projecten zoals Amstelgroen nog eens kenbaar
te maken en aangedrongen dat de
lopende projecten uitgevoerd dienen te worden uitgevoerd, waaronder Amstelgroen. Ook is het project
Amstelgroen van belang voor waterberging zodat andere projecten
tot uitvoering kunnen komen. “De
grootste uitdaging in deze regio
is het behouden van ruimte om te
ademen en te ontspannen. Hier zet
het Cda zich voor in, om deze groen
gebieden te behouden maar ook om
te ontwikkelen zoals Amstelgroen”,
aldus de CDA fractie
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Openingstijden
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket wonen welzijn en Zorg
(wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
cluster werk en inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
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.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@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

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 kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Aanvragen subsidie 2011 bij
burgemeester Kootfonds
In Uithoorn of De Kwakel gevestigde verenigingen, organisaties en personen die op grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun
financiële positie menen aanspraak
op subsidie menen te kunnen maken,
kunnen vóór 1 maart 2011 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen.
Daartoe behoort ook een zo recent
mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag
moet worden gericht aan: Stichting
Burgemeester Kootfonds, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn.

wie maken kans op subsidie?

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van financiële steun aan in Uithoorn of De Kwakel gevestigde verenigingen, organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het
gebied van sport, cultuur en
sociaal-maatschappelijke
activiteiten. Dit met de
nadruk op vrijwilligerswerk.

wie maken geen kans
op subsidie?

Aanvragen van instellingen die beroepshalve bezig zijn met dergelijke activiteiten worden niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor
aanvragen van organisaties die door
acties e.d. geld inzamelen en de opbrengst daarna bestemmen voor
doelen in Uithoorn en De Kwakel. Het
Burgemeester Kootfonds verleent in
beginsel geen bijdrage in normale
uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Aanvragen voldoen bij voorkeur aan
activiteiten die mensen rechtstreeks
raken. Grote (bouw)investeringen
worden daartoe niet gerekend.

wanneer beslissing
op aanvraag?

De subsidieaanvragen worden in
maart 2011 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.

meer info?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer mr. G. Roodhart, tel.
513109.
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cOLOFOn
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
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Gladheidbestrijding in
uithoorn en de Kwakel
Voordat de winter toesloeg, hebben
we op de gemeentepagina van 24
november jl. de spelregels vermeld
die de gemeente hanteert bij gladheidbestrijding.
Wij herhalen dat bericht hier nog
eens en vermelden daarna nog een
vraag- en antwoordlijstje dat is opgesteld aan de hand van sinds 30 november ontvangen telefoontjes.
Om de veiligheid te bevorderen verzorgt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. Hierbij
gelden twee prioriteiten.

Prioriteit 1

Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden die vooraf en bij alarmering worden gestrooid. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij
winkelcentra meegenomen.
Tijdens extreme situaties -indien
gladheid tenminste drie dagen of
langer aanhoudt- en tijdens sneeuw
of ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op maat ingevuld door
bijvoorbeeld extra strooirondes te
houden.

Prioriteit 2

Dit zijn de binnenstraten, bushaltes
en winkelcentra waar de gemeente achteraf strooit. Deze route wordt
hoofdzakelijk in eigen beheer -aansluitend op de hoofdroute- gestrooid.
In verband met de toegankelijkheid
van openbare gebouwen en centra
voor ouderen zal hier speciale aandacht aan gegeven worden. Gemiddeld komt deze situatie 3 à 4 maal
per jaar voor.

extreme
weersomstandigheden

Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte strooiroute aangewezen. Op deze route bevinden zich alleen de belangrijkste doorgaande wegen om zo enige doorstroom van verkeer te laten
plaatsvinden.

inzet inwoners onmisbaar

De gladheidbestrijding door de gemeente betekent niet dat altijd alles
sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Burgers

hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
wij doen dan ook een dringend
beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel
zelf te bestrijden. Als service kunnen inwoners van uithoorn en de
Kwakel op de gemeentewerf aan
de industrieweg 25, zelf gratis 7,5
kg strooizout ophalen. Hiervoor
wel graag een emmertje of een
plasticzak meenemen s.v.p.
Voor meer informatie over de gladheidbestrijding en de routes kunt u
terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis waar de routes en het
actieplan gladheidbestrijding 20102011 ter inzage liggen. De strooiroutes met prioriteit 1 staan weergegeven op www.uithoorn.nl/wonen en
wijken/verkeer en vervoer/gladheidbestrijding

Vraag en antwoord bij
gladheidbestrijding

Wie zorgt dat het schoolplein
niet glad is?
Het schoonhouden van schoolterreinen is een verantwoordelijkheid
van de scholen zelf. De gemeente
geeft hierover desgevraagd advies.
De gemeente levert op verzoek zout
bij scholen.
Waar kan ik lezen welke
fietspaden door de gemeente
gestrooid worden?
De gemeente verzorgt bij gladheid
alleen de paden die in het gladheidbeleidsplan 2010-2013 zijn opgenomen. Dit plan ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis en is ook
te lezen op www.uithoorn.nl/ wonen
en wijken/verkeer en vervoer/gladheidbestrijding. Een probleem met
sneeuw is dat hier veel doorheen gereden moet worden om het zout te
laten inwerken. Het effect van het
strooien is dus niet altijd direct zichtbaar.
Vegen of strooien?
Dat hangt af van de vorm van
de neerslag. Droge versgevallen
sneeuw kun je goed vegen, maar bij
vastgereden sneeuw is dat niet mogelijk.

cursus voor werkende
mantelzorgers in Amstelland
Bent u een werkende mantelzorger
en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Het Mantelzorg Steunpunt
heeft voor werkende mantelzorgers
een speciale cursus opgezet. Na de
cursus heeft u de kennis en de vaardigheden om al uw werk en zorgtaken op een voor u zo prettig mogelijke manier te combineren.

Plaats en kosten

De cursus wordt op 4 dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur in januari 2011 ( 4, 11, 18 en 25 januari) gegeven. De kosten van de cursus zijn
€ 50 voor inwoners van de regio Amstelland. Locatie is Hoofdgebouw van
Amstelring, Laan van de Helende
Meesters, 1186 DK Amstelveen.
Als deelnemer krijgt u een cursusmap
die ook als naslagwerk kan dienen.

waarover gaat de cursus?

Tijdens de bijeenkomsten inventariseert u knelpunten binnen uw eigen
werk en privésituatie. Deze knelpunten vormen de bouwstenen voor het
plan van aanpak dat u gedurende
de cursus opstelt. U maakt (thuis)
opdrachten waarbij u nadenkt over
en werkt aan concrete, haalbare oplossingen. Om u hierbij te ondersteunen krijgt u informatie over o.a.
wetgeving en communicatie en verwerft u meer inzicht in draagkracht
en draaglast.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus tot en met maandag 20
december 2010 bij het Mantelzorg
Steunpunt. Tel.: 0900-1866 (lokaal
tarief); E-mail: mzs@amstelring.nl

nieuwe openingstijden
gemeente uithoorn en G2
per 1 januari 2011
Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, hanteren de gemeente Uithoorn en de G2 per 1 januari 2011 andere openingstijden. Uit onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening is
gebleken dat de uiteenlopende openingstijden binnen het gemeentehuis niet optimaal worden gevonden. Met het wijzigen van deze tijden
geven wij aan dit signaal gehoor.

Avondopenstelling burgerzaken per 2011 op woensdag

De belangrijkste wijziging is de verschuiving van de avondopenstelling van de donderdagavond naar de woensdagavond. Op woensdag
zal het gemeentehuis met ingang van 2011 open zijn van 8.30 uur tot
20.00 uur. U kunt dan tot 17.00 uur vrij inlopen met al uw vragen. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u ook zo binnenlopen, maar dan alleen
voor reisdocumenten, rijbewijs, verhuizingen of uittreksels. Voor naturalisaties, ondertrouw of eerste inschrijvingen vanuit het buitenland
moet u altijd een afspraak maken.

Openingstijden Publiekszaken

(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
- maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
- woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
17.00-20.00 uur; dan kunt u
alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen of uittreksels
telefonische bereikbaarheid op 0297-51 31 11
- maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
- vrijdag:
8.30-14.00 uur

Openingstijden werk en inkomen G2

- maandag en donderdag (Uithoorn): 8.30-12.00 uur; vrije inloop
- dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
- woensdag (Uithoorn en Aalsmeer): 13.30-16.30 uur; vrije inloop
telefonisch spreekuur op 0297 - 51 32 55
- maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur

Openingstijden Loket wonen, welzijn en Zorg G2

- maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
telefonische bereikbaarheid op 0297-51 31 31
- maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur

nL dOet
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart 2011
de handen uit de mouwen te steken.
Voorheen was deze actie bekend
onder de naam ‘Make A Difference
Day’. De actie wordt geïnitieerd door
het Oranje Fonds.

Aanmelden voor
bijeenkomst 17 januari

informatiebijeenkomst
nL dOet voor vrijwilligersorganisaties in Amstelland

Zowel klussers als klusaanbieders
kunnen op de speciale website
www.nldoet.nl terecht om zich op
te geven als klusser aan de slag te
gaan. Of om één of eventueel meerdere klussen aan te bieden voor 18
en 19 maart 2011.

Op 17 januari 2011 organiseert Vrijwilligerscentrale Cardanus voor organisaties een informatiemiddag
over NL DOET. Op het programma
staat dan het geven van informatie
over 18 en 19 maart 2011. Heel Nederland steekt op beide data de handen uit de mouwen. Hoe kan uw organisatie hier ook aan meedoen?
Hoe maak je een klus voor deze
dag, hoe kom je in aanmerking voor
de subsidie van € 500,-? Wat kun je
verder doen, hoe werkt de website
van www.nldoet.nl en wat kan deze
site voor je betekenen? En hoe zorg
je dat er daadwerkelijk vrijwilligers
afkomen op jouw klus? Al deze vragen komen op 17 januari aan bod.

informatiebijeenkomst
wanneer en waar?

Dag: maandag 17 januari 2011.
Tijd: 13.00-15.00 uur. Locatie: Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3,
1187 LS Amstelveen.

Vóór 10 januari 2011 bij: Harmke
Visser. hvisser@cardanus.nl
Of tel.. 020-7600054

Aanmelden klus of
klusser via de site van
nL dOet

Een klus aanmelden voor
NL DOET heeft veel voordelen:
- Extra handjes om uw klussen uit
te voeren;
- Naamsbekendheid voor uw organisatie;
- Nieuwe netwerken, kennissen en
contacten;
- Nieuwe vrijwilligers (op langere
termijn).

intermediairs van
Vrijwilligerscentrale
cardanus

Voor extra ondersteuning kunt u
contact opnemen met uw NL DOET
intermediair van Vrijwilligerscentrale Cardanus. Voor Uithoorn: Marije
van Overbeek, tel. 06-20730223,
moverbeek@cardanus.nl

inspraakbijeenkomst over fiets-/voetpad ringdijk-Gerberalaan
De gemeente nodigt u van harte
uit voor een inspraakbijeenkomst
op dinsdag 14 december 2010 over
het project ‘fiets-/voetpad RingdijkGerberalaan’. De bijeenkomst vindt
plaats in dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 en duurt van 19.30

tot 21.30 uur. U kunt dan het plan
bekijken en uw reactie geven. Er
zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Aan de hand van de uitkomsten van deze bijeenkomst beoorde-

len wij of het noodzakelijk is de plannen bij te stellen. Daarna wordt het
plan weer aan B&W voorgelegd. Als
u verhinderd bent, kunt u voor suggesties en vragen t/m 21 januari
2011 contact opnemen met de heer
E.J. Warmerdam van de afdeling

Leefomgeving. Dit kan telefonisch
via (0297) 51 31 11 of per e-mail:
gemeente@uithoorn.nl ter attentie van de heer E.J. Warmerdam.

Nieuwe Meerbode - 8 december 2010
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AL GEMEN E I NF O RM A T IE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING
GEMEENTERAAD 2 DECEMBER 2010
Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één persoon gebruik gemaakt van het
recht om in te spreken. Het onderwerp betrof het bestemmingsplan Meerwijk.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
- Nota raadscommunicatie;
- Proces bezuinigingen en heroverwegingen;
- Doorschuiven ﬁnanciële middelen reconstructie Hugo de Grootlaan.
In de raadsvergadering heeft de fractie van Gemeentebelangen mondelinge vragen gesteld over het bevorderen van een veiliger weggedrag van langzaam verkeer en over het vervallen van buslijn 188. Het CDA heeft mondelinge vragen gesteld over Amstelgroen.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
- Voorbereidingskrediet dorpscentrum;
- Beleidsplan openbare verlichting.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
- Voorbereidingskrediet dorpscentrum;
- Beleidsplan openbare verlichting;
- Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst Beleef buitendijks;
- Samenwerkingsovereenkomst Legmeer West Fase 3;
- Voorgenomen fusie Woongroep Holland en Eigen Haard;
- Bekrachtiging geheimhouding jaarplan 2010 GPA;
- Begrotingswijziging;
- Mandaat werkgeverscommissie.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
16 december 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grifﬁe (e-mail: grifﬁe@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
16 DECEMBER 2010
Op donderdag 16 december 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad
-

Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ);
Concept wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2010;
Rapport Kamer van Koophandel “De waterpassant in beeld”.

-

Nota raadscommunicatie;
Proces bezuinigingen en heroverwegingen;
Vaststellen opdrachtformulering onderzoek gemeente Uithoorn.

Politiek Debat

De agenda en de raadsvoorstellen worden op donderdag 9 december 2010
op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 15 december 2010
staat de agenda ook op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de grifﬁe van de
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail:
grifﬁe@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 grifﬁer (per telefoon of e-mail).

WERK IN
UITVOERING
EUROPAREI, FASE 4

De rooiwerkzaamheden zijn in volle gang. Als het weer het toelaat, worden
er nog voor de kerst nieuwe struiken en bomen geplant. De overige groenwerkzaamheden, zoals het aanleggen van gazons, vinden in het voorjaar van
2011 plaats. Begin 2011 gaat het herstraten bij de Monnetﬂat van start. Ook
dit werk is afhankelijk van het weer. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Emil Wanningen, 0297- 51 31 11

BUSHALTES BIJ NOORDDAMMERWEG

Door de winterse omstandigheden is het aanpassen van twee bushaltes bij de begraafplaats Noorddammerweg vertraagd. De
werkzaamheden worden 6 december hervat. Vanwege de aanpassing van de bushaltes moet één rijbaan worden afgesloten en wordt de weg tijdelijk omgelegd. Het autoverkeer
wordt met een verkeerslicht geregeld. Fietsers kunnen enige hinder ondervinden. De begraafplaats
is tijdens de werkzaamheden normaal te bereiken. De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden
zeker tot het einde van het jaar
duren.
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ACTIVITEITEN KALENDER
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 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
t/m 19 dec. Expositie ‘Kunst als Geschenk’ in galerie Fort aan de Drecht.
8 dec.
Winteractiviteit bij kinderboerderij De Olievaar; € 2,-.
8 dec.
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres ‘Staat van de N-H
Jeugd 2010’ in het Patronaat te Haarlem
8 dec.
Wethouder Levenbach aanwezig bij Woerdens Beraad, jaarlijkse conferentie voor Groene Hartgemeenten in stadhuis
Woerden
10 dec.
Def P&The Howling Coyotes, hip-hop en Rock ‘n Roll. The
Mix. Zaal open: 20.30 uur. Entree € 5,-.
11 dec.
Verkoop boeken in bibliotheek Uithoorn,
A. Ariënslaan. 11.00-15.00 uur.
12 dec.
Kerstmarkt aan de Amstel; Dorpscentrum 11.00-17.00 uur
12 dec.
SCAU organiseert concert: Vocal power, 3 prachtige dames in
de Thamerkerk. 14.30 uur. Entree € 5,- p.p.
18 dec.
Heavy Metal festival in The Mix; aanvang: 20 uur. Entree:
€ 12,50.
18 dec.
Winterse kerstavond in en bij ’t Buurnest met optreden van het
Dickenskoor The X-mas Vocals, 19.00-21.00 uur.
19 dec.
SCAU organiseert kerstconcert: Alphens kamerkoor Cantabile in de Thamerkerk. 14.30 uur. Entree: € 12,- p.p.
22 dec.
Wethouders Levenbach en Verheijen aanwezig bij afscheidsreceptie wethouders De Ronde Venen in partycentrum De Meijert

29 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
31 dec.
2011
1 jan.
6 jan.
14, 21 en
28 jan.
15 jan.
16 jan.
18 jan.
25 jan.
29 jan.
4 feb.
19 feb.
3 mrt.

Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode Draad de workshop Spelend schilderen, Oud en Nieuw. Prinses Margrietlaan
86. 10.00-13.00 uur
Disco voor alle Kwakelse kinderen van groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs in feesttent in centrum De Kwakel; 19.0022.00 uur
Midwinteravond (ook wel bekend als boerenkoolavond) in
feesttent in centrum De Kwakel; 17.00-22.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Oud- en Nieuwfeest in centrum De Kwakel; 0.00- 2.30 uur
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik
URKV Michiel de Ruyter, 12.30 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29;
19.30-21.00 uur
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal
open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,- (voorinschrijving
€ 9,-)
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met
een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,00 vanaf 12.00
uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU). Aanvang 14 uur. Entree: € 12,-.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4, m.m.v.
Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,-; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur

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

OF F IC IË L E ME D E D E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober
t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 29 november 2010
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Mol 12, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde. Ontvangen 26 november 2010
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Zanglijster 16, lichte bouwvergunning voor het oprichten van een overdekt terras/balkon aan de tuinzijde. Beroep: t/m 19 januari 2011.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan het Jeugdbestuur van Qui Vive
voor het organiseren van een Galafeest op 11 december 2010 van 21.00 tot
01.00 uur.
Dorpscentrum
- Vergunning aan Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn voor het organiseren
van een kerstmarkt op 12 december 2010 van 11.00 tot 17.00 uur op het Amstelplein en in het Oude Dorp. Bezwaar t/m 17 januari 2011
VERKEERSBESLUITEN INZAKE AANWIJZEN
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten door het plaatsen
van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990
- een parkeerplaats aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning De Merodelaan 68;
- een parkeerplaats aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Jan van Galenlaan 39;
- een parkeerplaats aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Valeriuslaan 27.
WET MILIEUBEHEER, kennisgeving ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens
zijn om positief te beschikken op de aanvraag van Multi Color Flowers b.v. om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen van de bloemenververij, gevestigd op het perceel Cotoneaster 11 te De Kwakel (VBA-Zuid).
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 9 december
2010 tot en met 20 januari 2011 ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van de receptiebalie (maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur). Tegen vergoeding van de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Na (telefonische) afspraak
kunt u de stukken ook buiten de werkuren inzien.
Gedurende bovengenoemde termijn bestaat voor iedereen de gelegenheid naar
keuze schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons
college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Mondelinge zienswijzen kunnen -bij voorkeur na telefonische afspraak- uitsluitend naar
voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het cluster Vergunningen (tel.
0297-513111).
Uithoorn, 8 december 2010.
VERKEERSBESLUIT PARKEERVERBOD IN STATIONSSTRAAT
Met het oog op de Kerstmarkt op 12 december 2010 hebben burgemeester en
wethouders in het kader van de openbare orde en de veiligheid besloten een parkeerverbod in te stellen in de gehele Stationsstraat op zondag 12 december 2010
van 6.00 tot 19.00 uur door het plaatsen van bord E1.
In de Stationsstraat geldt aan beide zijden van de weg, tussen de Wilhelminakade
en de toegang tot het openbare parkeerterrein naast het Spoorhuis, een parkeerverbod tussen 07.00 en 18.00 uur. Dit parkeerverbod is nu op genoemde datum
en uren uitgebreid tot de hele Stationsstraat, zodat automobilisten uit tegengestelde richting elkaar kunnen passeren.

Vervolg op volgende blz.
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officiële mededelingen en bekendmakingen
Uitwerkingsplan ‘park krayenhoff fase 2 en deel fase 3’
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat tegen het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 2 en deel fase 3’, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.UPParkkrayenhoff-vs01, geen zienswijzen zijn ingediend en dat zij daarom het uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 2 en deel fase
3’ op 6 december 2010 ongewijzigd hebben vastgesteld.
Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de in het bestemmingsplan Park Krayenhoff
opgenomen bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’ en maakt de bouw van het
woningbouwproject Park Krayenhoff voor fase 2 en een deel van fase 2 mogelijk.
Het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff’ ligt van vrijdag 10 december

2010 tot en met donderdag 20 januari 2011 ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Omdat tegen het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Park Krayenhoff fase 2 en deel fase
3’ geen zienswijzen zijn ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest zienswijzen tegen het ontwerp-uitwerkingsplan bij burgemeester en wethouders in te dienen, beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van

burgemeester en wethouders van 6 december 2010. Dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 8 december 2010

www.Uithoorn.nl
Te koop:
2-pers. zuiver schapenwollen
deken patroon rose erop 95 euro nooit gebruikt. Breitas met
breipennen 2 euro.
Tel. 0297-563733
Te koop:
2 kaartenrekken op wieltjes
12,50 euro p.st.
Tel. 06-11052202
Te koop:
Lego Duplo met grondplaat van
37 cm en boerderijdiertjes, grote bak vol 30 euro.
Tel. 0297-568274 plm. 18.00 u.
Te koop:
Cort western gitaar met elektr.
element standaard, hoezen, alle
toebeh. 200 euro.
Tel. 0297-568296
Te koop:
60er jaren boenmachine doet
het nog 20 euro. Professionele
microfoon standaard met Sony
microfoon 20 euro.
Tel. 0297-568296
Te koop:
Elektr. haard met gietijzeren
ombouw iets moois 135 euro.
Douchekraan Grohe thermostaat koopje 35 euro.
Tel. 020-6457539
Te koop:
Caravan tent 350/2 Beyerland
de eerste met ramen, blauw/
grijs 100 euro. Trekhaak op dissel caravan met beugels 17,50
euro. 3x straalkachels Tefal ophangbaar 10 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Babyborn paardenstal + paard
25 euro. Babybordn badje + douche 10 euro. Poppen
schommelbed van Chou Chou
Te koop:
Te koop:
Te koop:
45 thrillers van R. Cook, R. Lud- Babyledikant + commode incl. Biljart 173x93x80 incl. 4 keuen, 6 10 euro.
Tel. 06-53314898
kum, S. King, K. Follet, J. Johan- acc. 75 euro.
ballen + krijt 50 euro.
sen e.a. 35 euro.
Tel. 06-24696818
Tel. 0297-563052
Te koop:
Tel. 0297-568296
2 Air Miles vouchers Therme
Te koop:
Te koop:
2000 Valkenburg geldig t/m
Te koop:
Voor weggeefprijs Hapro zon- Z.g.a.n. combinoren mt. 40
Biljart 173x94x80 compl. 50
nehemel compl. met brillen en Zandstra kunststof schoen met 31-12-2010 toegang hele dag
35 euro.
euro.
schoonmaakspul.
3 sluitingen 65 euro.
Tel. 0297-560960
Tel. 0297-563052
Tel. 0297-565370
Tel. 0297-520045
Te koop:
Stereoset 50 euro. Kl. tv + video
45 euro. Wollen hr. jas 50 euro.
Lepelrek tin 10 euro. Oud melkkannetje 5 euro. Gez. bruiner
15 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Koffertas nw. 30 euro. Koffer 20
euro. Rechaud nw. 12,50 euro. Rieten mand 20 euro. Zinken schaal 10 euro. Chc. boek
Productiemedewerkers m/v
5 euro.
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mannen en vrouwen nw.
Tel. 0297-563894/06-53547671
die productiewerk willen doen bij bedrijven in Aalsmeer en
omstreken. Per direct beschikbaar, rijbewijs en eigen vervoer Gezocht:
Uw antieke speelgoed kan
is een pre. Affiniteit met bloemen en planten is gewenst.
waardevol zijn. Trein, auto,
stoommachine, Dinky Toy e.a.
blikken speelgoed van voor
Ben jij degene die we zoeken?
1960. Gratis taxatie.
Stuur dan je CV naar i.vandelft@vkve.nl
Tel. 0297-778469

Pracownicy produkcyjni poszukiwani! (m/k)

Poszukujemy dobrze zmotywowanych mezczyzn i kobiet
chetnych do pracy produkcyjnej w firmach w Aalsmeer i okolicy.
Szukamy osob gotowych do pracy od zaraz. Prawo jazdy i
wlasny transport sa dodatkowymi atutami. Doswiadczenie w
pracy przy kwiatach cietych i doniczkowych mile widziane
Jestes osoba ktorej szukamy?
Wyslij swoje CV na adres i.vandelft@vkve.nl

Van Koppen & Van Eijk Personeelsdiensten BV
Cotoneaster 11
1424 LB Aalsmeer

Kijk ook eens op www.vkve.nl.

UITZENDBUREAU MET OPEN DEUREN

Personeelsdiensten voor tuinbouw, techniek, bouw & logistiek

Gevraagd:
Emaillen reclamebord met afbeelding. Ook andere reclame
items jaren 50.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Stoelverhoger voor in auto 8 euro. Hr. colbert z.g.a.n. mt. 54 10
euro. Lepelrek 6-dlg 10 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Zonnebank/hemel kantelbaar voor boven bed 10-lamps
i.z.g.st. 75 euro.
Tel. 0297-563682
Te koop:
Viking ijzeren noren 20 euro.
Knuffels 2,50 euro p.st. Draagbare bak voor katten 5 euro.
Grote weekendtas 10 euro.
Tel. 0297-560914
Te koop:
Leren herenjack met bontkraag
mt. L 25 euro. Suède heren colbert mt. L 20 euro.
Tel. 06-11360201
Te koop:
Rob colbert bruin merk Matinique mt. 52 1x gedragen 25 euro.
Tel. 0297-562938
Te koop:
4 witte kunststof bistro keuken
eetk. stoelen 40 euro. Anti mottenkast hang en leg 15 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
4 eetkamerstoelen leder i.z.g.st.
vr.pr. 200 euro.
Tel. 0297-562686
Te koop:
Jacques Lorant spijkerjack
blauw mt. 52 20 euro. Wrangler zwarte spijkerbroek 34-34
15 euro.
Tel. 0297-562938
Te koop:
Dressoir licht eiken 210l. 95h.
58d. heel mooi 250 euro. Vitrinekast licht eiken heel mooi
200 euro.
Tel. 0297-560600
Te koop:
2 marmeren platen 114 l. 30 cm
br. kan voor venster of schoorsteen plaat samen 25 euro.
Tel. 0297-561489
Te koop:
Nijdam hockeyschaatsen zwart
mt. 42 1x gebruikt met doos 20
euro.
Tel. 06-54393875
Gevraagd:
Komt u de douchecabine nog
ophalen?
Tel. 0297-562465
Te koop:
Relax/sta op stoel elektrisch
zwart 4 mnd. oud 250 euro.
Tel. 0297-530047/06-15012187
Te koop:
D.bl. jongens skibroek mt. 128
10 euro.
Tel. 06-30286666

Bert Vreeken

Klassiek homeopaat

Praktijk gesloten van donderdag
16 december t/m vrijdag 24 december 2010
Waarneming:
Catinka, met het oog op gezondheid.
Tel. 0297-363848
Praktijk geopend vanaf
dinsdag 28 december 2010
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vr. van 8.30-9.00 uur
Dorpsstraat 41, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-342202

Bloemsierkunst

Peter en Marian
Stokman

Hornweg 87 • Aalsmeer
0297-327838 • www.stokmanbloemen.nl

A.S. ZONDAG 12 DECEMBER ZIJN
WIJ VAN 11.00-16.00 UUR OPEN!
Onder het genot van koffie, thee en/of een wijntje!
Onze winkel staat bol van verrassende en
kerstperiode!
smaakvolle ideeën voor een onvergetelijke

Kerstboeketten, kerststukken, ker
stbomen,
decoratie-artikelen, deurkransen
en deskundig advies
Ook weer glasgraveren voor originele cadeaus

TOT AANSTAANDE ZONDAG!
Te koop:
Mooie Gem piano 8 octaafs, digitale geluiden + keyboard,
voetbassen enz. 480 euro. 3x
mobiel accu’s voor Nokia’s BL5C va. 5 euro.
Tel. 0297-892088
* Gevonden:
Gouden armband met 4 bedeltjes op het fietspad Laan v.
Meerwijk op 16 augustus.
Tel. 0297-568059

* Verloren:
Gouden ring met inscriptie
(dames) in Aalsmeer (Dorcas)
of Uithoorn (Zijdelwaard) Emotionele waard. Bel a.u.b.
Tel. 0297-562834
* Verloren:
Bij het busstation lijn 140
tussen de Nic. Beetslaan 4
blauwe portemonnee met 2
Nijntjes eraan met alles er in.
Tel. 0297-568059

* Te koop:
Sportieve winterjas met ritssluiting en capuchon, beige, v.h.
merk Cracker mt. 38/40 15 euro.
Tel. 06-50284402
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis,
tel. 0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
-

Eén bon per week
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,Géén personeels- of zakenadvertenties.
Géén werk gevraagd of aangeboden.
brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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.

COLOFON
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

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: uitsluitend 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 medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

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

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

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
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora
kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel.
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar
oud met de naam “Goochem”. Zij praat terug als haar naam wordt
genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. “Spekkie”is haar naam en zij is 2 jaar oud.
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat.
- Dodaarslaan in Vinkenveen, cyperese kat met witte buik.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antraciet kleurig.
- Uithoorn, hangoordwerg konijntje wit met wildkleur.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.
- Horstermeerstraat, Hoofddorp, 2 Cyperse poezen broer en zus zijn
gechipt en gesteriliseerd. Moeten wel samen blijven.

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Muziek voor Wajir
Ontwikkelingssamenwerking gaat barre tijden tegemoet. De overheid
schrapt rigoreus.
Het is zeer de vraag of de stichting in 2011 nog op een bijdrage van Impulsis kan rekenen.
Zoals u weet is Impulsis het samenwerkingsverband van ICCO, Edukans en
Kerk in actie.
Dit brengt met zich mee dat het particulier initiatief meer aangesproken
moet worden en meer energie zal moeten worden gestoken in het verbreden van ons draagvlak.
Een prachtig voorbeeld: dit weekend mocht ik een envelop met 1.830,- in
ontvangst nemen uit handen van de familie van Kerkwijk uit Amstelveen. De
familie heeft daar een gerenommeerde pianohandel.
Het kwam zo: pianolerares Marleen van der Laaken hield een keer een
voorspeelavond voor de familieleden en kennissen van haar leerlingen. Alle
leerlingen konden hun muzikale vorderingen laten horen. Voor deze voorspeelavonden heeft de familie van Kerkwijk heel gastvrij ruimte in hun zaak
beschikbaar gesteld. Bovendien trakteerden zij de gasten op koffie. Gratis.
Marleen vroeg wel een bijdrage voor kinderen in Wajir, die veel minder mogelijkheden hebben. Dat bracht dit jaar al
521,50 op!
De familie van Kerkwijk was zo gecharmeerd van dit idee dat zij aan alle pianoscholen die bij hen voorspeelavonden houden gevraagd hebben om zich
bij dit initiatief aan te sluiten.
Voor dochter Karin gaf dat extra administratie maar al die moeite had dit
mooie resultaat: samen meer dan 2.350,-.
Dank u wel familie van Kerkwijk, dank je wel Marleen van de Laaken!
Ad Groeneveld

Kunstweekend bij Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing
De Kwakel - Zaterdag 11 en zondag 12 december van 13.00 uur tot
17.00 uur. Wordt u weer een kijkje in
de keuken gegund in het atelier van
het kunstenaarsechtpaar Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing. De tocht
naar de Banken in de Kwakel is zeker de moeite waard evenals de ligging van het atelier. Deze plek laat
zien hoe mooi Nederland, Noord
Holland is. Binnen in het atelier valt
zoveel interessante kunst te bewonderen dat deze goed kan concurreren met het buitenleven. De beeldhouwer is op een oorspronkelijke
wijze in staat de natuur te vangen
en naar zijn hand te zetten. Daarmee verrast hij telkens weer zijn publiek met originele, serene en gril-

lige vormen waarbij hij verschillende materialen gebruikt zoals steen,
brons, hout en halfedelstenen.
Ilse Blesing weet steeds beter wat
zij wil, die kracht straalt uit in haar
werk. Gedurfde penseelstreek, onalledaagse voorstellingen, sterk
kleurgebruik en een sterke compositie maken haar schilderijen tot een
boeiende eenheid. Bijzonder zijn
haar aanraakbare marmeren en stenen beelden.
Het enthousiaste echtpaar ontvangt
u graag en vindt het heerlijk om met
u over hun werk van gedachten te
wisselen. Kortom een tochtje naar
de Banken 1 in de Kwakel is velerlei opzichten zeer de moeite waard!

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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

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), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings

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

Rap ‘n Roll in The Mix
Uithoorn - Vrijdag 10 december
treedt Def P & The Howling Coyotes op in The Mix in Uithoorn. Def
P is ondermeer bekend van de HipHop formatie Osdorp Posse, maar
ook van de nummer 1 hit “Bubbelbad” met de Beatbusters.
De Amsterdamse Def P bundelt zijn
krachten met de Howling Coyotes.
Deze rockabillyband uit Zwolle bestaande uit een contrabassist, gitarist en drummer zorgen voor potje
onvervalste rock n’ roll. Deze unieke combinatie met de raps van Def

P zal het dak van The Mix een stukje
optillen. De formatie zal eind van het
jaar met een nieuw album komen.
Om dit album te promoten wordt
er tijdens het optreden in The Mix
een video geschoten voor de nieuwe single van dit album.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door lokale hip-hop artiesten: SVS,
Yesper & Enrico.
Een bijzondere avond in The Mix die
je niet mag missen. Aanvang: 20:30.
Entree: 5,- The Mix, J A van Seumerenlaan 1, Uithoorn

Fietsexcursie bij de
Rondehoep
Regio - Met de boswachter kijken
naar wintervogels bij Ouderkerk a/d
Amstel De Rondehoep is een prachtige polder met weilanden en slootjes. Op zondag 19 december van
11.00-12.30 uur kunt u met boswachter Lothar Valentijn van Landschap Noord-Holland mee op excursie. Neem uw fiets mee!
De Rondehoep ligt onder de rook
van Amsterdam-Zuidoost. De weilanden zijn doorsneden met slootjes die vanuit de lucht op een reusachtig spinnenweb lijken. De kronkelige dijk voert ons langs bijzondere plekjes.
In deze tijd van het jaar strijken er
zwermen goudplevieren, wulpen en
kolganzen neer. Misschien zien we
wel grote zilverreigers. De boswachter vertelt graag alle leuke weetjes
en hoopt dat u mee gaat. Ga eens

op stap met de hele familie en beleef een mooie zondagmorgen. Trek
laarzen of waterdichte schoenen
aan, dan kunnen we de vogels van
dichterbij bekijken. En vergeet uw
verrekijker niet!
We verzamelen op de parkeerplaats
aan de Kerkstraat, schuin tegen
over de karakteristieke Hervormde
Kerk in het centrum van Ouderkerk
aan de Amstel.
Aanmelden is noodzakelijk en kan
bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 088- 006
44 55. De kosten bedragen 6,50, Beschermers van Landschap NoordHolland betalen 3,50 en kinderen
tot 12 jaar 2,50. Meer informatie op
www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl
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Start vervolg omlegging
N201 in De Ronde Venen
Amstelhoek - Waar op de grens
van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen het nieuwe tracé van de
omgelegde provinciale weg N201
al volop te zien is, bleef het tot nu
toe wat stilletjes aan de Rondeveense kant van de Amstel. Maar daarin komt heel spoedig verandering.
Dat bleek tijdens een informatieavond die de provincie Noord-Holland afgelopen donderdagavond in
haar nieuwe (tijdelijke) kantoor aan
de Amsteldijk Noord 130 voor genodigden en andere belangstellenden
organiseerde. Niet voor niets want
het kantoor was te klein om iedereen een (zit)plaats te geven. Grote belangstelling was er voornamelijk van Amstelhoekers en bewoners
van het gebied rond de Tienboerenweg. Want in die nabijheid speelt
het vervolg van de omlegging zich
af met onder andere een aquaduct
onder de Amstel en het vervolg van
de weg die te zijner tijd ter hoogte
van de kruising met de Tienboerenweg op de bestaande N201 aansluit.
Uitgewerkte plannen
Tijdens deze informatieavond kregen de aanwezigen uitleg over de
werkzaamheden die voor de realisatie van dit gedeelte van de N201 als
onderdeel van het Masterplan N201
zullen gaan plaatsvinden. Na een
welkomstwoord van ‘omgevingsmanager’ Ramon Kuipers, werd door
projectmanager Wim Erkelens een
korte maar duidelijke uitleg gegeven
over het tracé en de diverse aansluitingen op lokale wegen. Opvallend
was dat hierbij het idee om de hele N201 tot aan De Ronde Venen
inclusief het aquaduct vierbaans
uit te voeren, niet meer ter sprake
kwam. De race daarin is gelopen
en het blijft zoals het nu gaat worden: twee rijrichtingen. De aansluiting bij de Amsterdamseweg, zoals
eerder werd aangenomen dat het
een rotonde zou zijn, blijkt een kruising te worden met verkeerslichten.
De Middenweg van de Bovenkerkerpolder krijgt hierin ook een functie. Dat geldt evenzeer voor de aansluiting op de bestaande N201 bij

Amstelhoek. Ter hoogte van de kruising met de Tienboerenweg komt
een breed uitgevoerd kruispunt
waar ook de aftakking van/naar de
Ringdijk-Tweede Bedijking op wordt
aangesloten. Ook hier wordt een en
ander met verkeerslichten geregeld.
De Tienboerenweg wordt er apart
op aangetakt. De busbaan blijft bestaan en wordt in de kruising opgenomen. Halverwege dit kruispunt en
het aquaduct komt er nog een apart
kruispunt met de Van Geinweg ten
behoeve van de aangrenzende bedrijven, de betonfabriek aan de Amstelkade en de toegang tot wat op
termijn mogelijk het ‘natte bedrijventerrein’ zal moeten worden. Bovendien komt er een ‘veetunnel’ om
koeien van de ene kant van het weiland naar het gedeelte aan de andere kant van de weg te kunnen drijven. De plannen zijn uitgewerkt. Nu
de uitvoering nog.
Tienboerenweg geen bouwweg
Wim Boelaars, ‘projectleider realisatie’, gaf met behulp van lichtbeelden een uitgebreide technische verhandeling over de bouw van het
aquaduct onder de Amstel. Dat
wordt door de aannemerscombinatie KWS/Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd. Het aquaduct wordt in de bocht van het Amstelkanaal ongeveer ter hoogte van
de kruising met de Hollandse dijk
(achter het Industriegebied-Noord)
en de Amsteldijk-Noord gebouwd.
Boelaars gaf daarbij aan dat de eerste werkzaamheden voor de aansluiting van de N201 met de Uithoornse/Amstelveense kant op het
grondgebied van De Ronde Venen zullen plaatsvinden in de polder Eerste Bedijking. Als de weergoden meewerken zal eind februari, begin maart 2011 er een bouwweg worden aangelegd ter hoogte van het kruispunt N201/Tienboerenweg. Deze weg zal zodanig
in het landschap worden ingepast
dat die na gebruik meteen als tracé dienst zal doen voor de eigenlijke
N201. Anders gezegd, de bouwweg
wordt later de N201. Daarbij wordt

‘voor zich uit gewerkt’ in de richting
van de Amsteldijk tot de plaats waar
het aquaduct komt. De Tienboerenweg blijft zoals die is en wordt in tegenstelling wat eerst het voornemen was, niet als een bouwweg gebruikt. Uit berekeningen blijkt dat
de nieuw voorgestelde manier van
werken goedkoper uitvalt. Ook het
idee dat mogelijk grond en materialen per schip aangevoerd zouden
kunnen worden en gelost aan een
kade bij het Natte Bedrijventerrein,
behoort niet tot de opties. Dat zou te
veel verkeersbewegingen met name
over de Amstelkade met zich meebrengen. Als de bouwweg gereed is
kan het werk aan de toegang tot en
van het aquaduct zelf beginnen.”Dat
zal op een paar details na in grote
lijnen overeenkomen met de manier zoals de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij Schiphol-Rijk/
Aalsmeer is gebouwd,” laat Boelaars weten. “Het is wel een lastige
klus omdat het aquaduct precies in
een scherpe bocht van het Amstelkanaal ligt. Eerst worden er damwanden tot halverwege het Amstelkanaal geplaatst. Daarnaast wordt
voor de scheepvaart een remming
met een draaipaal aangebracht.
Verder komen er ter bescherming
ook nog pontons in het gestremde
deel van de vaarroute te liggen. Op
het diepste punt in het land wordt
een pompenkelder gemaakt om wat
te kunnen afvoeren. Voor het tunneldeel wordt tot op een diepte van
14,5 meter grond weg gegraven.
Dan wordt water weggepompt en
op de bodem een laag grind gestort,
bedoeld om het water enigszins te
zuiveren van slib. Daarna volgt het
storten van de ongewapende onderwatervloer die wordt afgesloten
met een constructievloer. Van lieverlee wordt zo verder gewerkt en
bouwen we met betonelementen de
toegang naar het aquaduct en het
tunneldeel zelf op. Vervolgens wordt
ook de voorziening voor de noodkering gebouwd. Bedoeld voor een
schuif die in geval van nood neergelaten kan worden en op die manier de tunnelbuis aan de kant van

De Ronde Venen afsluit. Naast de
pompenkelder komt een trappenhuis. De tunnelbuis zelf wordt bekleed met brandwerende materialen
en tegels. Tevens wordt voor vluchtwegen gezorgd in geval van calamiteiten in het aquaduct. De diepte
van de Amstel boven de tunnelbuis
is 3,65 meter. De doorrijhoogte in de
tunnelbuis is 4,75 meter, de breedte
is 10 meter, wat verdeeld wordt over
twee rijstroken en de lengte van het
tunneldeel is 133 meter.”
Begin 2013 rijden
Zodra de eerste fase van de tunnelbouw is afgerond, wordt het tweede
deel op dezelfde manier uitgevoerd,
maar nu vanaf de Ander (Uithoornse) kant. Daarbij worden er twee zogeheten kanteldijken naast de uitrit van het aquaduct aangelegd. Die
sluiten aan op de bestaande Amsteldijk. Ze zijn bedoeld als waterkering. Mocht de tunnelbuis door
een calamiteit vollopen met water
kan dit niet verder het land in stromen. De kanteldijken worden, als
men zover is dat daar het werk gaat
starten, gedurende korte tijd gebruikt als omleidingsroute voor het
verkeer van de Amsteldijk-Noord
richting Nes aan de Amstel. Ter
hoogte van de bouwput zal er dan
geen doorgaand verkeer over het
stukje Amsteldijk mogelijk zijn. De
bouw van het aquaduct en de toeritten zal in 16 aparte fasen (delen)
door de aannemerscombinatie worden uitgevoerd.Tot zover een verkorte weergave van toelichting op
het bouwproces door Wim Boelaars.
Desgevraagd zal één en ander zal
tot ver in 2012 en misschien wel tot
begin 2013 duren voordat aquaduct,
N201, aansluitingen en kruispunten
bij Amstelhoek zullen zijn gerealiseerd. Dat betekent dan nog niet
dat die opengesteld zullen zijn voor
het verkeer. Misschien is er nog een
veiligheidstestfase nodig voor het
tunneldeel in het aquaduct, maar
verwacht wordt dat dit geen problemen zal opleveren omdat hier sprake is van slechts een kort tunneldeel.
Overigens loopt de aanbesteding
en de eigenlijke aanleg van de omgelegde N201 en het aquaduct bijna een jaar achter op schema als
in maart 2011 de eerste schop de
grond in gaat! Om die tijd in te lopen zal er hard aan getrokken moeten worden.

Op de plaats van dit bord aan de N201 richting Uithoorn nabij de Tienboerenweg, komt het nieuwe kruispunt. Er achter in het land wordt komend voorjaar
de bouwweg aangelegd

Noodkering in de toegang naar het aquaduct aan de kant van De Ronde
Venen

Omlegging N201
Schiphol-Rijk goedgekeurd
Regio - Het deel van de omlegging van de N201, dat begint bij
de aansluiting op rijksweg A4 bij
Hoofddorp, krijgt komend (voor)
jaar ook zijn vervolg.
Waar eerder de plannen waren dat
de nieuwe N201 met behulp van
een fly-over tussen de bebouwing
door op de Fokkerweg in SchipholRijk zou uitkomen, wordt het tracé nu anders uitgevoerd. Vanaf de
aansluiting op de A4 loopt het tracé
door het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Schiphol Logistics Park
achter Rijsenhout, een stuk land dat
naast de huidige N201 (de Kruisweg) ligt. Vervolgens gaat de weg
met een viaduct van 330 meter lang

over de busbaan, Kruisweg, het parkeerterrein bij Mitsubishi en de parallelweg (Beeche-avenue) heen.
Op bijgaande foto is dat in het midden van links uit het land komend
richting de Kruisweg tussen het
wegportaal en (de hoek van) het
kantoorgebouw door. De weg wordt
vervolgd over het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan en
komt ter hoogte van de Sikorskylaan
weer op maaiveldniveau. Uiteindelijk sluit de nieuwe N201 aan op de
Aalsmeer-Uithoorn route bij de Waterwolftunnel achter het industriegebied van Schiphol-Rijk.

leden zijn handtekening onder de
overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg
van dit tracé. Daarin is tevens vastgelegd dat de weg wordt verlegd (!)
indien het Rijk besluit alsnog de parallelle Kaagbaan aan te willen leggen. Maar met de instemming van
nu kan in elk geval definitief verder gegaan worden met de bestemmingsplanprocedure.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu zette kortge-

De gemeente Haarlemmermeer
heeft het bestemmingsplan in voorbereiding. Als dat gereed is wordt
het ter inzage gelegd en kan er op
gereageerd worden. Via de media
en de provinciale website zal een en
ander bekend gemaakt worden.

sies dalen tot slechts 109 g/km.
De Opel Astra Sports Tourer is leverbaar vanaf 20345,- of lease van-

af 415,- per maand. Meer informatie en openingstijden vindt u op
www.vankouwen.nl.

Pietenles Danscentrum Colijn
was weer een dolle boel!
Regio - Afgelopen woensdag waren alle kinderen van de ADV en
Combiklassen van Danscentrum
Colijn in opperbeste stemming. Zij
hadden al weken geoefend voor
hun ‘Pietendansdiploma’ en woensdag 1 december was de dag: zij gingen hun Pietendansdiploma halen.
Pakjes overgooien, lopen als Amerigo, pietengymnastiek, over de daken lopen, pepernoten bakken en
nog veel meer; de kinderen waren
er klaar voor.
Terwijl zij druk bezig waren hun opdrachten uit te voeren stonden er
ineens 2 pieten in de zaal! Dat was
een verassing!! En het waren echt
hele leuke pieten. Ze deden natuur-

lijk mee met alle opdrachten, er was
een pio-piet bij (een piet in opleiding) en ook een piet die heel goed
kon dansen en zomaar zijn benen in
de knoop kon leggen! Hij kon zelfs
op zijn hoofd staan. Dit was natuurlijk een grote verrassing voor de kinderen.
Aan het einde van de les kregen alle
kinderen hun pietendansdiploma uit
handen van de Pieten en ook nog
een kadootje! Natuurlijk maakten de
Pieten er weer een grote troep van;
alle kinderen kregen opdracht hun
kadopapier helemaal in kleine stukjes te scheuren en rond te strooien. Toen gingen de Pieten zelf ook
nog strooien; met snoepgoed. Het

was een groot feest voor iedereen,
de middag kwam veel te snel tot een
einde. Zouden ze volgend jaar weer
komen…….?
In januari starten er weer nieuwe
ADV (kleuterballet)lessen, Breakdance en Poppin en Lockin-lessen
en nieuwe Zumbalessen.
De komende weken staan alle lessen bij Danscentrum Colijn natuurlijk in het teken van kerst! De zalen
zijn al aangekleed en op 18 december a.s. staat het kersbal voor de paren op het programma, op 27 december het kerstbal voor de jeugd.
Iedereen is van harte welkom, kaarten zijn alleen in de voorverkoop
verkrijgbaar aan het danscentrum.

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer
staat in de showrooms!
Regio - Bij de opening van de nieuwe Opel Van Kouwen vestiging in
Hoofddorp was de stationwagon
al even te zien. Maar deze week is
het dan officieel zover. Op donderdag 9 en vrijdag 10 december zijn er
de speciale introductiedagen bij Van
Kouwen met extra koopavonden.
Vanaf maandag 13 december zal de
nieuwe Opel Astra Sports Tourer in
alle showrooms van de Opel dealers
staan. Hiermee zet Opel opnieuw

een stationwagon in de markt volgens de bekroonde nieuwe designtaal. Zoals we eerder zagen bij de
Insignia Sports Tourer heeft ook deze auto extra dynamische accenten,
die de auto een uniek karakter geven. Zijn elegante, vloeiende belijning en sportieve uitstraling doen
bijna vergeten dat deze Astra ook
heel veel ruimte biedt voor bagage.
Speciale aandacht is geschonken
aan de hoge kwaliteit van de ma-

terialen en afwerking. En dat is te
zien! Alle elementen sluiten naadloos op elkaar aan en alles is prachtig afgewerkt. Zijn uitstraling is dynamisch tot in de details. Het toelopende profiel en het verlaagde dak,
gecombineerd met het ‘blade’ motief op de flanken, geven de Sports
Tourer een krachtige, energieke uitstraling.
Het ruime kofferontwerp, met een
indrukwekkend laadvolume tot

1.550 liter, wordt aangevuld met
slimme hoogwaardige voorzieningen zoals de nieuwe FlexFold-achterbank, die zich met een druk op
een knop laat neerklappen. Andere
toonaangevende voorzieningen, zoals de adaptieve AFL+-koplampen
en de orthopedisch gekeurde ergonomische voorstoelen dragen bij tot
het comfort, de veiligheid en het rijplezier van de auto.
Het uitgebreide motorgamma bevat acht zuinige motoren met vermogens tussen 70 kW/95 pk tot
132/180 pk. Begin volgend jaar lanceert Opel ook de brandstofbesparende Start/Stop-technologie op de
1.3 CDTI, waardoor de CO2-emis-
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De Kwakel in winterse sferen

Foto’s Annemarieke Verheij
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Kom allen naar Uithoorn zondag 12 december a.s. voor de grootse

KERSTMARKT UITHOORN AAN DE AMSTEL 2010
Uithoorn - Zondag 12 december a.s. zal Uithoorn van 11.00-17.00 uur geheel in het teken
staan van een fantastische grote kerstmarkt. Vanaf winkelcentrum Amstelplein en langs
de Amstel zullen ruim 160 kramen, allen gerelateerd aan kerstproducten, de kerstmarkt
bevolken. Om 11.00 uur precies zal de burgemeester deze kerstmarkt openen. Het is
een Kerstmarkt waar je je uren kunt vermaken, zowel voor groot als klein. Er zullen
vele activiteiten en attracties zijn zoals: Overdekt springkussen, Kerstmannen die vele
lekkernijen uitdelen, er worden kerstverhaaltjes voorgelezen en er zijn toneelspelers.

Arreslee
Je kunt een ritje maken met arreslee: je stapt op bij Winkelcentrum Amstelplein of de
Stationsstraat en Vice Versa. Diverse verenigingen zullen die dag oliebollen bakken,
erwtensoep maken en verkopen poffertjes. Er staan twee grote podiums met de gehele
dag live optredens. En natuurlijk kunt u er prachtige kerstbomen kopen.

Verkeersregelaars
Martin Products Belettering heeft ook weer zijn best gedaan om de reclamekar, die goed
zichtbaar op dit moment aan de kruising N201 met de Zijdelweg staat, weer op tijd klaar
te krijgen. En wat te denken van de vele vrijwilligers die deze dag het verkeer zullen moeten
regelen. Want al kunnen er nogal eens bestuurders zijn die deze mensen vervloeken, denk
wel, zonder deze mensen zou zo’n dag met een grote festiviteit als een druk bezochte
kerstmarkt, een verkeerschaos betekenen. Zij zorgen er – geheel vrijwillig – voor dat alles
in goede banen wordt geleid. Zij weten waar u nog wel kunt parkeren en waar het al vol
is. Dus een oproep vanaf deze zijde: doe wat zij u zeggen, dit bevorderd de doorgang en
brengt u veel eerder op de juiste plaats.

Parkeerterrein

DUS KOM ZOND
AG
12 DECEMBER
ALLEN NAAR UI
THOORN

Het grote parkeerterrein bij Legmeervogels, Randhoornweg, en Nieuwe School wordt het
hoofd parkeergebeuren. Hoe u daar kunt komen ziet u in de routekaart op deze pagina.
Taxi Verhoef heeft maar liefst 4 personenbusjes ter beschikking gesteld om de gehele dag
voor de bezoekers van de kerstmarkt te pendelen. Vanaf de Randhoornweg via de N201
naar het Amstelplein. Kom zoveel mogelijk op de fiets, wandelend of met het openbare
vervoer.

Goede doel
De opbrengst van deze kerstmarkt komt ten goede aan het goede doel. Het goede doel
is Thamer Thuis. Als u ook uw bijdragen wilt doen voor dit goede doel kunt u storten op:
45.35.04.752 t.n.v. Goede Doel Kerstmarkt 2010. Ook kunt u nog steeds uw lege flessenbonnetje deponeren in de daarvoor bestemde bus bij Albert Hein Jos van den Berg. Op
de kerstmarkt wordt ook de gehele dag gecollecteerd voor het Goede Doel: ThamerThuis.

Dankwoord weer voor de Sponsors

A
parkeerterrein bij
Legmeervogels,
Randhoornweg, en
Nieuwe School

N201
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N201

Winkelcentrum
Amstelplein
N201

Deze kerstmarkt was niet mogelijk geweest zonder de volgende sponsors:
Hoofdsponsors: Phanos, Albert Heijn Jos van den Berg en alle Buurtbeheren
Uithoorn en De Kwakel. Ook een hele grote dank aan het Team van TPP, Bert
Ojevaar, die al het drukwerk heeft gemaakt en altijd een tijdsdruk had. En
natuurlijk: Solinas bv Uithoorn, Cequ Holding bv Uithoorn, BOP leidingen
Amstelplein , Rabobank , ABN-AMRO bank , UBA Bouw , Leenders Business
& Partycatering, Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn, Schijf Groep, Total
Prepress, Rian van der Veldt, SBBU beveiliging, NHAR Entertainment,
Krijtenberg Music Store, M. Plasmeijer, Drinken en Zo, Arow Cleaning, EKZ
makelaars, Administratie en Adviesburo John de Vries bv, Taxi Verhoef, Sauna
Amstelland, Phanos, Vrumo en Royal Club Drinks. Ook een hele grote dank
aan het team van de Nieuwe Meerbode voor het iedere keer weer opstellen,
plaatsen en meedenken over de Kerstmarkt!!!
En nu maar hopen dat de weervoorspellers het goed hebben:
7 graden……40% kans op neerslag en men geeft een 7 als weercijfer.
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Sinterklaas op de Regenboog

R E ACT IE VAN EEN LEZER
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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.

De IBM Toren in Uithoorn
IBM besloot in 1956
in Nederland een ontwikkelingslaboratorium te vestigen in Uithoorn, gekozen vanwege de nabije ligging van Schiphol.
Het
architectenbureau ‘van Mourik Architecten’
ontwierp
het gebouw, bestaande uit een toren en
platte hallen. De losse
schakering van de lage hallen en het aansluitend tuinontwerp
van Mien Ruys pasten goed in het polderlandschap. In het
midden verrees de
toren. Het eerste ensemble van de toren
en enkele hallen werd
in 1959 voltooid. Tussen 1961 en 1986 zijn
een aantal uitbreidingen opgeleverd, zoals het testlaboratorium, nieuw bedrijfsrestaurant en programmeurskantoren.
De
architecten beschreven de toren prozaisch als volgt: ‘Het
verheven kantoorvolume boven de hoofdentree, de denktank,
ontstijgt en overziet het polderlandschap . De latere uitbreidingen van het complex hebben deze kwaliteiten bekrachtigd. Hun volumes en hoogtes zijn
afgestemd op de hoofdrol van het kantoortorentje’ In de toren werden de directie, financiële administratie, personeelszaken en het patentbureau
gehuisvest. Nu is IBM vertrokken, de hallen gesloopt, de tuin omgespit, maar het torentje is gebleven. Op het terrein wordt een nieuwe woonwijk ’Park Krayenhoff’ gerealiseerd. De brochure
van de projectontwikkelaars vermeldt : ’Het bestaande torentje zal als icoon behouden blijven
en in het plan worden opgenomen als verwijzing
naar de historie van het terrein’. Het torentje staat
centraal in de nieuwe wijk en zal worden gerenoveerd. Er komen drie appartementen in. Bovenop
komt een dakterras.
De oorspronkelijke tekening van het ontwerp
werd gebruikt als logo op het suikerzakje. Hierop is te zien, dat de toren was ontworpen met vier
verdiepingen. In verband met kostenbesparing is
in overleg met de architecten besloten om de bo-

Sommige Pieten kunnen door de
drukte niet meer slapen en hebben
aan de directeur van de Regenboog
gevraagd of ze een tijdje op school
mogen slapen. Gelukkig is er ruimte
op de Regenboog, want de groepen
7 en 8 zitten vanaf dit schooljaar in
de Bovenboog, de locatie aan de
Johan de Wittlaan. Op vrijdag 3 december stonden alle kinderen (en
dat zijn er bijna 400!) buiten te zingen in afwachting van Sinterklaas.
Een slaperige Piet kwam met een
slaapzak om zijn schouders naar
buiten. Hij was wakker geworden
van het zingen. Piet had zich verslapen in school. Piet vroeg de kinderen nog even te willen zingen en
springen tegen de kou. Terwijl Piet
naar binnen ging om zijn tanden te
poetsen en een schone onderbroek
aan te doen, kwam Sinterklaas in
zijn eentje aangelopen. Hij liep achter een kinderwagen die volgeladen
zat met de verzamelde babyspullen.
Sinterklaas keek niet echt blij. Gelukkig kwamen er twee Pieten uit
de school die meteen naar Sinterklaas renden. Sinterklaas was blij
zijn Pieten weer te zien. Hij bedankte de kinderen en juf Petra dat zij zo
hulpvaardig en vriendelijk zijn geweest voor zijn Pieten en de spulletjes voor de Babypiet. Na bijna ieder kind een high five te hebben

gegeven, ging de Sint de school in.
De bovenbouwkinderen gingen terug naar de Bovenboog. De kinderen van groep 5 en 6 gingen naar

Bewonersoverleg Europarei
Uithoorn – Volgende week dinsdag 14 december vindt het Bewonersoverleg Europarei plaats in het
Buurtnest aan de Art. van Schendellaan 59. De aanvang is 19.30 uur.

venste verdieping weg te laten. Omdat er een zeer
groot aantal suikerzakjes aangemaakt was, hebben de koffiedrinkende IBM-ers na ingebruikname van het complex nog lang kunnen zien hoe
de toren er uit had kunnen zien zonder deze architecturale, maar acceptabele, ingreep. Met veel
belangstelling zien wij na de renovatie de toren
als markant ‘landmark’ in Uithoorn terug.
Hans van Wijk, december 2010

Op de agenda staan de diverse activiteiten voor de komende tijd in de
Europarei en de uitkomsten van de
Gemeenteraadsvergadering over de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Woongroep
Holland. Het bewonersoverleg Europarei heeft als functie om u als bewoner van de Europarei de gelegen-

ben ze alle 3 toegestemd. En dat is precies waar
het volgens DUS! om gaat. Dat alle bewoners zelf
kunnen zeggen wat zij met de wijk willen en dat
daar serieus naar geluisterd wordt.
Tevens zal een onderzoek worden meegenomen,
naar de mogelijkheid om binnen de flats woonruimte te realiseren voor mensen met een inkomen boven 33.000,-. Deze mensen dreigen door
nieuwe wetgeving tussen de wal en het schip te
belanden.
Het is zeker vervelend dat het nog een jaar duurt
voordat er duidelijkheid komt over de 3 flats, maar
wat ons betreft ligt de termijn nu vast en wij zullen
het proces nauwkeurig volgen.
Tevens ligt er nog steeds een raadsbrede motie
van december 2009! De raad wil dat de flats geherstructureerd worden. Hoe duidelijk wil je het
hebben.
Wij zijn van mening dat nu eindelijk de bewoners
eens aan het woord moeten komen. Die bewoners zijn daar uitstekend toe instaat! We begrijpen er niets van dat het CDA daarin geen vertrouwen heeft.

de klas voor de surprises. De kleutergroepen en de groepen 3 en 4
hadden een feestelijk programma
voor Sinterklaas. Op de Regenboog
(dus ook de Noodboog en de Bovenboog) is nog een paar uur gezang, gespring en gelach gehoord
om het sinterklaasfeest met de Pieten en Sinterklaas te vieren.
Bedankt Sinterklaas voor uw komst
en de cadeautjes.

heid te geven andere bewoners te
treffen en met elkaar van gedachte te wisselen over de leefbaarheid
van de buurt. Het bewonersoverleg
maakt deel uit van het buurtbeheer
Europarei, waarin vier bewoners namens het overleg meedoen.

Bingo in
Bilderdijkhof

Geïnteresseerd?
U kunt de agenda en bijbehorende
stukken opvragen, door een email te
sturen aan: cparlevliet@cardanus.nl
En anders graag tot ziens op 14 december a.s. om 19.30 uur in ’t Buurtnest.

Uithoorn- Op deze morgen bent u
vanaf 9.15 uur van harte welkom in
WSP Bilderdijkhof. Voor de bingo
hoeft u zich niet van te voren op te
geven. Op beide locaties zijn de vrijwilligers van Vita weer op stap gegaan om leuke prijzen te kopen.

Kennismaking met
Zumba Gold® voor 55+ers
Uithoorn - Het nieuwe jaar goed
beginnen? Op dinsdagmiddag 4 januari, van 15.30 – 16.30 uur, bent u
van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan een proefles ZUMBA
GOLD®.

CDA slaat plank mis!
DUS! vindt het jammer dat het CDA het nodig
vindt om via de krant zijn mening te laten horen.
Waarom hierover niet gedebatteerd in de raadzaal? Dat is volgens ons de plaats waar dit soort
belangrijke discussies plaats moeten vinden. Kennelijk hebben ze nog wat moeite met hun rol als
oppositiepartij.
Volgens DUS! gaat deze samenwerkingsovereenkomst, tussen Woongroep Holland en de Gemeente, over de hele wijk Europarei, dus alle 9
flats en de hele sociale/fysieke omgeving. Het
gaat over veiligheid in de wijk en het oplossen
van eventuele maatschappelijke problemen. Dat
is iets wat DUS! belangrijk vindt. Een onderdeel
van de overeenkomst vormt de fysieke omgeving,
waaronder de 3 nog niet gerenoveerde/geherstructureerde flats.
Voor de goede orde in het informatief beraad is
door DUS! een vraag gesteld over een( naar later bleek vertrouwelijk) rapport waarin als conclusie van sommige stakeholders stond, dat het beter
zou zijn de flats te slopen.
Wij hebben door vragen de toezegging van de
wethouder gekregen dat bij deze overeenkomst
ALLE OPTIES OPEN WAREN. Dus ook de optie
herontwikkelen van de 3 flats.
We hebben in de raadsvergadering aangegeven
dat we ontevreden waren over het feit dat bewoners en hun organisaties, Europarel, Europa-3 en
Buurtbeheer niet vanaf het begin bij dit proces
betrokken zijn. We hebben ieder van die organisaties gevraagd of ze desondanks bereid waren
aan dit proces deel te nemen en gelukkig heb-

Uithoorn - Oh oh, wat een toestand
in het Pietenhuis met Babypiet. Wie
het Sinterklaasjournaal gevolgd
heeft, weet hier alles van.

De nieuwste hype in fitnesscentra en dansscholen is zonder twijfel
ZUMBA en inmiddels ook ZUMBA
GOLD®. Deze laatste vorm is speciaal geschikt voor beginners, ouderen en mensen met een beperking. Zumba is een workout op dynamische Latin muziek vol unieke
en exotische danspassen. De Zumba Gold-les heeft een rustiger tem-

po dan de gewone Zumba-les en is
bedoeld voor 55+-ers die jong van
geest zijn! Wilt u lichaam en geest
actief en gezond houden dan is
Zumba Gold dé activiteit voor u. Een
aantal voordelen van Zumba Gold
op een rijtje: het is goed voor hart
en bloedvaten, gaat osteoporose tegen, verbetert de houding en u verbrandt calorieën, ontwikkelt spierkracht en uithoudingsvermogen. Dit
allemaal op een leuke manier met
o.a. merengue, salsa, mambo, cumbia, tango en flamenco en met speciaal voor uitgedachte oefeningen.
Dans je fit met Zumba, samen met
leeftijdsgenoten, en geniet! Deze

proefles is gratis u bent niets verplicht. Voor deze les draagt u gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen (geen hakken).
Wilt u een vervolg geven aan deze
lessen dan kunt aansluitend vanaf
11 januari 20 lessen wekelijkse lessen volgen. De prijs hiervoor is 50
euro. Deze lessen wordt gegeven
door een gediplomeerd ZUMBA
docente mevr. Sioe Lan Teng.
Locatie: Legmeer KNA gebouw,
Legmeerplein 49, 1422 RG te Uithoorn (ingang Melde).
Wilt u meedoen aan de proefles,
geeft u zich dan op bij Bernadette
Verhaar, tel. 0297-567209

We hopen dus dat het CDA eind 2011, als het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst duidelijk is, de bewoners zal steunen als dat nodig is
en dan zonder coalitie/oppositie spelletjes. Daar
is dit onderwerp, wonen, immers veel te belangrijk voor.
Namens de fractie van DUS!,
Elfriede Henraat, woordvoerder wonen

CDA speelt mooi weer Kerstconcert in de Thamerkerk
De ingezonden brief van het CDA van vorige
week vraagt om een reactie.
Het CDA beschuldigt hierin de partijen DUS!,VVD
en PvdA ervan de bewoners van drie nog niet gerenoveerde Europareiflats in de kou te laten staan,
door het niet steunen van een motie van het CDA.
De mening van de PvdA over deze kwestie is bekend, ook bij het CDA. De PvdA heeft al in 2009
een motie ingediend om deze flats niet te slopen.
De motie is indertijd ondertekend door alle partijen in de raad. Dat weten de Woongroep Holland,
de wethouder en de bewonersvertegenwoordigers nog heel goed, maar het CDA is dat kennelijk vergeten. In de ingezonden brief stelt het

CDA dat het aannemen van de CDA motie de bewoners eindelijk de zekerheid zou geven dat de
flats niet gesloopt worden. Dat is helaas onjuist,
zo machtig is de raad niet.
Er is nu door de Woongroep Holland een overleg opgestart met de bewoners en de gemeente
over de toekomst van de flats, dat in de loop van
volgend jaar afgerond wordt. Wij hopen uiteraard
op een positieve en constructieve uitkomst, maar
zullen die moeten afwachten. Mooi weer spelen
heeft in elk geval geen zin.
Fractie PvdA Uithoorn/De Kwakel
Els Gasseling

Uithoorn - Op zondag 19 december om 14.30 uur wordt het kerstconcert van de SCAU weer verzorgd door het Alphense koor Cantabile o.l.v. Simon Stelling. Muzikale
medewerking wordt verleend door
een trio waarin Simon Stelling piano speelt ,Sannie de Jongh, fluit en
Theo-Hans Kuijvenhoven, hobo.
Cantabile is al lang bekend is bij de
trouwe bezoekers van het kerstconcert. Het is in 1987 opgericht en bestaat uit 14 zangers, amateurs maar
wel geschoold. Het concert bestaat
uit kerstmuziek in allerlei stijlen en

uit alle periodes. Bekende en geliefde melodieën worden gecombineerd met hedendaagse muziek, die
misschien wat moeilijker is om naar
te luisteren. Zo wordt het concert
spannend en ontspannend, lichtvoetig, ernstig en daar tussenin.
Voor de pauze worden stukken gespeeld van Melchior Franck, Engelse carols en een meditatief modern stuk van Arvo Pärt. Na de pauze opnieuw carols en een vierstemmig mannenkoor in het “Ave Maris Stella” van Olsson gevolgd door

twee hedendaagse kerstliederen in close-harmony stijl “Winter
Wonderland”en “I’m dreaming of a
white Christmas”.
Het concert wordt besloten met
“Cantique de Noel”van Adam.
In de romantische sfeer van een versierde Thamerkerk zal dit een mooie
middag kunnen worden als opgang
naar het kerstfeest.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- bij
de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein
en aan de zaal zolang er plaats is.
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Soul- en motownkoor D-F!NE
op de kerstmarkt in Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 12 december
zal Soul- en Motownkoor D-F!NE
optreden tijdens de kerstmarkt op
het Amstelplein in Uithoorn. D-F!NE

bestaat inmiddels 6 jaar en heeft in
die tijd al een uitgebreid Soul & Motownrepertoire opgebouwd. Tijdens
een optreden van een uur (van 14.15

tot 15.15 uur) zal het ongeveer 30
dames tellende koor o.a. You are so
beautiful, Heal the world, Man in the
mirror, Celebration en Proud Mary

zingen. Het zingen in de open lucht
vereist een andere zangtechniek
dan wanneer je binnen zingt, maar
door de diverse ervaringen met buiten optredens hebben de dames
van D-F!NE daar geen enkele moeite mee. Of ze nu op het straattheater festival of in Paradiso staan:
een optreden van D-F!NE staat altijd garant voor een feestje! Tot ziens
op het Amstelplein: het belooft een
swingende middag te worden!

Spelend Schilderen,
Oud en Nieuw
Regio - Joke Zonneveld geeft in
haar atelier De Rode Draad de
workshop Spelend Schilderen, Oud
en Nieuw op woensdagochtend
29 december 2010 van 10-13 uur.
Aan de hand van speelse oefeningen verken je de begrippen oud en
nieuw met houtskool, krijt en aquarelverf op klein en groot formaat pa-

pier. Vanuit de beweging kom je tot
beelden, die je niet van tevoren hebt
bedacht. Ga verrast door je eigen
creativiteit het nieuwe jaar in! Voor
een uitgebreide toelichting en opgave: www.jokezonneveld.nl, info@
jokezonneveld.nl en 020-6418680.
Verder is Joke Zonneveld op zoek
naar mensen, die het atelier in deeltijd willen gebruiken.

Hoog bezoek bij Horangi taekwondo
Mijdrecht - De kinderen van Horangi taekwondo werden op woensdag 1 december verrast door een
bezoekje van zwarte piet.
Piet dacht eerst goed weg te komen
door slechts te kijken naar de training maar werd door de kinderen al
snel uitgenodigd om mee te doen.
Wat blijkt? Piet en de kinderen konden kennis met elkaar uitwisselen.
Want bij het lopen over daken en
het beoefenen van taekwondo blijken een aantal van dezelfde eigenschappen van pas te komen.
Voor beide heb je veel beheersing nodig en controle over je beweging. Ook heb je veel balans en
evenwicht nodig op de gladde daken, net als bij het uitvoeren van
een goede traptechniek. Zo hebben de kinderen samen met Piet
een aantal oefeningen gedaan waar
zij beide baat bij hadden. Het over
daken lopen werd bijvoorbeeld getraind door over banken heen te lopen. De kinderen konden zelfs een
traptechniek maken tijdens het balanceren. Piet deed wel een poging,
maar dat zag er toch een stuk minder fraai uit. Piet moest wennen aan
het groeten voordat een oefening
begint. Waar de kinderen namelijk netjes een buiging naar elkaar
maakten stak hij telkens alleen zijn

Auto Service Center van den Berg
steekt KDO MC1 in het nieuw
De Kwakel - De meiden van het
C-elftal van sv kdo zijn door Auto Service Center van den Berg uit
de Kwakel wederom voorzien van

prachtige nieuwe shirts, waarvoor
ze de sponsor hartelijk bedanken.
De oude shirts waren te klein geworden en de sponsor is bereid ge-

weest om grotere nieuwe shirts voor
de meiden aan te schaffen. De oude
shirts hebben hun bestemming gevonden bij het KDO MD2 team.

hand op. Hij schrok ook elke keer
van de Kiap (schreeuw om aan te
geven dat je klaar bent voor een oefening) die daar op volgt. Aan het
eind van de training leerde de kinderen Piet verschillende schoppen
op het trapkussen.
Ook al deed deze Piet erg zijn best,
hij was toch beter in het uidelen van
strooigoed dan in Taekwondo, maar
dat was voor de kinderen geen probleem.

NL Doet
vrijwilligers
actie
Regio- NL Doet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland
en stimuleert iedereen om op
18 en 19 maart volgend jaar de
handen uit de mouwen te steken.
Voorheen was deze actie bekend
onder de naam Make A Difference
Day. De actie wordt geïnitieerd door
het Oranje Fonds. Vorig jaar waren
150.000 Nederlanders actief, een
recordaantal. En dit keer is het de
bedoeling om nog veel meer mensen op de been te krijgen. Een vermeerdering van de vrijwillige inzet
is temeer toe te juichen, omdat 2011
uitgeroepen is tot het Europees jaar
van het vrijwilligerswerk! Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met NL Doet zien hoe
belangrijk actieve burgers voor de
samenleving zijn. Daarnaast draagt
NL Doet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Zowel
klussers als klusaanbieders kunnen
op de speciale website www.nldoet.
nl terecht om zich op te geven om
als klusser aan de slag te gaan dan
wel om één of eventueel meerdere klussen aan te bieden voor deze
twee dagen in maart.
Een klus aanmelden voor NL Doet
heeft veel voordelen: Extra handjes om uw klussen uit te voeren,
naamsbekendheid voor de organisatie, nieuwe netwerken, kennissen
en contacten en eventueel nieuwe
vrijwilligers (op langere termijn).

Bingomiddag in
het Buurtnest
Uithoorn - Vita welzijn en advies en
Cardanus organiseren op woensdag 15 december weer een bingomiddag in ’t Buurtnest. Om 13.30
uur gaat de zaal open en om 13.45
uur start de bingo en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Dames De Amstel winnen
eerste wedstrijd
Regio - Zondagavond speelden
de dames van De Amstel thuis tegen UZSC uit Utrecht. In een spannende wedstrijd trokken de Amsteldames uiteindelijk aan het langste
eind. Hiermee werd de eerste overwinning na de promotie een feit.
Ninke veroverde de bal en via Hilde,
Colette en Dewi kwam de bal bij Kate. Deze kreeg een vrije worp mee en
zij speelde Rianne aan, die ook onreglementair gestopt werd. De bal
kwam terug bij Kate en toen Niké
in kansrijke positie kwam waren de
dertig seconden om. Ninke beging
een overtreding, maar heroverde
snel de bal. De volgende aanval met
Colette, Dewi, Hilde en Niké duurde
te lang. Na bijna twee minuten spelen moest Rianne voor straf naar de
kant en nummer 7 van UZSC profiteerde meteen: 0 – 1. De aanvallen van De Amstel waren vaak gevaarlijk, maar ook de gasten lieten
zich niet onbetuigd. De Amstel kon
niet profiteren van de man-meer-situatie toen iemand van UZSC voor
straf naar de kant moest. Met nog
anderhalve minuut te gaan redde Colette op fraaie wijze. Een halve minuut later was ze echter kansloos opeen hard schot van nummer
12 van UZSC: 0 – 2. Yvonne V. kwam
in het veld voor Dewi en Mireille loste Rianne af. Yvonne V. en Mireille
zetten samen een mooie aanval op,
maar Kate schoot in het eindsignaal
net naast.
Ninke had ook bij het tweede partje de bal. Via Hilde en Colette kwam
de bal bij Yvonne V. die in de fout
ging en UZSC ging in de aanval. Dat
liep met een schot naast af. Colette
speelde op Kate die een vrije worp
meekreeg. Die kwam bij Hilde die
ook onreglementair gestopt werd.
Hildes pass op Niké leverde een
schot op dat door de keeper gestopt
werd. Een vrije worp van Yvonne V.
kwam bij Kate die met een achterwaartse net naast schoot. Halverwege dit kwart moest Kate voor straf
naar de kant, maar Colette redde
heel goed. Zij speelde Niké aan die
ongehinderd op kon zwemmen. Via
Ninke kwam de bal terug bij Niké
die hard uithaalde: 1 – 2. Yvonne W.
had veel te stellen met nummer 12
van UZSC maar won wel. Met nog
twintig seconden te spelen kreeg
dezelfde nummer 12 wel een schotkans en het werd 1 – 3. De Amstelaanval met Colette, Yvonne V, Ninke
een Kate werd door het eindsignaal
afgebroken.

Opnieuw
Hilde haalde voor het derde kwart
de bal en via Rianne en opnieuw
Hilde kwam de bal bij Kate die de
paal raakte. Na ruim een minuut
moest Yvonne W. naar de kant, maar
opnieuw was het Colette die redde.
Halverwege kreeg De Amstel een
man meer. Hilde, Kate en Yvonne V.
speelden de bal rond, maar Yvonne V. vond de keeper van UZSC op
haar weg. Hilde zag met nog een
minuut te spelen dat de keeper te
ver voor haar doel lag en vanaf eigen helft schoot ze in de rechterbovenhoek: 2 – 3. De Amstel begon
wat meer in eigen kunnen te geloven. Niké onderschepte een vijandelijke bal en via Hilde en Mireille
kwam de bal terug bij Niké die vijf
seconden voor tijd scoorde: 3 – 3.
Ninke had de bal bij het laatste
kwart en via Niké, Hilde en Dewi
kwam de bal bij Kate die hard op
de paal schoot. Na ruim een halve minuut moest Mireille voor straf
naar de kant en UZSC profiteerde van de man-meer: 3 – 4. Even
later moest nummer 10 van UZSC
naar de kant, maar De Amstel had
geen succes. Dat was er halverwege
het kwart wel toen Niké haar derde doelpunt scoorde: 4 – 4. Mireille verdedigde met veel vuur de gelijke stand en de dames voelden dat
er meer in zat. Colette speelde naar
Rianne en via Hilde kwam de bal bij
Ninke. Die kreeg een vrije bal mee
en speelde Mireille aan. Ook deze
kreeg een vrije bal mee en speelde op Kate. Kate werd onreglementair gestopt. Zij zag dat er nog twee
seconden van de dertig op de klok
stonden en schoot in een keer op
doel: 5 – 4. In totaal was er nog bijna twee minuten te spelen. Rianne
moest voor straf naar de kant, maar
UZSC speelde te langzaam rond.
Met het ingaan van de laatste minuut redde Rianne nog een keer. De
laatste Amstelaanval met Colette,
Hilde en Kate leverde een vrije worp
voor de laatste op. Zij passte op Dewi die net naast schoot. Bij het eindsignaal waren de dames blij met deze overwinning.
Na de voorgaande verloren wedstrijden kreeg De Amstel nu wel
loon naar werken. Hun aanvallen waren gevaarlijker en bovendien werd er heel geconcentreerd
gespeeld. Coach Elmer was na afloop, ondanks zijn gele kaart, dan
ook heel tevreden met de prestatie
van zijn team.

Jaarlijkse tentoonstelling
postduiven
Regio - Vrijdag 10 en zaterdag 11
december vind in het clubgebouw
aan de Amsterdamseweg (naast
Profile center Hoogendoorn) onze jaarlijkse tentoonstelling plaats.
De liefhebbers brengen hun mooiste duiven in, die vrijdagmorgen gekeurd worden door keurmeester
Tim Hage uit Woerden. Dit is een
keurmeester uit de groep van keurmeesters van de Landelijke Organisatie NPO (Nederlandse Postduiven
Organisatie). De liefhebbers brengen een Oude doffer (man) en duivin (vrouw) en een Jonge doffer en
duivin in voor de keuring. In elke
klasse zijn prijzen te winnen, en er
zijn drie hokkampioenen totaal, dus
het totaal aantal punten van de vier
duiven die men heeft ingezet. Vrijdagavond vanaf 19.30 uur is het
clubgebouw geopend voor eenieder die de duiven wil bewonderen,
en wordt er uiteraard over de Postduivensport gepraat.
Zaterdagmiddag is het clubgebouw
geopend vanaf 13.00 uur, en ook

dan is weer iedereen van harte welkom, want dan worden de kampioenen van de vereniging gehuldigd.
Dit is voor het eerst dat dit tijdens de
tentoonstelling gebeurt, en bij dezen is iedereen uitgenodigd dit eens
een keer mee te maken, en eventueel zijn/haar licht op te steken hoe
de Postduivensport in elkaar steekt.
Om ongeveer 16.00 uur is er een
bonnenverkoop, en nu zullen velen
zich afvragen: wat is dat? Nou dat
gaat als volgt; de vereniging heeft
liefhebbers van de vereniging en uit
de regio bereid gevonden een bon
voor een jonge duif broed 2011 beschikbaar te stellen, dat zijn veelal
de kampioenen, en deze worden per
opbod aan de man/vrouw gebracht.
De opbrengst is een sponsering
voor het nieuwe vliegseizoen 2011.
Dit moet u een keer meegemaakt
hebben. Een mooie gelegenheid
om informatie te verkrijgen over de
Postduivensport, U bent op beide
dagen allen van harte welkom.

GV Atalante kreeg bezoek
van Sinterklaas en zijn pieten
Vinkeveen - Afgelopen woensdag is Sinterklaas bij Gymvereniging Atalante op bezoek geweest
in de Boei. Sinterklaas had drie Pieten meegenomen die gezellig mee
gingen gymen met de kinderen.Al-

le kinderen kregen van de Pieten
een lekkere traktatie en de hulpjes
van de juf werden verrast met een
chocoladeletter. De Pieten hebben
aan het eind van de les een echt
Pietendiploma gekregen.
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Dertigjarige mijlpaal bij
autobedrijf Vossestein

Nieuwer Ter Aa – Dertig jaar trouwe klant en inmiddels een hele
reeks nieuwe auto’s verder, kwam
vorige week opnieuw een aflevering
aan de familie Brundel-de Hoop in

zicht. Het betrof een nieuwe Toyota Auris Hybride. Deze mijlpaal liet
Jan Vossestein (links) niet zomaar
voorbijgaan. Als dank voor deze decennia trouwe relatie, verraste hij de

Abcouder familie met een cadeau in
de vorm van een set gloednieuwe
velgen. Mevrouw Brundel: ‘Wij zijn
steeds naar volle tevredenheid geholpen bij Vossestein’.

Prijsuitreiking winkelcentrum
Zuiderwaard Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 4 december was er de prijsuitreiking van een pietenknutsel wedstrijd in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. Er waren weer vele creatieve inzendingen waaruit Sinterklaas zelf de 10 mooiste heeft uitgekozen. De prijzen werden uitgedeeld door 2 vrolijke zwarte pieten. Er was voor iedereen warme chocolademelk
met slagroom en dat was met het koude weer extra lekker!! Het sneeuwde erg hard maar in het winkelcentrum was
het warm en gezellig.

Ludieke Zwarte Pietenactie
Veenzijdeschool

Kerstconcert van brassband
Concordia en De Rovenians

Wilnis - De kinderen van groep
8 van de Veenzijdeschool in Wilnis hebben een originele Zwarte
Pietenrace georganiseerd.
De groep is de enige die nog op de
Veenzijdeschool aanwezig is in verband met de voorgenomen sluiting
van de school. Daarom kwam bij de
kinderen het idee om rond de Sinterklaastijd iets leuks te bedenken.
Op donderdagmiddag 2 december
zijn alle kinderen verkleed als Zwarte Piet een bezoek gaan brengen
aan de bewoners van verzorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht.
Geheel onverwacht, althans voor de
aanwezige bewoners, verschenen
vanuit het niets 12 Zwarte Pieten ten

Mijdrecht - Na het succes van het
gezamenlijk jubileumconcert van
brassband Concordia en gospelkoor De Rovenians in 2008 organiseren beide verenigingen opnieuw
een gezamenlijk concert.

tonele. Zij trakteerden de bewoners
op heuse pepernoten en schuimpjes. Daarna hebben de Pieten nog
een bezoek gebracht aan winkelcentrum de Lindeboom, alwaar het
winkelend publiek werd verrast met
snoepgoed.
Voordat het zover was werd een
heuse schminkactie op touw gezet
in de aula van de Veenzijdeschool,
waarbij diverse moeders de kinderen omtoverden tot echte Zwarte
Pieten. Het waren ook de ouders die
voor de pakken en het strooigoed
gezorgd hadden.
Een en ander resulteerde in een ludieke Zwarte Pietenactie die de kinderen niet snel zullen vergeten.

Sint bezoekt peuterspeelzaal
De Hummeltjes
Vinkeveen - De Hummeltje hebben vrijdag 3 december bezoek gekregen van Sinterlaas en zijn pieten.
Alle kinderen die het leuk vonden
mochten Sinterklaas een handje geven of op schoot zitten. Luidkeels
werden er door de kinderen Sinterklaasliedjes gezonden. Na het ver-

Op 18 december wordt de Janskerk
in Mijdrecht omgebouwd tot een
sfeervolle zaal waar een afwisselend
Kerstprogramma wordt neergezet.
Zowel brassband als gospelkoor laten eigen nummers horen en ook
samen hebben zij nummers ingestudeerd. Het geheel wordt een muzikaal spektakel waar ook ruimte is

voor samenzang met u als publiek!
Laat u deze avond verrassen en kom
luisteren en vooral meezingen!
Voorverkoop
De voorverkoop voor dit concert is
inmiddels van start gegaan.
Kaarten kunt u bestellen bij de leden van de vereniging of via de
website www.rovenians.nl of www.
brassband-concordia.nl
Kaarten kosten in de voorverkoop
tien euro per stuk. Reserveer tijdig
om teleurstellingen te voorkomen.
Het concert begint om 20.00 uur; de
zaal gaat om 19.30 uur open.

trek van Sinterklaas was het zoeken
in alle hoeken, want de pieten hadden de zakken met kadootjes verstopt.
Nadat de zakken waren gevonden
mocht iedereen een kadootje uitpakken en genieten van limonade
met een speculaaskoekje.

Sinterklaastoernooi
De Kwinkslag
Vinkeveen - Op donderdag 2 december j.l was er voor de jeugd
van badmintonvereniging Kwinkslag weer een Sinterklaastoernooi
georganiseerd. Er moest dit keer
met handicaps gespeeld worden.
Zo was er een zeil over het net gehangen zodat je niet kon zien wanneer de shuttle van je tegenstanders eraan kwam, of je had een piratenkapje over je oog. Dat was ook
niet zo gemakkelijk met maar één
oog. Ook stonden er op een andere
baan weer pionnen in het veld, die
je natuurlijk niet omver mocht lopen
want dan ging er weer een punt van
je score af. En dan hadden ze ook
nog bedacht om de polsen van het
team met een touw aan elkaar vast

te maken, ook niet zo gemakkelijk
zeker niet als je na een punt van
service-helft moet wisselen. kortom niet een standaard toernooitje
en ook niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar na al die inspanning was er natuurlijk nog wel voor
iedereen een mooi cadeautje.
Mocht u interesse hebben in de activiteiten van badmintonvereniging
Kwinkslag in Vinkeveen, kom dan
gerust langs op onze vaste speelavond . Wij spelen en trainen op
donderdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur voor de jeugd en van
20.00 uur tot 23.00 uur voor de volwassenen in de Boei te Vinkeveen of
neem met ons contact op.

Proostdijschool brengt de
Sint bij de bejaardentehuizen
De Ronde Venen - Op school hadden de kinderen van de Proostdijschool via een verhaal gehoord dat
Sinterklaas verdrietig was. Zijn Pieten waren erachter gekomen waardoor dat kwam. Sint had het zo druk
met het verzorgen van cadeautjes
voor kinderen dat hij voor de mensen in het verzorgingshuis geen tijd
had om die een leuk Sinterklaas-

de bewoners en hun verzorgers. De
kinderen mochten meedoen met de
gym van de bewoners. Er werden
verschillende bewegingsactiviteiten
gedaan. In Nieuw Avondlicht werden er onder meer ballonnen opgeblazen. De bewoners zaten op hun
stoel in een grote kring en de kinderen in het midden op de grond. De
ballonnen werden door de kinderen

feest te bezorgen. Daarom kwam er
op school een brief aan met een verzoek. Sint en zijn Pieten vroegen of
de kinderen van de Proostdijschool
hem konden helpen de Sintsfeer in
de verzorgingshuizen te brengen.
Vol enthousiasme gingen de kinderen en hun juffen van groep 1 t/m 4
aan de slag. Er werden liedjes ingestudeerd en er werden twee prachtige stoomboten geknutseld. Woensdag 1 december was het dan eindelijk zover. Ondanks het koude weer
gingen de kinderen vol verwachting
in twee groepen op pad. Eén groep
ging naar verzorgingshuis Nieuw
Avondlicht, de andere groep naar
Gerardus Majella.

naar de bewoners getikt en de bewoners konden deze met een stokje weer terug tikken. Het spel werd
steeds fanatieker en niet alleen de
kinderen hadden veel plezier hierin.
Ook de bewoners genoten zichtbaar
van hun deelname aan het spel.
De gym werd afgesloten met een
laatste spel. Een groot rond doek
met in het midden een gat waarin
een bal kan verdwijnen werd door
bewoners en verzorgers vastgehouden. Alleen werd deze keer geen bal
gebruikt, maar mochten de kinderen onder het grote doek gaan zitten. Wanneer het doek naar beneden kwam kon een kind zijn of haar
hoofd door het gat steken en werd
door de andere kinderen enthousiast de naam geroepen. Een leuke
afsluiting van een fantastische ochtend waar jong en oud van hebben
genoten. Zowel bewoners en medewerkers als ook de kinderen en hun
juffen vonden het zeker voor herhaling vatbaar.

AJOC blikt terug met
Best Tof en DJ Kingsize

Sinterklaas op de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Zingend en vol verwachting stonden de kinderen van
de Sint Jozefschool Sinterklaas buiten in de kou op te wachten. Ze kregen hierbij gezelschap van verschillende Pieten, waaronder Pietje Tigo.
Pietje Tigo was stiekem uit Spanje
meegekomen naar Nederland. Omdat hij zo’n onhandig Pietje is mocht
hij eigenlijk niet mee van Sinterklaas.
Pietje Tigo sliep al een paar dagen in
zijn hangmat op de Sint Jozefschool.
De kinderen vonden dit geweldig.

Sinterklaas was erg verbaasd om
Pietje Tigo te zien en was erg trots
toen hij hoorde hoeveel hij de afgelopen tijd op de Sint Jozefschool
heeft geleerd.
Juf Corrie en de kinderen gaven
Pietje Tigo hele goede rapportcijfers en hij kreeg een prachtig rapport mee. Daarna is Sinterklaas
met de kinderen naar binnen gegaan waar ze de hele ochtend feest
hebben gevierd en kadotjes hebben
gekregen. Het was weer geweldig.
Tot volgend jaar!

Mijdrecht - Dat het jaar alweer bijna ten einde is zal voor niemand
verassend zijn. Het koude weer en
de gezellige decembermaand zijn
immers begonnen. AJOC heeft bedacht om op zaterdag 11 december terug te blikken op het (bijna)
afgelopen jaar met een leuk feestje: Best Tof 2010. Hoe kun je beter
op het afgelopen jaar terugblikken
dan met dé muziek van 2010?! Alle grote hits van het jaar 2010 zullen door DJ Kingsize ten gehore
worden gebracht. Wat dacht je van
nummer 1 hits als: Alors on dance,

Fireflies, Hey, soul sister, One (Your
name)? Natuurlijk mogen ook de
verzoekjes,iets minder grote hits en
de WK nummers niet ontbreken!
Dus heb jij zin om het jaar met muzikale herinneringen alvast een beetje af te sluiten of heb je gewoon
zin in een gezellig feestje? Kom
dan op zaterdag 11 december naar
de Windmolen 75 in Mijdrecht. De
kosten voor deze avond zijn 5 euro
(AJOC-leden betalen 4 euro). Neem
wel even je legitimatie mee. Onder
de 16 jaar heb je nog even geen entree.

Stoomboot
Daar aangekomen werd de stoomboot overhandigd aan de bewoners
en zongen de kinderen vol overgave hun ingestudeerde Sinterklaasliedjes. Na een glaasje drinken en
een lekkernij was het de beurt aan
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Knappe zege Atalante JB1

De Vinken winnen weer

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde Atalante JB1 thuis tegen
het altijd moeilijke SAS ’70 JB1 met
als insteek een plaats te stijgen in
de sterk bezette competitie dit jaar.

Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden afgelopen zaterdag 4 december een lastige uitwedstrijd tegen V.Z.O.D. 1 in Kudelstaart. Beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd en De Vinken kon
lange tijd het verschil niet maken. In
deze tumulte wedstrijd lukte het de
Fortisformatie de voorsprong te behouden en deze uit te bouwen tot
een eindstand van 12-17.

De afgelopen wedstrijden van JB1
waren zeer wisselvallig met name
tegen de onderste teams in de competitie. Dus afgelopen vrijdag stond
SAS ’70 op het menu van de meiden
en jongens van JB1. De eerste set
was zoals altijd bij JB1 even afwachten hoe de tegenstanders speelt, en
om ons systeem daar wat aan te
passen. Het goede spel en met name de bloks van Atalante waren

zeer effectief wat leide tot een 25-18
set stand. De 2e set probeerde Atalante hun eigen spel te spelen met
snelle opzetten en geplaatste steekballen, toch kwam SAS goed terug
met name door slordige foutjes van
Atalante maar toch uiteindelijk de
zegen van 25-22.
Met de 2-0 voorsprong werd er zelfverzekerd begonnen aan den 3e set
die erg sterk en overtuigend werd
gewonnen door Atalante met 25-19.
Een keurige 3-0 overwinning en
plaats 6 in de competitie en op naar
de wedstrijd van woensdag a.s. tegen de koploper Spaarnestad in
Haarlem.

Rass bowlers gooien hoge
ogen in Mijdrecht
De Ronde Venen - De kop van
het nieuwe bowlingseizoen is
er af. Na jarenlang verbannen te
zijn geweest naar de bowling in
Amstelveen, kan er vanaf september weer in De Ronde Venen
worden gebowld.

Atlantis A2 strijdend ten
onder
Mijdrecht - Atlantis A2/Scheenaart
en Hassing Rioolservice speelde zaterdag 4 december een lastige wedstrijd tegen het felle DKV/ Victoria
A1. De bitjes waren in en de bescherming was om, dus de wedstrijd kon gaan beginnen. Bij Atlantis A2 begonnen in de aanval Willemijn Schouten, Ilona Pauw, Reinout Molenaar en Timo Jongerling.
De laatstgenoemde kon meteen de
1-0 voor zijn rekening nemen met
een fraai afstandschot.
Het verdedigende vak met daarin Iris Facee Schaeffer, Lusanne
Meints, Maarten van Diemen en
Maarten Helsloot kon moeilijk omgaan met het felle spel van DKV/
Victoria A1 waardoor algauw de 1-1
op het scorebord stond.In het begin
van de wedstrijd ging het gelijk op,
maar DKV/Victoria A1 liep uit naar
een rust stand van 6-10. Atlantis A2
liet zich helemaal uit het spel halen door de tegenstander.In de rust
werd er verteld dat dit moest gaan
veranderen. Atlantis A2 moest het

eigen spel gaan spelen, zoals het
team dat de weken ervoor had laten zien.
Na rust werden Britt Vermolen en
Robina van Senten in de ploeg gebracht.
Atlantis A2/Scheenaart en Hassing
Rioolservice benutte meteen een
strafworp, dus de frustratie kwam
ook bij DKV/Victoria.Het kleinste
mannetje van het veld dacht de grote man Maarten van Diemen even
om te duwen maar, dat werd bestraft met een terechte gele kaart,
gegeven door scheidsrechter Jelmer
Steen die de wedstrijd erg goed in
de hand hield.
Uiteindelijk won het fysieke spel van
DKV/Victoria het tegen de hierdoor
in de war gebrachte ploeg van Atlantis A2. De eindstand werd 11-16.
Atlantis A2 moet hard gaan werken
aan de verbeterpunten, en vooral
proberen rustiger te reageren zodat
de kans op gele kaarten afneemt.
Volgende week speelt het team van
trainer/coach Chantal Poolman een
uitwedstrijd bij DTS in Enkhuizen.

Winst voor Atlantis D2
Mijdrecht - Zaterdag 4 december:
de stand in de 3e klasse voor Dteams was zeer spannend. Het door
Roebeson gesponsorde Atlantis D2
en EKVA D3 uit Almere stonden op
een gedeelde eerste plaats. Tijd om
dit even recht te zetten.
Atlantis en EKVA begonnen dan ook
zeer gedreven aan deze wedstrijd.
Tijdens de spannende eerste helft
liep Atlantis D2 helaas in de eerste minuut al tegen een achterstand
aan. Gelukkig scoorde Sander nog
geen minuut later 1-1. In het aanvalsvak van Atlantis werd hard gewerkt en weer drie minuten later
stond het 2-1 in het voordeel van
Atlantis door een prachtig schot van
Thymen. Helaas werd het even later 2-2. Het verloop van de wedstrijd
gaf goed de gelijkwaardigheid aan.
Sander maakte vervolgens de 3-2,
gevolgd door de 3-3 door een score van EKVA. Er werd van vak gewisseld.
Marijn scoorde als eerste na de wissel de 4-3. De aanval ging over en
weer, de beide teams waren aan elkaar gewaagd. Toch leek Atlantis
gedurende deze eerste helft steeds

iets sterker te zijn. De bal werd mooi
rondgespeeld in het aanvalsvak
waardoor EKVA steeds achter de
feiten aan liep.
Na de pauze ging Atlantis voortvarend van start. Binnen een minuut
stond het 5-3. Het EKVA-kamp werd
steeds stiller. Na een aantal prachtige aanvallen bij Atlantis, wist EKVA
tocht te scoren: 5-4. De spanning
nam toe. EKVA kreeg weer hoop en
de felheid in aanvallen nam toe.
Gelukkig wist Sander de stand op
6-4 te brengen waardoor er weer
enige rust kwam aan de Atlantis
zijde. Leuk bewegelijk spel volgde
waarbij de bal in hoog tempo werd
rondgespeeld.
Professioneel ogende combinaties
waren te zien terwijl het spel over
een weer golfde. In deze fase waren
beide teams aan elkaar gewaagd
en er werd aan beide kanten keihard gewerkt om de winst binnen
te halen. Maar uiteindelijk klonk het
eindsignaal. YES! De winst was binnen. Atlantis D2 heeft erg goed gespeeld en het was een zeer leuke
wedstrijd.

Pal naast het nieuwe zwembad is
namelijk de gloednieuwe Bowling
Mijdrecht gevestigd. Voor Bowling
Vereniging Mijdrecht wordt er onder meer gestreden in de Bedrijvenleague. Twaalf bedrijven uit De
Ronde Venen binden één keer per
maand met elkaar de strijd aan. Alle twaalf banen van de bowling zijn
dan bezet. Het is een dolle drukte,
een goede sfeer, maar ook een gezonde prestatiedrang.
En alsof er niet genoeg veranderingen zijn, mag de Bedrijvenleague
zich sinds oktober verheugen in een
nieuw viertal. Eigenlijk is het viertal
niet helemaal nieuw, want Ramon
van Goor en Dirk van Nieuwkerk
gooien al heel wat jaren hun balletje
in de Bedrijvenleague. Dorine Hofmeester en Bert Vrinzen maakten
vorig seizoen hun debuut. Met veel
geduld en takt hebben Ramon en
Dirk met wisselend succes getracht
de techniek van de nieuwkomers
wat bij te schaven. Maar beiden zijn
nog ver verwijderd van het ogen-

schijnlijke gemak waarmee vooral
Ramon de bal met een lichte kromming richting de tien pins dirigeert.
Toch lijkt een derde verandering het
viertal pas echt vleugels te geven.
Misschien is het wat veel gevraagd
van een sponsor om elke avond op
de tribune plaats te nemen, maar
het lijkt wel te helpen. Vorige week
werd de vierde ronde in de Bedrijvenleague gespeeld en de nieuwe sponsor Henk Rass kwam samen met zijn echtgenote een kijkje nemen bij zijn team ‘Stoffeerderij Henk Rass’.
Tegen het altijd sterke team van Adfiza bleven de Rass-bowlers keurig
overeind. In de tweede game verloren ze nipt met slechts een pin
verschil, terwijl ze in derde game
toch nog een punt pakten. Onder de goedkeurende blikken van
Rass gooide Bert Vrinzen tot tweemaal toe bijna een Turkey (drie opeenvolgende strikes). Al met staat
het team ‘Stoffeerderij Henk Rass’
na vier speelrondes met tien punten op een verdienstelijke gedeelde
derde plaats. Of het aan de prachtige nieuwe outfit ligt? Wie zal het
zeggen. Het heeft er alle schijn van
dat Henk Rass niet alleen versleten
bankstellen een tweede leven geeft,
maar ook bowlers aanzet tot nog
betere prestaties.

Jonathan Boom wint weer
Mijdrecht - Jonathan Boom van
IJsclub Nooit Gedacht heeft zijn
tweede marathon overwinning op
imposante wijze binnengehaald.
Vanaf het begin waren de Nooitgedachters, Jonathan, Niels Immerzeel en Dirk de Jong erg actief
met aanvallen bij de C2. Halverwege de wedstrijd demarreerde Jonathan met nog een andere rijder en
ze pakten met z’n tweeën bijna een
ronde op het peloton. In de laatste
ronde rekende Jonathan op imposante wijze af met zijn tegenstander.
Niels Immerzeel werd knap vierde
en Dirk de Jong twaalfde. In het tussenklassement staat Jonathan eerste, Niels Immerzeel vijfde, Dirk de
Jong elfde en Sven Prins vijftiende.
Bij de C3 werd Henk Jan Kroese
op een hele slimme manier tweede door erg lang te wachten met het
terug halen van de kopgroep. Mike
Oudshoorn werd in zijn kielzog knap
derde. Dirk Kroese die ook bij deze categorie rijdt heeft helaas verstek moet laten gaan omdat hij ziek
was. In het tussenklassement staat
Mike Oudshoorn eerste en Henk
Jan Kroese tweede. Dirk Kroese is
iets gezakt en staat vierde.
Bij de Dames 2 klasse was weer
op een knappe vijftiende plek voor
Manja Bunschoten uit Vinkeveen. In

het tussenklassement staat Manja
veertiende. Bij de Masters klasse 2
was het weer een heftige wedstrijd
met een negende plaats voor Henk
Regelink die sinds het vorige seizoen ontdekt heeft dat hij ook behoorlijk af kan sprinten. Op de elfde plaatse eindigde Jan van der Zon
die de overstap naar de M2 klasse
na lang wikken en wegen heeft gemaakt. Vijftiende werd René Elenbaas uit De Hoef. In het tussenklassement staat Henk Regelink zesde. In de klasse Masters 3 heeft Ton
Hendriks zijn gezicht weer laten zien
en werd knap vierde en in het tussenklassement schuift hij meteen
een stuk op naar de twaalfde plaats.
Dat er in de breedte goede prestaties neergezet worden blijkt ook uit
de Landelijke competitie waar twee
leden van IJsclub Nooit Gedacht
aan mee doen. Elke zaterdagavond
rijden Martijn de Groot en Kevin Regelink naar een ijsbaan elders in het
land. Zij rijden daar mooie wedstrijden over 100 ronden en vaak binnen de 54 minuten. Martijn heef al
een paar mooie ere plaatsen gehaald, een keer tiende een keer elfde en twee maal twaalfde. Kevin die
zijn eerste seizoen bij de eerste divisie rijdt was een keer 33ste, een
keer 31ste en een keer 23ste.

Debuut
Gewaarschuwd was het vlaggenschip van De Vinken. Tegen meerdere teams, uit de top van deze poule, heeft V.Z.O.D. spannende wedstrijden gespeeld. Door de blessure van Peter Koeleman speelde de
debuterende Ronald Mul mee. De
voormalig tweede speler begon in
de aanval met aanvoerder Peter
Kooijman, Helene Kroon en Mariska Meulstee. De Vinkenverdediging
werd vertegenwoordigd door Kelvin
Hoogeboom, Rudy Oussoren, Melanie Kroon en Charita Hazeleger.
Al wekenlang komt de ploeg van
coach Fred Straatman scherp uit
de startblokken en ook deze wedstrijd was het eerste schot van Mariska meteen doeltreffend. Met een
goede rebound van Ronald was De
Vinken aanvallend erg gevaarlijk.
V.Z.O.D. was ook snel trefzeker met
een wegtrekbal achter de korf.
In de aanvallen hierop bleken de
Vinkendames levensgevaarlijk te
zijn in de doorloopbal. Vanuit een
hoge aangeef kon Charita, na haar
benutte strafworp, nu ook de doorloopbal scoren. De Kudelstaarters
creëerde aanvallend goede kansen
en het afstandschot was behoorlijk
zuiver. Na de 3-3 miste V.Z.O.D. haar
tweede strafworp, terwijl de Vinkeveners meerdere doorloopballen
onbenut lieten. Een mooie wegtrekbal van Charita op aangeven van
Kelvin en een omdraaibal van Melanie brachten het verschil op twee
doelpunten. Tot de rust bleef dit verschil, waarbij de Vinkentreffers uit
handen kwamen van Peter en opnieuw van Charita. Fraai was het

verre afstandschot van V.Z.O.D. in
de slotseconde van de eerste helft.
Vasthouden
Na het eerste fluitsignaal liet Mariska meteen zien dat De Vinken voor
de volle winst ging. V.Z.O.D. zette alle zeilen bij om het gat te dichten en
met resultaat. Door onoplettendheid
in de verdediging onttrok de heer
van V.Z.O.D. zich van zijn tegenstander en schoot raak.
Na een paar rommelige Vinkenaanvallen wist Melanie het verschil
weer op drie te zetten, maar met een
Kudelstaartse treffer bleef de spanning in de wedstrijd. In de reacties
op beslissingen van de scheidsrechter was dit ook merkbaar. Gelukkig
hield De Vinken het hoofd koel en
met een afstandstreffer van Helene
kregen de Vinkeveners meer lucht.
Een snelle doorloopbal van Mariska leverde een strafworp op, die gescoord werd door de aanvoerder.
De 8-11 was weer een slimme bal
waarbij de heer van V.Z.O.D. zich
onttrok van de Vinkenheer.
Vervelend was de confrontatie tussen Charita en een heer van
V.Z.O.D., waarbij het spel minutenlang stil werd gelegd. Halverwege
de tweede helft liep De Vinken, door
middel van treffers van Mariska en
Rudy, uit tot een verschil van vijf
punten. Toch bleven de strijders uit
Kudelstaart aanhaken tot een marge van drie scores. De Vinken bleef
in deze fase doorgaan met scoren.
Vanaf de stip scoorde Rudy met een
vrije bal en Peter met een strafworp.
Gedurende de eindfase bleek De
Vinken toch de betere ploeg te zijn,
alhoewel de twee gemiste strafworpen wel slordig waren. Met de laatste Vinkentreffers van Rudy en Melanie werd eindstand bepaald op
12-17.
Aankomende zaterdag 11 december speelt De Vinken 1 thuis tegen
D.O.S. 1 uit Westbroek. Een zeer
belangrijke wedstrijd, aangezien
D.O.S. derde op de ranglijst staat.
De wedstrijd zal om 17.20 uur aanvangen in De Boei.

Sinterklaasfeest bij CSW
Wilnis - Een paar weken geleden
kreeg de Sinterklaascommissie van
CSW het bericht dat Sinterklaas en
zijn Pieten naar CSW zouden komen. Woensdagmiddag 24 november was het dan zover. Alle kinderen hadden persoonlijk een uitnodiging gekregen om dit fantastische
feest mee te maken. Vanaf 2 uur
werd iedereen verwacht. Alle kinderen zochten hun eigen leider op en
gingen per team bij elkaar zitten en
kregen eerst wat te drinken en wat
lekkers. De muziekpiet had gezellige muziek aan staan en de sfeer zat
er gelijk goed in. Toen was daar het
moment dat de Sint en zijn Pieten
eraan kwamen en iedereen zong uit
volle borst “Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht” De muziekpiet ging daarna vrolijk door en de
Pieten voegden zich gelijk tussen
de kinderen en deden vrolijk mee.
Daarna werd Sinterklaas welkom
geheten door Marjolein van de Sinterklaascommissie. Rond de klok
van half 3 was het tijd om met de
spelletjes te beginnen. De Sinterklaascommissie had verschillende
spelletjes verzonnen in de kleedkamers en buiten op het veld. Zo waren er in de kleedkamers spelletjes als sjoelen, aardappelrace, muizen meppen, flessenspel en spijker
slaan. Op het veld konden de kinderen pepernoot schieten, een partijtje voetballen, touwtrekken, parcours lopen, gaten schieten en zaklopen. Ook mochten de teams 1
voor 1 de kantine in waar ze gezellig bij Sinterklaas mochten zitten en
wat te drinken en een snoepje kregen. Het was mooi weer en onder
een flauw zonnetje werd er met veel

plezier alle spelletjes afgewerkt. Het
programma wat in elkaar was gezet
verliep volgens schema en om 10
over half 5 was iedereen klaar. Alle kinderen gingen de kantine weer
in want het was tijd om afscheid te
nemen van Sinterklaas en zijn Pieten. De Pieten gingen nog even uit
hun dak en daarna was het laatste
woord aan Sinterklaas. Hij bedankte iedereen voor deze gezellige middag en zei ook dat hij volgend jaar
zeker weer zou komen.
Onder luid gezang van de kinderen vertrok de Sint met zijn Pieten.
In de keuken werd door Lenie en Lida voor ongeveer 130 kinderen en
leiders patat en een frikadelletje/bitterballetje gebakken en toen de Sint
eenmaal vertrokken was, was het
tijd om te eten. Na het eten werd
er onder leiding van de Muziekpiet
nog flink gedanst en gefeest op de
gezellige muziek die er werd gedraaid. Om half 6 kwam er een einde aan dit geweldige feest en was
het tijd om naar huis te gaan. De
kinderen kregen bij het weggaan uit
de kantine nog een tas van de HEMA mee die vol zat met lekkers en
een cadeautje. Zo kwam er aan deze perfect georganiseerde middag
een einde. Sinterklaas en zijn Pieten
willen bij deze de Sinterklaascommissie (Marjolein, Mirjam, Renate,
Tineke, Inge, Alfons, Tom en René)
bedanken voor deze gezellige middag en Lenie en Lida (voor het bakken van alle patat) en natuurlijk alle
leiders en vrijwilligers voor hun inzet deze middag. Wat heel erg belangrijk is en wat we zeker niet
mogen vergeten is de sponsor, de
HEMA uit Mijdrecht.

Pietengym met de kleuters van Veenland
Wilnis - Woensdag 1 december was
een spannende dag voor de kleuters bij gymnastiekvereniging Veenland. Juf Sandra had vorige week
verteld dat er 2 zwarte pieten mee
zouden doen als ze weer kwamen
gymmen. En ook de tribune zat nog
eens vol met publiek. De kinderen
lieten op de toestellen zien wat ze
allemaal al hebben geleerd en ook
een hele goede piet zouden kunnen zijn. Ze gooiden pakjes door
de schoorsteen, liepen over wiebelende en hobbelige daken en klommen met een zak vol kadootjes op
de kast. Ondertussen was er vrolijke Sinterklaas-muziek te horen.
De zwarte pieten lieten zich eerst
zien op de tribune en kwamen enthousiast naar beneden om mee te
doen. Ze lieten zien dat ze nog wel
wat moeten oefenen met een koprol. Aan het einde van de les kregen de kinderen een heel mooi pietendiploma, een chocoladeletter en
een klein presentje. Ook de 4 hulpen die iedere week weer komen
helpen werden in het zonnetje gezet
en verwend met kadootjes en een
chocoladeletter. Nadat de kinderen
nog een handje pepernoten kregen
en op de foto gingen met de zwarte
pieten verlieten ze vol trots de zaal
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bleef het niet bij, want Mathijs is tevens de toernooiwinnaar geworden.
Mathijs had net als de winnaar van
de jongere B-groep, de zeer sterk
spelende Frans Andriessen, 7 punten behaald. Maar het aantal weerstandspunten viel uit in het voordeel van Mathijs, vandaar dat hij de
kampioen is geworden.

Jeugdschaaktoernooi
Denk en Zet groot succes!
De Ronde Venen - Ook dit jaar
heeft
het
jeugdschaaktoernooi van Denk en Zet-Advisor
weer aan populariteit gewonnen. Maar liefst 47 jeugdspelers
hebben zich dit jaar aangemeld
om te strijden voor het de kampioenstitel.
Net zoals voorgaande jaren waren de schaakverenigingen uit de
buurt ook weer ruim vertegenwoordigd. Vanuit Loenen vaardigde SV
Vecht en Ommelanden 10 spelers
af, ook SV de Amstel uit Uithoorn
was sterk vertegenwoordigd met 9
jonge schakers. Maar zelfs spelers
van Woerden en van SV Botwinnik
uit Zoetermeer hadden de reis naar
dorpshuis de Boei ondernomen.
Nadat iedereen zich gemeld had

bij de wedstrijdleiding, kon er na
een kort welkomstwoord geschaakt
gaan worden. De deelnemers werden op leeftijd ingedeeld in zeven
verschillende groepen. Vijf groepen
van zeven spelers en twee groepen van zes spelers. Er werden acht
rondes gespeeld om een zo zuiver
mogelijke uitslag te krijgen. En met
maar 10 minuten bedenktijd per
persoon per partij gebeurde het regelmatig dat de klok de doorslag
gaf.
Sfeer
De hele middag heerste er onderling een uitstekende sfeer. Elke keer
veranderde vlak voor de aanvang
van een nieuwe ronde, de uitgelaten
kluwen kinderen als bij toverslag in
ordelijke rijen van schakers in op-

perste concentratie. En dat zonder
Ritalin! Op het startsignaal werden
er handen geschud en kon het eerste hout verschoven worden. Geroezemoes werd al snel een stilte waarin je alleen nog de klokken kon horen tikken. Maar niet voor lang, alras
gaven de eerste verbaal uiting aan
hun gevoelens na een begane blunder. De intensheid waarmee kinderen in hun spel opgaan is enorm, de
blijdschap bij een overwinning, de
teleurstelling van de nederlaag, het
was erg leuk om naar te kijken.
Nadat alle rondes gespeeld waren
was het Mathijs Meijers die in de Agroep de eerste prijs mee naar huis
mocht nemen. Dat hadden wij, van
Denk en Zet-Advisor, natuurlijk stiekem al een beetje gehoopt. En daar
Versluis en Pascal Pluijmakers namen met een zege de punten mee
naar Nieuwer ter Aa.

Geen verrassingen in
biljartcompetitie
De Ronde Venen - In speelweek 16
pakten de koplopers de punten zonder opmerkelijke uitslagen.
In week 17 staat de “big match” tussen nr. 1 De Paddestoel 2 en nr. 2
De Schans op het programma. De
Schans zal alles in het werk stellen
om De Paddestoel 2 niet verder uit
te laten lopen.
Afgelopen week was Bert Dijkshoorn (zie foto) de meest succesvolle biljarter. Met 14 beurten en een

moyenne van 5,000 had hij de kortste partij en met een serie van 21
caramboles de hoogste serie.
DIO 1 pakte een 7-2 overwinning op
De Kromme Mijdrecht 1. Bert Dijkshoorn gaf het goede voorbeeld. Herman Turkenburg en Paul Schuurman zorgden voor de andere punten.
De Merel/Heerenlux 2 zag APK
Mijdrecht 2 verrassend met 2-7 vertrekken. Bobby de Boer, Hendrik

Spionage:
De Kromme Mijdrecht 2 was met
2-7 kansloos tegen een sterk De
Schans. Het spionagebezoek van
de spelers van concurrent De Paddestoel 2 maakten geen indruk op
De Schans. John Beets was in 18
beurten net iets sterker dan Gerrit Schuurman. Dirk van Yperen
had 23 beurten nodig om Anthonie
Schuurman te verslaan. Hein Voorneveld zorgde voor de overige punten door in 26 beurten Egon van der
Heijden te verslaan. Adrie van Yperen redde de eer door in 25 beurten
Alex Driehuis te verslaan.
APK Mijdrecht 1 had met 7-2 geen
moeite met De Merel/Heerenlux
4. René Hoogeboom, Cor Ultee en
Gerrie Hölzken hielden de punten in
De Lachende Ruiter.
Donny Beets zorgde voor de enige
winst van De Merel/Heerenlux 4.
De Paddestoel 3 was met 7-2 een
maatje te groot voor Cens 2. Michel Bak had maar 21 beurten nodig om Zweder van Dalen te vernederen. Hans Bak was veel te sterk
voor Hans van Rossum.
Bob’s Bar won nipt met 5-4 van De
Springbok 2. Stefan Vos had maar
20 beurten nodig om Piet Slingerland te verslaan. Bob Hubenet was
te sterk voor Bart van Ginkel.
De Kuiper/van Wijk haalde een
moeizame 5-4 tegen DIO 2. Bart
Hoffmans had maar 16 beurten no-

Overwinning
In groep C was het Brian van Yperen die er knap met de overwinning
vandoor ging. Met slechts een half
puntje voorsprong op Bodhi Zonneveld. De overwinning in de D-groep
werd gegrepen door Job de Jong.
Dit jonge talent van schaakvereniging V&O wist onder andere Jeroen
Croonen en Sebastian ten Voorde
voor te blijven.
Bij de familie van Yperen werd het
feest alleen nog maar groter toen
ook Mike van Yperen de eerste prijs
behaalde in zijn groep E. Hij wist
met een half puntje voorsprong de
overwinning binnen te slepen.
Ook succes voor SV de Amstel. Mika Visser en Raoul Oud die in groep
F de eerste en tweede plaats bemachtigden. En dan tot slot in groep
G was het Lennart van der Veen die
de winst behaalde in deze jongste
groep met de geweldige score van
5½ uit 8! Menige (veel) oudere speler moesten tegen hem het onderspit delven. Lennart is pas korte tijd
lid van schaakclub Denk en Zet-Advisor en met deze cijfers de eerste
prijs winnen is een geweldige prestatie.
Al met al kunnen we terugkijken
op een goed georganiseerd en zeer
geslaagd toernooi. Iedereen was blij
met de behaalde bekers en medailles. En wat nog belangrijker is, iedereen heeft een heerlijke schaakmiddag gehad.
Tot slot willen wij alle vrijwilligers
bedanken die zich ook dit jaar weer
hebben ingezet om dit toernooi tot
een succes te maken. Zonder hun
steun was dit niet mogelijk geweest.
Op naar de volgende editie van dit
nog steeds groeiende toernooi. We
hopen dat iedereen volgend jaar
weer van de partij is om er weer een
groot schaakfeest van te maken.

Spannende partij:
De Merel/Heerenlux 1 zag na een
spannende match De Paddestoel 2
met 3-6 vertrekken.
Jim van Zwieten had maar 19 beurten nodig om Bert Fokker te verslaan. Jim zorgde ook voor het extra
punt van zijn team. Walter van Kouwen en Robert Daalhuizen deelden
gebroederlijk de punten.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5
van De Merel/Heerenlux 3. Allan
Knightley won in een prima partij in
21 beurten van Jan van der Meer.
Caty Jansen en Cor van Wijk zorgden dat de winst naar Vinkeveen
ging.
Stand na 16 wedstrijden:
1. De Paddestoel 2
102 punten
2. De Schans
94 punten
(wedstrijd minder)
3. Cens 1
93 punten
4. De Kuiper/van Wijk
89 punten
(wedstrijd minder)
5. Der Merel/Heerenlux 3 82 punten
(wedstrijd minder)

Voorbereidend tennis bij
Tennisvereniging Mijdrecht
In 10 lessen maken de kinderen
kennis met de tennissport op een
speelse manier. Een racket kunnen
zij lenen. Als ze het leuk vinden om
met tennis door te gaan, kunnen ze
in april lid worden bij TVM.

om het dobbelspel te gaan doen. Na
eerst ons te goed te hebben gedaan
aan pannenkoeken kon het spel beginnen. Een zeer geslaagde avond
en goed voor de saamhorigheid was
dit helemaal perfect. Heb jij misschien zin om een keer mee te doen
neem dan contact op met HSV.

Argon G team vierde
Sinterklaas bij ‘de Chinees’

Stieva Aalsmeer kon het met 2-7
niet bolwerken tegen De Vrijheid/
Biljartmakers. Bert Loogman, Nick
van de Veerdonk en Bart Dirks namen de punten mee naar de Amstelhoek. Wil Bouweriks zorgde
voor de enige punten van Stieva
Aalsmeer.

was natuurlijk op Sinterklaas en drie
zwarte pieten. En jawel Sinterklaas
en de pieten trotseerden de enorme
sneeuwbuien en kwamen onder luid
gezang om 11.00 uur bij Hertha aan.
Een aantal kinderen mocht bij Sinterklaas komen een ook de prijswinnaars van de kleurwedstrijd. Sinterklaas had voor alle 100 kinderen een
mooi kado bij zich. Aan het eind van
de ochtend werd Sinterklaas massaal uitgezwaaid…..en gingen de
kinderen weer door de sneeuw naar
huis voor pakjesavond!!!

Mijdrecht - In januari start TVM
weer met voorbereidend tennis.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ca. 5 tot 8 jaar.

De Hoef - De meiden van de C2
hebben donderdag 2 december Sinterklaas gevierd. Doordat de meiden in de competitie erg goed gaan,
ze staan op het moment op plaats
4 van de 10. Dit is de tussenstand
van de binnencompetitie. En daarom besloot de Sint iets te brengen

dig tegen een goed spelende Toine
Doezé. Kees de Zwart zorgde voor
het extra punt door Hennie van ‘t
Hul aan zijn zegekar te binden.

Spetterend Sinterklaasfeest bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 4 december hebben bijna 100 kinderen bij
S.V. Hertha genoten van een spetterend Sinterklaasfeest. Om 09.30 uur
vulde de zaal zich met enthousiaste leden tussen 5 en 8 acht jaar. Ook
zusjes en kinderen van medewerkers waren daarbij aanwezig. Clown
Belle warmde de zaal alvast op een
leuk optreden. Clown Belle deed allerlei opdrachten met kinderen en
een jury van drie kinderen kon laten weten hoe leuk het was. En leuk
was het! Maar het grote wachten

HSV meiden handbal
vierde Sinterklaas

Op woensdag 5 januari start de
groep op woensdag van 14.30 –
15.30 uur. Bij voldoende belangstelling zal er ook op zaterdagmiddag van 15.00-16.00 uur een tweede groep worden gestart.
Voor meer informatie en opgeven
kunt u contact opnemen met Auke Ykema via tel. 06 51 35 77 23 of
282126 of per e-mail: aukeykema@
hotmail.com

Mijdrecht - Sint kwam een kijkje nemen in Mijdrecht,
en wat zag hij daar, ja het is echt.
Niemand op het trainingsveld te zien,
dat verdient echt geen tien.
Zaten ze bij die Chinees daar op die hoek,
Sint was het spoor nu even zoek.
Hij zag het Argon Gteam , dat daar aan tafel zat,
en hun buikjes daar vol at.
Met velen waren zij in getal,
het was er ook een flink gelal.
De spraak verwarringen niet mis te verstaan,
maar ach laat die oudjes maar gaan.
Het eten smaakte super goed,
en iedereen had goede moed,
Chinees of patat met frikadel,
het smaakte iedereen wel.
Het serveren gebeurde ras,
de serveersters liepen met snelle pas.
De fotograaf was ook weer van de party,
dat stemde de meeste van jullie wel blij,
Sommige hadden het met haar gehad,
en werden het geflits wel een beetje zat.
Gerda hield de voetbal stand bij,
bij ieder goal voor FC Utrecht werden ze weer blij.
FC Utrecht tegen Napolie,
eindigde in een gelijkspel 3-3
Plotseling galmde pianomuziek in het rond,
en klonk er gazang uit Rob’s mond.
Achter de piano vader en zoon,
die hielden het nog aardig in toom.
Ook werd er hard gezongen,
daar had je het hart van Sinterklaas snel mee gewonnen.
Het werd tijd om naar huis te gaan,
en iedereen trok zijn jas weer aan.
Terug kijken op een avond zo fijn,
mag het verdere seizoen zo zijn.
Sint kijkt terug op een fijne dag,
en doet dit met een brede lach.
Leiding, trainers, coach en sponsoren,
fijn dat jullie van je lieten horen.
Zonder jullie kunnen wij niet,
en hopen dat jullie ook van ons geniet.
Wie dit artikel geregeld heeft is een grote vriend,
omdat die vindt dat jullie dit verdient.
Sinterklaas hoopt volgend jaar weer zo van jullie te genieten,
dat doet hij graag met zijn zwarte Pieten.
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de van 100,-. Nadat de slagzin is afgemaakt en de adresgegevens genoteerd kan de envelop in de actiebus in het winkelcentrum worden
gedeponeerd. Hoe meer enveloppen er worden ingeleverd hoe meer
kans iemand heeft op een prijs! Tot
en met vrijdag 24 december kunnen
actie-enveloppen in de bussen worden gedaan.

Weer 16 gelukkige winnaars
in prijzenfestijn Zijdelwaard
Uithoorn - En weer zijn er 16 personen erg blij gemaakt door de winkeliersvereniging Zijdelwaard! De
winkeliersvereniging
Zijdelwaard
speelde zaterdag 4 december weer
voor Sinterklaas door prijzen uit te
delen met een bedrag van minimaal 30,- tot maar liefst 200,-. Voor
mevrouw Vink is het nog afwachten wat het bedrag van haar prijs is.
Die heeft zij zelf in de hand, want zij
won namelijk 1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn! Daar zullen
wij uiteraard verslag van doen. Alle prijswinnaars ontvingen zaterdag
hun prijs uit handen van voorzitter
Hans Reurings. Bloemenwinkel Zij-

delfleur verzorgde de bloemen voor
de prijswinnaars.
De derde prijsuitreiking is op zaterdag 11 december.
Prijswinnaars tweede
prijsuitreiking:
S. Vink, 1 minuut gratis winkelen
van Albert Heijn
L. van Goot, Zeefdruk van Donna
Corbani van C1000
A. en R. van Schaik, Schaatsen van
Duo Sports
J.P. Posthuma, Parker pennenset
van Thuiskantoor Uithoorn
M. Malke, Cadeaubon van Broeckmans Mode

M. Lenssinck, Boekenpakket naar
keuze van Boekhandel ten Hoope
K.S. Paans, Kledingbon van Boetiek
de Boet
E. Griemelijkhuijsen, Cadeaubon
van Shoeby Fashion
R. Luijt, Cadeaubon van Keurslagerij
Bader en hazelnoottaartje van bakkerij Hulleman
J. Visser, Cadeaubon van Keurslagerij bader en Waardebon van Nelson
Schoenen
M. van de Oetelaar, Chocoladepakket van Jamin en de weekkalender
van Primera
E. van der Drift, Waardebon van de
Goudreinet, hazelnoottaartje van
Bakkerij Hulleman en waardebon
van Nelson Schoenen
Fam. Blondeau, Cadeaubon van de
Goudreinet en een waardebon van
Nelson Schoenen
M. Kraaijkamp en
C.M. van Mark, Stomerijbon van
Stomerij Steinman, waardebon van
Nelson Schoenen en Hazelnoottaart
van Bakkerij Hulleman
Fam. Walkier, Cadeaubon van Zeeman, cadeaubon van Nelson Schoenen en Big Shopper van Primera
J. Bosman, waardebon van de
Goudreinet en hazelnoottaart van
Bakkerij Hulleman
Doe ook mee en maak kans
op een nieuw Audi 1
De winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard delen de speciale actie-enveloppen uit. In deze enveloppen kunnen klanten 4 kassabonnen
van verschillende winkeliers sparen met een totale minimale waar-

Nog 3 prijsuitreikingen,
laatste en grote prijsuitreiking
vrijdag 31 december
Er is grote kans om een prijs te winnen. Er zijn namelijk nog 3 prijsuitreikingen. Op zaterdag
zaterdag 11 december en zaterdag
18 december vinden er prijsuitreikingen plaats waarbij mooie prijzen die ter beschikking worden gesteld
door de Zijdelwaard-winkeliers worden uitgereikt. Vrijdag 31
december is de grote prijsuitreiking
waarbij ook de drie hoofdprijzen
worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1
ter waarde van 23.000,-! Deze prijs
wordt mede mogelijk gemaakt door
Autobedrijf Maas uit Uithoorn. De
tweede prijs is een elektrische fiets
ter waarde van 1.200,- en de derde
prijs een reischeque ter waarde van
1.000,- te besteden bij Thomas Cook

Reisbureau in het winkelcentrum.
De andere prijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijsuitreiking doen alle ingeleverde enveloppen mee, dus ook van de prijswinnaars van de eerdere prijsuitreikingen.
Alle prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een prijs hebben
gewonnen, worden vermeld op de
website www.zijdelwaardplein.nl en
in De Nieuwe Meerbode.

Sinterklaas luncht op
basisschool de Vuurvogel
Uithoorn - Na 2 weken brieven
schrijven aan Sinterklaas was het
afgelopen vrijdag dan zover: Sinterklaas kwam op bezoek bij Basisschool de Vuurvogel.
Alle kinderen stonden vrijdag 3 december om 11.30 uur op hem te
wachten, maar waar was Sint? Vier
kinderen van groep 8 werden op onderzoek uitgestuurd en vonden Sinterklaas aan de overkant van de
straat bij de Scheg. Wat bleek? Sint
en zijn Pieten waren eerst op bezoek geweest bij een ander school
en hadden best wel trek gekregen.
Toen ze zagen dat er een snackbar aan de overkant zat, dachten ze
daar even iets te kunnen eten. Maar
helaas… de snackbar was gesloten
en toen was Sint maar verder gaan
zoeken in de Scheg.
Snel werden Sint en zijn Pieten opgehaald en verwelkomd door alle
kinderen. Gelukkig konden we snel
vertellen dat Sint en zijn Pieten bij
ons op school wel een hapje mee
mochten eten: op de Vuurvogel lunchen we namelijk elke dag met elkaar. Nou, dat vond Sint een uitstekend idee! Alleen vroegen de kinderen zich dan wel af; hoe doet Sinterklaas dat nu eigenlijk? Eten met zo’n
grote snor en baard? Blijft daar niet
alles in hangen? Daar hadden ze
een grappig lied over geleerd en dat

werd dan ook vol enthousiasme gezongen door de kinderen. Ook hadden de kinderen nog een lied voor
Piet. Piet kan namelijk niet zo goed
rijmen. Op de Vuurvogel doen de
kinderen heel veel aan taal. En rijmen is daar ook een onderdeel van.
In een lied hielpen de kinderen Piet
met het bedenken van allerlei rijmwoorden. Piet heeft goed opgelet en
als hij volgend jaar nu weer zo veel
moeite heeft met rijmen, mag hij
best nog een paar extra lessen komen volgen op de Vuurvogel!
Daarna gingen Sint en de Pieten
heerlijk lunchen met alle kinderen van groep 1-4. Tijdens de lunch
wordt altijd voorgelezen en nu werd
Sint gevraagd of hij dat een keertje
wilde doen. Nou, dat deed hij geweldig. Na de lunch brachten Sint
en de Pieten nog bezoekjes aan de
groepen. Zo werd Sint in groep 3
voorgelezen door de knappe kinderen en deden ze samen hele moeilijke sommetjes. In groep 4 gingen ze
onder leiding van Piet het lied “Zware Piet ging uit fietsen” helemaal
naspelen in een toneelstuk. In de
groepen 5 t/m 8 werden de prachtige zelfgemaakte surprises bewonderd en pepernoten gestrooid en
toen was helaas het gezellige Sinterklaasfeest alweer voorbij.

Spectaculaire aankomst
sinterklaas op de Kwikstaart

Koersbal in het Buurtnest

Sint sliep bij Toermalijn
Uithoorn - Toen sint op twee december voor de kachel zat,
Dacht hij misschien is het morgen wel glad!
En te laat komen op de O.B.S Toermalijn
Dat kan niet en is ook niet fijn.
Dat was de rede waarom de sint in de vroege morgen,
Zich door de pieten bij de Toermalijn liet bezorgen.
Normaal lag de sint om deze tijd nog te slapen,
Hij moest aangekomen op school dan ook gapen.
Tot zijn grote vreugde stond bij de conciërge een bed,
Heel even dacht hij: wie heeft dat ding daar nou neergezet?
Het kon de sint echter niet veel deren,
En hij kroop snel onder een dek van veren.
Zo merkte hij niet dat de kinderen van de Toermalijn,
Lang naar hem keken toen hij sliep o zo fijn.
Zij maakten de sint wakker zonder hem te laten schrikken,
Twee meisjes hielpen hem daarna zijn veters te strikken.
De sint en zijn pieten haasten zich toen gauw,
Naar de kinderen uit klassen van de onderbouw
Met een mooi cadeau gingen zij de kinderen verrassen,
Daarna brachten zij ook een bezoek aan de hogere klassen.
Met hun surprises waren zij daar een goede hulp voor de sint,
Iets wat hij ieder jaar weer heel erg prettig vindt!
Dat er een bed stond was voor de sint heel fijn,
De rede waarom is gelukkig voor hem nog geheim
Iets wat namelijk de hele school wel weet,
Is dat de babypiet daar al eerder een dutje deed.

Uithoorn - Op dinsdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur wordt er
koersbal gespeeld in het Buurtnest. Koersbal is van oorsprong
een Australische sport en lijkt
enigszins op “jeu de boules”.
Bewegen is gezond en daarom
wordt er in het teken van meer
bewegen voor ouderen steeds
meer koersbal gespeeld. Er is
geen kracht voor nodig , zodat

iedereen gelijke kansen heeft.
Bij koersbal spelen doorgaans
twee partijen tegen elkaar, waaraan heren en dames mee kunnen doen.
U bent van harte welkom om te
komen kijken en meedoen op deze middag, u kunt dan zelf de inhoud van het koerbal ervaren.
Voor informatie: Monique Sintenie, tel. 0297-532327

Uithoorn - Vol spanning stonden alle kinderen van basisschool
de Kwikstaart afgelopen vrijdag te
wachten op de aankomst van Sinterklaas. Sinterklaas was namelijk
samen met Pieternel nog gauw naar
Schiphol gereden om Pietje Pedro
op te halen. Pietje Pedro had de
pakjesboot in Madrid gemist en was
via allerlei omzwervingen eindelijk
op Schiphol aangekomen.
Zou hij toch nog op tijd op school
komen?

Vlak bij Schiphol zagen Sinterklaas
en Pieternel Pietje Pedro lopen. Hij
was op weg naar de Kwikstaart in
Uithoorn. Wat waren Pietje Pedro en
Pieternel blij elkaar te zien!
Inmiddels was het al na half 9. Daarom werd de hulp van de helikopterpolitie op Schiphol-Oost ingeroepen. En zo arriveerden Sinterklaas
en zijn Pieten keurig op tijd op het
dak van de Kwikstaart. Nog heel erg
bedankt, helikopterpolitie!!

Amstel Gospel Choir
zingt tijdens kerstmarkt
Uithoorn - The Amstel Gospel
Choir uit Uithoorn zal op zondagochtend 12 december a.s. van 11.15
uur tot 12.15 uur een sfeervol optreden verzorgen tijdens de Kerstmarkt in Uithoorn aan het Amstelplein. Om heerlijk in kerstsfeer te
komen staan de nodige kerstnummers op het programma maar zoals

vanouds bij het Amstel Gospel Choir
mogen de swingende popnummers
met een gospeltintje niet ontbreken.
Het koor is druk met de voorbereidingen van de “Beautiful
People”-jubileumconcerten
(het koor bestaat 15 jaar!) in april
2011. Voor meer concertinformatie:
www.amstelgospel.nl

Vrijdagavond alsnog herteld
De Ronde Venen – De Rondeveense raad is voornemens om vrijdagavond de stemmen die zijn uitgebracht in de Meijert in Mijdrecht
te laten natellen. Bij controle is gebleken dat er vermoedelijk een
verschrijving heeft plaats gevonden, waardoor raadslid Jan Willem
Koedam 29 stemmen te kort heeft
gekregen en een partijgenoot van

hem er 29 meer. De burgemeester
stelde in eerste instantie voor om
zelfs alle stembureaus te laten hertellen, doch gezien het vermoeden
dat het geen telfout, maar een verschrijving op de lijst is, beginnen ze
met alleen hertellen van de Meijert.
Blijkt nu dat het toch meer is dan
een verschrijving, wordt alsnog geheel overgeteld.

Wij zoeken een huis
Regio - Deze 2 lieve cyperse katten (broer en zus) op bijgaande
foto zoeken een nieuwe baas.
Beau en Ari willen graag bij el-

kaar blijven. Heeft u interesse wilt u dan contact opnemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer, tel. 0297-343618.
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De ‘diehards’ van
Bridgeclub ABC

Kou deert bridgers
De Legmeer niet

Uithoorn - Donderdag 2 december
zou de derde ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC gespeeld worden, helaas was het weer
zo slecht dat de artiesten maar met
moeite naar het buurtnest konden
komen. Buiten dat er veel sneeuw
op de wegen lag, was er ook op de
N-201 vanuit Mijdrecht een grote file. De wedstrijdleiding besloot toen
maar in al hun wijsheid om de wedstrijd maar af te lasten en er een
vrije speelronde van te maken.
Maar wat bleek, weliswaar met vertraging, maar bijna iedereen kwam
toch opdagen om te spelen.
Er was er zelfs een speelster die
vanuit Amstelveen met de taxi kwam
om haar partner niet teleur te stellen, grote klasse Siep, het had wel
tot gevolg, dat omdat men Siep niet
meer verwachten een plaats vervanger had opgeroepen. Wat weer tot
gevolg had dat de beide heren, Jan
van Rijk en Piet Prins om de gunst
van Siep moesten vechten, maar
beide heren hebben het zo als gentlemen betaamd zeer sportief opgelost. Toen praktisch iedereen aanwezig was vroeg de voorzitter het
woord met de droevige mededeling
dat Jan Snel was overleden.
Jan was al vele jaren lid van onze
bridgeclub, waar hij samen met zijn
vrouw Corry een geducht paar in de
A-lijn vormde. Ook was Jan jaren
actief op “klein Schotland” waar de
meeste mensen zomers ook kwamen bridgen en Jan zijn werk onderbrak om mee te bridgen. We

Uithoorn - De na jaren weer eens
invallende Siberische kou vormde
geen belemmering voor de leden
van BV De Legmeer. Zelfs een record aantal van 43 paren zocht de
gezellige warmte van De Scheg op
en begon aan de tweede ronde parencompetitie.
In de A- lijn namen Jaap Kenter &
Gerda Schavemaker het voortouw
met een eerste plaats en 58,93%. De
tweede plaats bleef ook in de familie
daar neef Jan Schavemaker, samen
met Lijnie Timmer, die met 55,95%
binnenhaalde. Greet Overwater &
Guus Pielage volgden met 55,65%,
net voor Cora de Vroom & Andre van
Herel die, net gepromoveerd, met
een vierde plaats en 55,36% gelijk
hun visitekaartje afgaven.
Jan Egbers & Ben Remmers en Cees
Bergkamp met Ruud Lesmeister
deelden de vijfde en zesde plaatsen
met een score van 52,38%.
Onderin was het nog even wennen
voor Hetty Houtman & Anton Berkelaar, maar ze bleven gevestigde spelers als Wim Slijkoord & Francis Terra en Nel & Adriaan Koeleman toch
maar mooi voor!
In de B- lijn forceerden Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw
met 61,61% een eerste plaats. Floor
Janssen & Tonnie de Jonge lieten
duidelijk merken dat ze weer terug willen naar de A en hadden alvast een goed start met een tweede
plaats en 55,95%.

hebben toen gepast een minuut stilte in acht genomen om Jan te gedenken. Wij wensen Corry en de
kinderen veel sterkte bij dit verlies.
Hierna kwam de mededeling van de
voorzitter dat Sinterklaas de vereniging om geld gevraagd had om wat
lekkers bij de koffie te serveren.
Fout Jan, jij gaat er gemakshalve
maar van uit dat al de aanwezigen
niet meer in Sinterklaas geloven,
maar ik zag toch heel wat verschrikte en teleurgestelde gezichten om
me heen. Maar Jan heeft het weer
goedgemaakt met de mededeling
dat we de kerstdrive dit jaar over
14 dagen in de Meiert te Mijdrecht
gaan vieren.
We beginnen om 9.00 uur en het
slot zal om circa 14.00 uur zijn, wij
verwachten re weer een groot feest
van te maken. Er werd aan 14 tafels
gebridged, helaas werd er niet voor
de competitie gespeeld.
Maar dit houdt wel in dat er geen
klassement is, geen winnaars maar
ook geen verliezers, elk voordeel
heeft ook zijn nadeel, geciteerd van
de welbekende J.C. Wij zijn zeer intensief gaan controleren wie in de
“goede stoelen” zaten, zoals we vorige week al aankondigde en het
viel op dat de mensen die de attributen klaar zetten, meestal dit keer
ook de andere ook een zit op de zetels gunde, wat zeer gewaardeerd
werd.
Volgende week gaan we weer gewoon door met de competitie en
wordt de derde ronde gespeeld.

Donateurs van K&G met
elkaar in de slag
Uithoorn - Voor het 14e jaar steken de ondersteuners van damclub Kunst & Genoegen de koppen weer bij elkaar. Zij gaan onderling uitmaken wie de best dammende donateur van deze oude vereniging zal worden. Dit doen ze op zaterdagmiddag de 11e december in ’t
Fort De Kwakel. Om 13.00 uur worden de deelnemers met een kopje
koffie ontvangen. Om half twee beginnen de voorrondes, aan de hand
van de uitslagen daarvan worden de
huis- tuin- en keukendammers opgedeeld in drie groepen naar sterkte. Vervolgens zal er in de knockout fase naar drie finales worden
toe gedamd. De winnaar van de Agroep zal zich uiteindelijk tot donateurkampioen laten huldigen. Deze winnaar zal niet dezelfde zijn als
die van het afgelopen jaar Haye Berger, omdat Haye inmiddels lid is geworden. Op de eregalerij van K&G

zal dus een nieuwe naam prijken of
die van een oud winnaar. Mike Kouwenhoven, Edwin Nieuwendijk en
Marko Groot zijn daarvoor kandidaat. Outsiders zijn Adriaan Koeleman, de gebroeders vd Belt en
Henk Leygraaf, al heeft Henk inmiddels een patent op winnaar van de
B-groep. In de C-groep komt er elk
jaar weer een verrassing bovendrijven, even onvoorspelbaar als de afloop van menig partij.
Als bij de ‘echte’ dammers een schijf
wordt verloren is de partij meestal gespeeld, maar op deze middag
kijkt men niet op een schijf meer of
minder.
Verloren standen worden zomaar in
winst omgezet, dit maakt deze partijen tot de laatste zet spannend.
Daarbij is het ook heel gezellig in
’t Fort De Kwakel, een middag om
niet te missen. Inlichtingen bij Adrie
Voorn 0297-568472, tot dams.

Mieke van den Akker trad met Gijs
de Ruiter in het strijdperk hetgeen
resulteerde in een keurige derde
plek met 53,57%. Vier en vijf werden
Froukje Kraaij & Rini Tromp en Marianne & Huub Kamp met respectievelijk 51,49 en 51,19%. Hans en Sonja Selman eindigden nog net boven
de vijftig als zesde met 50,60%.
Onderin hadden Maarten Breggeman & Elisabeth van den Berg en
Marijke & Ger van Praag een valse start, maar een beetje distributie pech voor eerst genoemden was
daar ook debet aan!
In de C- lijn de absolute top van deze avond, Tini Geling & Jo Wevers
gingen er met een score van 63,02%
vandoor. Ook Marjan & Jan Wille deden het uitstekend gezien hun
tweede plaats met 61,25%. Gerda
van Liemt & Ria Wezenberg en Atie
de Jong & Evert Wevers volgden degelijk op plaatsen drie en vier met
55,73 en 55,21%.
Lidy Krug & Ada van Maarseveen
deden met 52,50% en plaats vijf ook
goed mee.
Wilt u ook de kou trotseren en lekker een avondje kaarten, kom dan
bridgen bij B.V. De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor meer inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297
567458 of per e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl

Mijdrechts bridgegeweld
bij B.V.K.

VDO/SE 1 jeugdkampioen
eerste klasse en promotie
naar de hoofdklasse
Uithoorn - Er is al een tijdje niets
meer vernomen van de Uithoornse
tafeltennisvereniging VDO. Bestonden zij nog wel?
Wel we kunnen gerust zijn, zij zijn
nog springlevend maar hebben in
betrekkelijke stilte gewerkt aan een
terugkeer op het hoge platform van
de jaren 80.
Dat werken in stilte begint zijn
vruchten af te werpen. Afgelopen
zaterdag was de laatste dag van de
najaarcompetitie en het 1ste jeugdteam moest zijn plaats in de hoogste klasse van de provincie NoordHolland afdwingen door van de enig
overgebleven concurrent 2 punten
af te pakken. Met maar liefst acht
punten voorsprong dus reisden Patrick Strijker, Brent Bakker en Brian Bakker af naar Weesp voor deze laatste krachtmeting. Toch waren
de mannen er niet helemaal gerust
op, omdat The Victory twee weken
geleden een andere concurrent met
maar liefst 8-2 had weggevaagd.
Op en neer
Brian had meteen een zware partij
tegen de steeds beter spelende Max
Koopman. De stand golfde op en
neer en de slagenwisselingen werden met een ongelooflijk tempo gespeeld, maar aan het einde was Brian, zoals bijna altijd dit seizoen, de
sterkste met 3-1.
Patrick had het heel erg moeilijk
met de service van zijn tegenstander, Koen Strijbos. In de rallies ging
het wel, maar steeds weer die vreselijke service. Daardoor ging de partij

met -7,-9,-7 verloren. Brent speelde
een zeer degelijke partij tegen Koen
Rademaker, hield het of heel kort en
gesloten of sloeg genadeloos toe.
3-0 voor de Brent.
Tussenstand
Een geweldige prestatie voor deze jongens, die aan het begin van
deze competitie niet precies wisten wat ze konden verwachten in de
1e klasse, maar het helemaal waar
hebben gemaakt met promotie naar
de Hoofdklasse. Daar komt bij dat
de gemiddelde leftijd van de VDO
spelers erg laag lag Brent(links op
de foto) de jongste van de drie is
slecht 9 jaar, zijn broer Brian(rechts
op de foto) is 13 jaar en de nestor
van dit team Patrick (in het midden) is slecht 14 jaar oud. Hun tegenstanders in deze kompetitie waren bijna allemaal tussen de 15 en
18 jaar. Dit zegt veel over hun sterkte en de mogelijkheden die zij hebben in hun verdere carrière.
Herrijzen oude tijden voor VDO? In
de jaren 80 bij de jongens en de jaren 90 bij de meisjes vervulde VDO
een belangrijke rol bij de jeugd op
landelijk gebied. Dit kampioenschap
brengt hen bij de laatste stap naar
de landelijke competitie. Het zal allemaal wel een stuk zwaarder worden, maar ze gaan er zeker hard
voor trainen om weer bovenin te
kunnen eindigen. Na afloop van de
wedstrijd konden de kampioensbekers (zie foto) worden opgehaald bij
de Mac en was het heerlijk nagenieten bij het feestmaal.

KDO Gymnastiek
organiseert een sportinstuif
De Kwakel - Op woensdag 22 en
29 december a.s. kunnen de basisschoolkinderen vanaf groep 3 lekker
sporten en bewegen in de nieuwe
gymzaal bij KDO aan de Vuurlijn in
De Kwakel. De kinderen gaan onder
deskundige leiding enkele balspellen spelen of beoefenen.
De tijden zijn als volgt:
Groep 3: Van 10.00 tot 11.00 uur
Groep 4: Van 11.00 tot 12.00 uur
Groep 5: Van 13.00 tot 14.00 uur
Groep 6: Van 14.00 tot 15.00 uur
Groep 7: Van 15.00 tot 16.00 uur
Groep 8: Van 16.00 tot 17.00 uur

Wil je meedoen in de vakantie, geef
je dan op via kdodag@hotmail.com
Vermeld hierbij je naam, in welke
groep je zit en welke dag(en) je wil
komen sporten. Maximaal 20 kinderen per uur en vol is vol.
Op die dag trek je een korte broek,
shirt en schone zaalschoenen aan.
De kosten zijn 2,50 per keer en betaal je contant voor de les.
Voor nadere informatie en het laatste nieuws hierover kijk op KDO.nl
bij dance, aerobics, gymnastiek bij
het kopje actueel.

De Kwakel - Het waren afgelopen
donderdag in Dorpshuis De Quakel
3 Mijdrechtenaren die ‘huis hielden’
in de laddercompetitie van de BVK,
waarbij er eentje steun kreeg van
haar Amstelveense partner.
Die ‘ene’ was Ria vanZuylen, die met
partner Han Mann in de A lijn mocht
uitkomen na hun score vorige week
van 59,5%. In het verslag van vorige
week werd al aangekondigd dat dit
paar op de weg terug is en dat bevestigden zij door deze avond met
63,69% de rest van het veld het nakijken te geven.
Geke en Jaap Ludwig, die tot nu toe
een zeer sterk seizoen doormaken,
werden hier 2e met 58,63% en Eefke
Backers en Marianne Kamp verrastten opnieuw en nu met een prima
57m 74%, waarmee zij 3e werden.
Voor Truus en Piet Langelaan verliep de avond was stroever dan de
week hiervoor, want zij moesten genoegen nemen met de 16e plaats in
een veld van 16 paren, zodat zij volgende week weer kunnen toeslaan
vanuit de B lijn.
In die B lijn maakten Jose Moller en
Yvonne Koestal voor de 1e keer hun
opwachting in deze laddercompetitie en zij deden dat zeer overtuigend, want hun score van 63,19%
was alle andere paren te machtig.
Op een onverwacht hoge 2e plaats
treffen we gelegenheidspaar Joop
de Jong en Janny Snabel. Joop
speelt al weken met een steeds andere partner en hoewel zowel Joop
zelf als de rest van de club uitkijkt
naar de terugkeer van vaste partner
May Verhoef, weet hij zich de laatste

tijd aardig te redden. Ook met Janny klikte het dus goed en een score
van 58,68% was er een waarmee zij
beiden konden thuis komen.
Tiny en Adriaan Kooyman deden
ook goede zaken door 3e te worden
met 57,99%, waardoor zij volgende
week weer in de A lijn mogen uitkomen.
Jan Heijlman en Margo Zuidema
zijn daar voorlopig nog niet aan toe.
Zij werden deze week laatste en
moeten dus nu vanuit de C lijn de
weg omhoog weer zien te vinden.
Wellicht was dit echter een tactische manoeuvre, want dat het vanuit de C lijn mogelijk is ineens door
te stoten naar de 8e plaats in de totaalstand (dik in de A lijn dus!) bewezen Ab en Riet van Nieuwkerk.
We zullen niet meer beweren dat
een bepaalde score voorlopig niet
meer verbeterd zal worden, want
de voorgaande keren werd de week
daarop die bewering geloochenstraft en dat was nu dus ook het
geval. Met maar liefst 69,79% verpletterden Ab en Riet (uit Mijdrecht
dus) de concurrentie. Het is geen
clubrecord, maar het staat wel als
een huis.
Toos Boerlage en Corrie van der
Peet deden niettemin goed mee met
55,9% en Wim Maarschalk en Henk
Poll herstelden zich knap van het
debacle van vorige week door nu de
3e plaats op te eisen met 53,82%.
Volgende week dus weer nieuwe
samenstellingen in de diverse lijnen,
zodat je eens wat andere gezichten
aan tafel ziet.

Qui Vive hockey organiseert
Before Christmas Gala avond
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive organiseert op zaterdag 11 december a.s. in het clubhuis vanaf 21.00u. een groot feest onder de
naam Before Christmas Gala. Dit
initiatief van het jeugdbestuur moet
een knallend succes worden en is
toegankelijk voor leden, tussen de
16 en 25 jaar, die elk twee introducés mogen meenemen. De entreeprijs is slechts 10 euro. De topper
van de avond is DJ Sascha Visser &
others, bekend van o.a. TMF.
Het jeugdbestuur Van Qui Vive is
zeer actief. Gedurende het seizoen
worden er erg veel activiteiten en
feesten door hen georganiseerd
voor de junioren en voor de jeugd. In
totaal 9 jongeren die zelf in de A en
B junioren spelen en de Voorzitter
die in de senioren speelt besteden
hieraan veel vrije tijd naast hun stu-

die en andere bezigheden. Gewoon
omdat zij het leuk vinden, graag wat
voor Qui Vive willen doen en het
soms ook nog leerzaam vinden. Zij
kennen binnen de vereniging een
grote populariteit omdat eigenlijk
alles wat zij organiseren een succes
is. Het meest bekend zijn de inmiddels legendarische feesten voor de
A/B junioren. Het Before Christmas
Gala dat voor het eerst in de historie
van Qui Vive wordt georganiseerd
zal ook wel weer een knaller worden. Het Gala is voor de feestgangers tussen de 16 en 25 jaar, het begint om 21.00 uur en duurt tot 1.00
uur. Plaats van de happening is het
clubhuis van Qui Vive aan de Vuurlijn in de Kwakel. De topper van de
avond is DJ Sascha Visser & others
bekend van TMF en Heineken Music Hal.

Bridgedrive in De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 12 december aanstaandes zal in het Dorpshuis in De Kwakel een bridgedrive
worden georganiseerd toegankelijk
voor elke speler die de bridgesport
een warm hart toe draagt.
De aanvang is om half twee, vooraf
kunt u dus nog de Uithoornse Kerstmarkt bezoeken dat een werkelijk

spektakel belooft te worden. Kosten
bedragen 10 euro per paar.
Opgeven per e-mail aan bacu@bacuweb.nl of per telefoon Cor Hendrix 531674.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Eerstvolgende drive is op 16 januari 2011.

Veel prijzen voor Judo
Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 28 november
werd de dojo bij Health Club Amstelhof verlaten want Judo Ryu Kensui
was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden. Maar liefst 293 Judoka’s uit
een grote regio deden hieraan mee.
(Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over onze
judoschool, kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl). Bij dit
leuke toernooi judoot iedere judoka
(ingedeeld op leeftijd en gewicht)
tegen elkaar en de judoka met de
meeste gewonnen wedstrijden is de
winnaar. De 25 deelnemers van Ju-

do Ryu Kensui, en in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden, streden voor elk punt. Met
18 judoka’s op het podium en maar
liefst 7 eerste prijzen was er alle reden om trots te zijn! De club is op
de goede weg en na een lange dag
konden alle deelnemers moegestreden maar met een mooie bokaal trots huiswaarts keren. Judoleraar Ruud van Zwieten was wederom enorm trots en blijft zeer te spreken over de sportieve manier van judoën, instelling, vooruitgang en inzet van zijn pupillen.

Start derde parencompetitie
Bridgevereniging Uithoorn
De Kwakel - Op maandag 29 november is de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) begonnen met de 3e
parencompetitie. De uitslagen:
A-lijn:
1 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
65,63%
2 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
59,38%
3 An & Bert Pronk
55,56%
4 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
53,47%
5 Bep & John de Voijs
52,78%
6 Stenny & Herman Limburg 52,08%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker 51,04%
B-lijn:
1 Ada Keur
& Marion Wiebes
68,40%
2 Huib van Geffen
& Theo Vermeij
62,15%
3 Cees Harte & Jan Visser 61,11%
4 Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem
57,64%
5 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
54,86%

6 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
54,17%
7 Marijke & Ger van Praag 53,47%
8 Tini & Johan Lotgerink
51,39%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer mee spelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Bijzondere ledenavond in
Theater de Meerse
Uithoorn - Afgelopen week was
het geheel vernieuwde Theater de
Meerse in Hoofddorp het decor
voor vier afdelingsvergaderingen
van de kernen Aalsmeer, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Uithoorn.
Aansluitend vond in de Grote zaal
van het theater voor de eerste keer
een afwisselend hoofdprogramma
plaats met onder andere Erica Terpstra..
Welkom leden
Nadat de officiële afdelingsvergaderingen van de vier kernen hadden
plaatsgevonden. waren om precies
20.00 uur alle stoelen in de Grote
theaterzaal gevuld met ruim 500 leden. Zij werden getrakteerd op een
inspirerend hoofdprogramma. Gastheer van de avond, Ron Leegwater, heette de leden van harte welkom en nam het programma van de
avond door. Als eerste verwelkomde
Ron theaterdirecteur Joep van Dijk
op het podium. Hij presenteerde het
publiek een mini-cabaretvoorstelling waarin hij benadrukte hoe bijzonder ‘zijn’ theater is in de prachtige regio’
Coöperatiefondsprojecten in beeld
Daarna stond de coöperatie centraal. En in het bijzonder vier projec-

Sfeervolle kerstwinkel Stokman
Aalsmeer - De kerstwinkel van
Bloemsierkunst Stokman ziet er
weer super uit!
Met man en macht is gewerkt en
het resultaat is om door een ringetje te halen.
Een winkel vol leuke cadeau-ideeën, alles om de kerstdagen heel
speciaal te maken, leuke sfeerlichtjes, kaarsen, kerststallen, heel veel
op ‘herten’ gebied, adventsterren
en vanaf dit weekend ook prachtige adventskransen.
Sinds 4 december is de kerstsfeer
compleet, dan start de verkoop
van de kerstbomen, zoals de mooie
Noordman en Nobilis Kerstbomen.
De Boekettenmaaksters zijn niet te

ren exclusief voor u als lid van onze coöperatieve bank’, vervolgt Leo
Peeters Weem. De Rabobank is een
coöperatie en staat voor betrouwbaar en betrokken. Door andere activiteiten te organiseren wil de Rabobank ook jongeren interesseren
voor het lidmaatschap.
Met het Cooperatiefonds stimuleert
de bank maatschappelijke, culturele en economische initiatieven in
het werkgebied Aalsmeer, Uithoorn,
Hoofddorp, Schiphol en Nieuw Vennep. ‘Heeft u dus een project dat
ondersteuning kan gebruiken? Laat
het ons weten!’ roept Leo Peeters
Weem alle aanwezigen op. ‘Wellicht
dat het Rabobank Coöperatiefonds
kan helpen een mooi initiatief waar
te maken.’
Erica Terpstra
Last but not least was het podium voor gastspreker, Erica Terpstra. Ron Leegwater kondigde haar
aan als de meest fanatieke sportsupporter en sportambassadeur van
Nederland. Met haar zeer boeiende verhaal, vol met hilarische anekdotes had ze de zaal in no-time op
haar hand. ‘Wat doet u als u ’s morgens voor de spiegel staat’? spoort
Erica iedere aanwezige aan om over

Sinterklaas bracht bezoek
aan de Europarei
Uithoorn - Op woensdag 1 december was het dan eindelijk zover:
Sinterklaas kwam met zijn zwarte pieten `t Buurtnest in de Europarei bezoeken. De ongeveer 50 kinderen werden eerst op een Sinterklaas poppenkast getrakteerd. Dit
was reuze spannend. De kinderen
schreeuwden luidkeels mee, want
er waren echte poppenkast boeven. Die vonden Sinterklaas helemaal niet zo leuk. Gelukkig hebben
de kinderen de poppenkast Sinterklaas en zwarte piet goed geholpen. Het liep allemaal goed af.
Daarna kregen de kinderen limonade en een koekje en werd er spontaan de polonaise ingezet. Om 16.00
uur was dan echt het grote moment.

Sinterklaas kwam met zijn Pieten
`t Buurtnest in gewandeld onder
luid kindergezang. Er waren kinderen die bij de Sint en zijn pieten op
schoot mochten zitten en sommigen
mochten ook nog een liedje zingen.
Toen Sinterklaas weg was, kreeg ieder kind van de Buurtnestvrijwilligers hun schoentje terug. Daar had
Sinterklaas natuurlijk een mooi cadeau ingestopt. Sinterklaas kon deze middag niet alles alleen doen. Hij
werd geholpen door Buurtbeheer
Europarei, Cardanus en de vrijwilligers van `t Buurtnest.
Al met al was het een heel geslaagd
Sinterklaasfeest en ging elk kind blij
aan de hand van hun mama en papa mee naar huis.

Ron Leegwater (manager communicatie Rabobank), Erica Terpstra en Leo
Peeters Weem(directievoorzitter Rabobank) tijdens een geslaagde Rabobank
Ledenavond.
ten uit het Coöperatiefonds. In samenwerking met MeerTelevisie is er
per kern een project gefilmd dat een
bijdrage heeft ontvangen uit het Cooperatiefonds. Na steeds een inleidend interview door gastheer Ron
Leegwater met de betreffende kantoordirecteur konden de leden met
eigen ogen zien waar het geld uit
het Coöperatiefonds aan besteed is.
De filmpjes van Scouting St. Maarten in Hoofddorp, Stichting de Binding in Aalsmeer, de basisscholen
in Uithoorn en Jeugdland in NieuwVennep vielen erg in de smaak bij
het publiek. Alle filmpjes ontvingen
na afloop een luid applaus van de
aanwezige leden.
Maatschappelijke projecten
Ook Leo Peeters Weem, directievoorzitter van Rabobank Regio Schiphol betrad het podium. ‘Ik
neem het meest zakelijke stuk van
de avond voor mijn rekening, maar
voor u als lid zeker ook een interessant gedeelte’, opende hij zijn
betoog. ‘We zijn dankbaar dat u
lid bent van onze bank en willen u
daarvoor deze interessante avond
teruggeven. In de toekomst willen
we nog meer activiteiten organise-

Afsluiting
Tenslotte ontving Erica Terpstra uit
handen van Leo Peeters Weem een
prachtig Aalsmeers bloemenboeket.
Ron bedankte Erica voor haar inspirerende presentatie en hij bedankte de leden voor hun komst. Tenslotte attendeerde hij de aanwezigen
alweer op de volgende ledenactiviteit van Rabobank Regio Schiphol:
De ledenkerstconcerten in december. Na afloop kon er in de foyers
van De Meerse onder het genot van
een hapje en een drankje nog nagepraat worden. Eén ding was duidelijk: de leden waren zeer enthousiast
over deze geslaagde avond.

Uithoorn - Warm welkom voor Sinterklaas op RKBS de Springschans
in Uithoorn
Wat was het koud maar vreselijk gezellig afgelopen vrijdag op RKBS de
Springschans in Uithoorn! Alle leerlingen dansten op het schoolplein
dat prachtig versierd was met zelfgeknutselde slingers. Sinterklaas

en zijn grote schare Pieten werden
warm ontvangen en bleven de hele ochtend bij het feest in de Gymzaal en in de klassen. Namens de
Ouderraad dank aan alle leerlingen, leerkrachten, directie, hulpouders en natuurlijk Sinterklaas en zijn
Pieten voor dit fantastische Sinterklaasfeest!

’t bezoek van Sinterklaas. Dit jaar
kwam Sinterklaas, vanwege de kou
en de werkzaamheden van Waternet rondom de school, aan in de aula. Alle kinderen hadden zich daar
verzameld en zelfs broertjes/zusjes
en papa’s en mama’s kwamen kijken of Sinterklaas de weg naar “de
Zon” wel kon vinden.
Gelukkig waren er al vroeg een aantal pieten aanwezig en kon er een
gezellige Sinterklaasstemming gemaakt worden. Na wat “opwarm”
liedjes kwam Sinterklaas met nog
een paar pieten de aula binnen en
hij werd daarbij door alle lieve kindjes van de Zon heel hard toegezongen. Meester Bertil verwelkomde
Sinterklaas en zijn pieten en keurde samen met hun de zelfgebakken
pepernoten van de kinderen.
Hierna vertrokken de kinderen allemaal naar hun klas om de voorbereidingen te treffen voor het bezoek
van de Sint.

Trompettisten gezocht
voor jeugdorkest
De Kwakel - In januari 2011 start
muziekvereniging Tavenu in De
Kwakel met een nieuwe trompetgroep. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen
om te beginnen 8 gratis proeflessen krijgen. De eerste 4 lessen krijgen ze gezamenlijk met ca. 5 kinderen les en daarna 4 lessen van ieder
20 minuten privé les. Als ze daarna
besluiten lid te worden van Tavenu
krijgen ze wekelijks een half uur privé les. Na verloop van tijd gaan de
leerlingen gezamenlijk, met de huidige leerlingen erbij, een jeugdorkest vormen. Daar wordt dan geoefend op samenspel en het is natuurlijk gezellig om met z’n allen muziek

Sinterklaas op bezoek bij
RKBS Sprinschans

Sfeervol Sinterklaasfeest
op basisschool De Zon
De Kwakel - Afgelopen vrijdag is
basisschool de Zon in De Kwakel
verblijdt met een bezoek van Sinterklaas en 7 pieten ! Voorafgaand aan
dit bezoek waren er al 2 pieten op
school geweest om het bezoek van
Sinterklaas aan te kondigen. Maar
wat was er gebeurd… al het meel
voor de pepernoten was verdwenen,
er konden dus geen pepernoten gebakken worden!
De pieten vroegen de kinderen om
hulp……. zouden zij misschien pepernoten kunnen bakken op school
zodat er weer strooigoed zou zijn op
vrijdag 3 december!!
Natuurlijk wilde de kinderen dit
doen voor de pieten en dat gebeurde dan ook in hun eigen “koekenbakker” bakkerij die speciaal voor
de kinderen was gemaakt.
Vele pepernoten zijn er gebakken
en de kinderen hadden zo goed hun
best gedaan dat er een hele grote
mand vol pepernoten klaar stond bij

na te denken. U kijkt en denkt ‘Het
wordt weer zo’n dag….‘ Gooit u het
eens over een andere boeg. Zeg tegen uzelf ‘Ik ben sterk’. U zult zien
dat u een geweldige dag tegemoet
kan zien.! Gewoon eens doen.

Op www.regioschiphol.rabobank.nl
zijn de vier filmpjes en een korte impressie van de avond te zien. Tevens
vindt u op deze site meer informatie
over het Cooperatiefonds voor lokale projecten en initiatieven. Uw aanvraag is van harte welkom!

stoppen, en verzinnen de mooiste
combinaties, zodat U altijd iets speciaals op tafel hebt staan. Kortom,
laat u inspireren en ga een sfeervolle kersttijd tegemoet! De kerstbloemenwinkel van Stokman is gevestigd aan de Hornweg 87 en is telefonisch bereikbaar via 0297-327838,
emailen kan naar info@stokmanbloemen.nl. Een kijkje nemen op de
website is een aanrader: www.stokmanbloemen.nl.
Op zondag 12 december is de winkel open van 11.00 tot 16.00. Dan
wordt het extra gezellig met een
kopje koffie of een drankje en zal
Jose’ er weer zijn om glazen te graveren.

te maken. Ook zal dan regelmatig
een optreden gegeven worden met
het jeugdorkest. Instrumenten worden door Tavenu in bruikleen gegeven.
Tavenu kan in januari maximaal 10
nieuwe leerlingen plaatsen. Wees er
dus snel bij want vol is vol. Aanmelden kan bij Sandra Commandeur
tel.06-44246774 of via de mail sandra@pieterserozen.nl. Voor meer informatie over de vereniging kijk ook
eens op www.tavenu-dekwakel.nl.
Eerstvolgende optreden van Tavenu
is een kerstconcert op zaterdag 18
december in de kerk in De Kwakel.
Aanvang 20:00 uur.

Cursussen in atelier
‘De Penseelstreek’
Uithoorn - De cursussen in 2010
zijn allemaal ten einde. Maar in 2011
starten weer nieuwe cursussen in
atelier De Penseelstreek, Potgieterlaan 16, Uithoorn.
De lessen, gedurende 10 weken, worden gegeven in een lichte lesruimte waar in kleine groepen
(maximaal 8 personen) wordt gewerkt. U wordt begeleid door beeldend kunstenaar Corrie Eeltink, die
reeds 18 jaar met veel succes cursisten begeleidt. De cursussen zijn
toegankelijk voor zowel beginners
als gevorderden. Ze vinden zowel
overdag als ’s avonds plaats. De
eerst volgende mogelijkheid je aan
te melden is zaterdag 18 december,
2010 van 15-17 uur.
Voor meer info kunt u bellen naar
atelier ‘De Penseelstreek’, tel. 0297540444; email: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Folders met informatie over de cur-

sussen kunt u vinden in de openbare bibliotheken in Uithoorn en
omgeving. U kunt de informatie ook vinden op de volgende site:
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond
11 december organiseert stichting Serviam weer een gezellige
bingoavond in het KNA gebouw
Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
we beginnen om 20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. De opbrengst van
deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

