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BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

GAAT U VOOR 
GOEDKOOP OF KIEST 
U VOOR KWALITEIT?

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Let op, geen 
postbus meer!

Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode 

geen postbusnummer meer.

U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:

Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19,

3641 AM Mijdrecht.

Waarom per se Irenebrug weghalen?

Voorstel van college
catastrofaal voor winkeliers 
en inwoners Amstelhoek?
Uithoorn - Nadat het college een 
voorstel heeft gedaan om de Irene-
brug te vervangen door een fi ets-
brug blijft het toch een groot vraag-
teken waarom de gemeente met de-
ze plannen komt. De kapitaalsver-
nietiging is onbegrijpelijk. Gelden 
die steeds maar  weer opgehoest 
moeten worden door goedgelovige 
burgers in de vorm van gemeente-
belastingen. Terwijl aan de ene kant 
geknepen wordt op echt noodzake-
lijke projecten zoals gezondheids-
zorg of ouderen en kinderenaange-
legenheden wordt hier een goede 

brug die met regelmatig onderhoud 
nog jaren en jaren mee zal gaan ge-
sloopt. In plaats van het autoverkeer 
over deze brug tot een minimum te 
beperken voor lokaal autoverkeer 
door verkeersremmende maatre-
gelen die reeds door verschillende 
belanghebbende organisaties zo-
als winkeliersverenigingen en bur-
gers duidelijk zijn aangedragen wil 
de gemeente nu elk autoverkeer uit-
bannen.

Elk dorp heeft zijn lokaal autover-
keer dat noodzakelijk is voor de da-

gelijkse behoeften zoals scholen, 
boodschappen doen en dan speci-
aal voor ouderen en de zwakken in 
onze samenleving zoals ook dozen 
en grote tassen nu eenmaal een ge-
vaar op de fi ets zijn voor iedereen. 
Door alle lokale winkelcentra is ook 
beperkt autoverkeer mogelijk zoals 
in Zijdelwaard, langs de Wilhelmina-
kade en zelfs dwars door de Passa-
ge in Mijdrecht. Het vermoeden ont-
staat dat er krachten meespelen die 
nog niet boven water zijn gekomen 
waar de gemeente gevoelig voor is. 
Er wordt hier en daar al over gespro-

ken dat de belangen van projectont-
wikkelaars groter zijn dan de belan-
gen van de plaatselijke bevolking 
die van de Irenebrug gebruik maakt. 
Het omrijden dat men dan verplicht 
is te doen, in totaal 10 km heen en 
terug, brengt bovendien extra onno-
dige milieuverontreiniging en CO2 
uitstoot met zich mee. De omrijders 
zullen dan het verkeer in de Prins 
Bernhardlaan extra gaan belasten.   
Aan de ene kant  moet men de au-
to laten staan en hier wordt het ge-
bruik van de auto opeens gestimu-
leerd.  De geruchten gaan dat alles 
al beslist is over de hoofden van de 
burgers en gemeenteraadsleden, 
want de grote haast waarmee al-
les opeens geregeld moet worden 
spreekt boekdelen.  

Raad
Donderdagavond jl. was het een 
drukte van belang in de raadzaak in 
Uithoorn. Ruim 100 verontruste win-
keliers en burgers waren gekomen 
om te horen of wat zij gehoord had-
den, dat het college serieuze plan-
nen had om de Irenebrug af te bre-
ken en slechts een loopbrug naar de 
overkant terug te plaatsen.
“ Dat kan toch niet waar zijn”, hoor-
de je de winkeliers van Amstelplein 
en het Oude Dorp zeggen. “ Ze zijn 
toch nog wel goed bij hun hoofd? 
Moeten ze niet onder curatele ge-
steld worden? Maar nee toch, onze 
raadsleden zullen hier toch wel een 
stokje voor steken?‘

Maar dit laatste bleek toch niet echt 
het geval te zijn. De raadsfracties lij-
ken, op een enkeling na, de plannen 
van hun college wel te omarmen. 
Voor een uitgebreid verslag, zie el-
ders in deze krant.

Gemeente voor behoud
karakteristiek beeld Uithoorn
Uithoorn - Dinsdag 4 december 
heeft het college van B&W de pro-
jectopdracht RK-kerken St. Jan de 
Doper en De Burght goedgekeurd. 
Het onderzoek moet antwoord ge-
ven op de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden voor herontwikkeling 
van de locaties van beide kerken 
dan wel de herbestemming van de 
gebouwen.
Belangrijkste uitgangspunt van het 
college is het behoud van het kerk-
gebouw en de parochiewoning aan 
de Schans, die beide een monu-
mentale status hebben en mede het 
karakteristieke beeld bepalen van 
het dorpscentrum van Uithoorn.

Het parochiebestuur heeft eerder 
dit jaar aan de gemeente kenbaar 
gemaakt de kerken  St. Jan de Do-
per (aan de Schans) en De Burght 
te willen afstoten met daarbij de 
voorwaarde dat beide gebouwen 

kunnen worden gesloopt. De ge-
meente is verzocht aan te geven 
welke randvoorwaarden zij aan de 
herontwikkeling van beide locaties 
verbindt. Het college van B&W wil 
uiteraard aan dit verzoek meewer-
ken en heeft dit concreet vertaald in 
een projectopdracht.

Een ter zake kundige adviseur zal de 
opdracht samen met de gemeente 
uitvoeren. Bij het opstellen van de 
condities is de status van gemeen-
telijke monument van het kerkge-
bouw en –woning aan de Schans 
een belangrijke factor.

Planning
Wethouder Kunst & Cultuur, Moni-
que Oudshoorn, heeft het parochie-
bestuur op de hoogte gebracht van 
de inhoud van de projectopdracht 
en het uitgangspunt van B&W:  be-
houd karakteristieke beeld dorps-

centrum Uithoorn. Het onderzoek 
en het opstellen van de voorwaar-
den moeten zorgvuldig gebeuren en 
zullen enige tijd in beslag nemen. 

De gemeente verwacht rond de zo-
mer van 2008 met voorwaarden te 
komen die redelijk en acceptabel 
zijn voor alle betrokken partijen.

    

Kersttentoonstelling 2007
Zaterdag 8 december 

t/m zondag 6 januari 2008

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227
Zie redactie elders in deze krant.

Museumboerderij “Jan Makkes”

11.00 - 18.00 uur

nieuwe burgemeester

Kerst-surprisekienen
Uithoorn - Voor de allerlaatste keer: 
zaterdag 15 december: Kerst-surpri-
sekienen.
Bij Buurthuis Ponderosa, aan de 

Plesmanlaan 27, Uithoorn.
Niemand gaat met lege handen 
naar huis! Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open 19.00 uur

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Bibliotheek
Ma. 14.00-20.00 uur 
Di. t/m do. 14.00-18.00 uur
Vr.  14.00-20.00 uur
Za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

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 ge-
vallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende 
mededelingen van het gemeente-
bestuur 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
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AANSLUITING 
RANDWEG-LEGMEER-
DIJK PER 7 JANUARI 
2008 PERMANENT 
AFGESLOTEN

Vanaf maandag 7 januari wordt de 
aansluiting van de Randweg op de 
Legmeerdijk permanent afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Hier-
door is geen doorgaand verkeer 
meer mogelijk tussen de Randweg 
en de Legmeerdijk. Voor fi etsers 
en voetgangers blijft de aansluiting 

WERK IN 
UITVOERING

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis en 
scheidingsdepot
Gemeentehuis
18 december Gesloten 
 tot 10.00 uur
24 december Gesloten 
25 december Gesloten
26 december Gesloten 
31 december Gesloten
1 januari Gesloten 
8 januari Gesloten 
 vanaf 15.30 uur

Scheidingsdepot
18 december Gesloten 
 tot 10.00 uur
24 december Gesloten 
 vanaf 15.30 uur
25 december Gesloten
26 december Gesloten 
31 december Gesloten 
 vanaf 15.30 uur
1 januari Gesloten 
8 januari Gesloten 
 vanaf 15.30 uur

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.uithoorn.nl

Burgerjaarverslag 2007
Ook in uw woord 
en beeld!
Ieder jaar maakt de gemeente een burgerjaarverslag. Ook voor 
het bijna afgesloten jaar 2007. Het thema van dat Burgerjaar-
verslag wordt verkeer en vervoer. Nieuw bij het verslag over 
2007 is dat ditmaal ook de inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
worden uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dat kan zowel in 
tekst als in foto’s.

Wedstrijd
Aan het inzenden van foto’s en tek-
sten is een wedstrijd verbonden. Met 
mooie prijzen! U leest daarover later 
meer. De bijdragen van de winnaars 
en eventuele andere inzendingen 

worden opgenomen in het Bur-
gerjaarverslag 2007.  Dit ver-

slag zal in april 2008 samen 
met de jaarrekening 2007 

worden aangeboden 
aan de raad. 

De informatie in het burgerjaarverslag 
is namelijk ook van belang voor de 
jaarrekening. 

Tot 1 maart 2008
Tot 1 maart 2008 kunt uw bijdrage in-
leveren. Dat kan per post (postbus 8, 
1420 AA Uithoorn) of per e-mail (ge-
meente@uithoorn.nl).
Inzendingen die voor plaatsing én 
een prijs in aanmerking komen, moe-
ten aan de volgende eisen voldoen:
- uw bijdrage moet betrekking heb-

ben op gebeurtenissen in 2007 in 
Uithoorn en/of De Kwakel

- de inhoud moet een relatie heb-
ben met de gemeente en

- de inzending moet betrekking 
hebben op het jaarthema ver-

keer en vervoer. 

Regiotaxi 
tijdens de 
feestdagen
De ervaring leert dat veel 
mensen tijdens de feestdagen 
gebruik maken van de Regio-
taxi. Als u zeker wilt zijn van 
vervoer, kunt u daarom het 
best zo snel mogelijk uw rit 
bestellen. Bel daarvoor 0900-
899 83 43.

Kerst
Als u op Eerste of Tweede Kerstdag 
met de Regiotaxi wilt, moet u de 
rit(ten) liefst een week van tevoren 
bestellen. Hoe eerder, hoe beter. 
Voor iedereen die een dag van te-
voren of nog later bestelt, geldt de 
regel Vol = Vol.

Oud en nieuw
Op oudejaarsavond rijdt de Re-
giotaxi tot 20.00 uur ‘s avonds. Op 
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi 
te rijden op de normale tijd, om 
06.00 uur ‘s morgens. Ook dit is voor 
de regiotaxi een drukke tijd, dus... 
verzeker uzelf van goed vervoer en 
bespreek uw taxi tijdig.

open. De afsluiting is nodig voor de 
bouw van een fl y-over over de Leg-
meerdijk. Deze fl y-over is bedoeld 
om het verkeer van de Bloemenvei-
ling Aalsmeer op de nieuwe N201 te 
laten instromen. Vanaf 7 januari zal 
het bouwverkeer de Legmeerdijk 
oversteken voor de aanleg van de 
bouwweg parallel aan de Randweg. 
De afsluiting van de Randweg is 
vanaf dit moment nodig om de ver-
keersveiligheid te garanderen.

Nieuwe routes naar 
de Randweg
Verkeer vanaf de Legmeerdijk naar 
de Randweg krijgt een nieuwe route 
via de bestaande N201 en de Poel-

weg. Verkeer vanaf de N201 vanuit 
de richting Uithoorn kan ook gebruik 
maken van de Noorddammerweg 
om op de Randweg te komen. 

N201+
De werkzaamheden voor de 
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn 
maken onderdeel uit van het 
N201+programma. De provincie 
Noord-Holland realiseert de vernieu-
wing van de N201 in het gebied tus-
sen Hoofddorp en Amstelhoek. De 
nieuwe N201 verbetert de leefbaar-
heid, bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid in het gebied en levert een 
bijdrage aan het versterken van de 
economische kracht van de regio. 
Eind 2011 moet de nieuwe weg klaar 
zijn. Provincie Noord-Holland, mw. 
M. Harmsen, tel.: 06 5138 8980 

RIOLERINGS-
WERKZAAMHEDEN 
EUROPAREI

Eind november wordt gestart met 
rioleringswerkzaamheden in de 
Europarei. Voorafgaand aan de re-
novatie van de Romefl at en de her-
inrichting bij de Monnetfl at wordt de 

in h�  Oude Dorp
KERSTBOOM

Dankzij het Buurtbeheer ‘Oude Dorp’ staat er in het 
Oude Dorp een prachtige kerstboom. 

Met deze prachtboom wenst Buurtbeheer alle bewoners en bezoekers 
van het Oude Dorp, hele fi jne feestdagen en een stralend en schitterend 2008.

riolering in de nabijheid van deze 
fl ats vervangen. Als eerste wordt 
gestart met het vervangen van de 
riolering bij de Romefl at, de riolering 
bij de Monnetfl at komt daarna aan 
de beurt. Nadat het riool bij de fl ats 
is vervangen wordt aan de noord-
zijde van de Arthur van Schendel-
laan (vanaf de Achterberglaan tot de 
Straatsburgfl at) een nieuw transpor-
triool aangelegd. Naar verwachting 
zijn  de totale werkzaamheden in het 
voorjaar (mei /juni 2008) voltooid.
De werkzaamheden worden uitge-
voerd door aannemingsbedrijf  Fro-
nik  Infra BV uit Mijdrecht. De bege-
leiding  van het werk wordt, in op-
dracht van de gemeente Uithoorn,  
verzorgd door  het adviesbureau 
Grontmij Nederland bv. Namens 
hen zal dhr. F. Schrijvers toezicht 
houden op de werkzaamheden. Hij 
is telefonisch bereikbaar onder num-
mer 06-22486119. U kunt met hem 
contact opnemen wanneer u een 
vraag heeft over de uitvoering van 
de werkzaamheden.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen 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 gemeen-
te@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon.  
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk 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 bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning 
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat 
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid 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
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2007
Info: dhr. Bosschers, tel. 513 229
Inzageperiode: t/m 14 december 2007
Verzoek van Van de Does, Thamerlaan 2, 1421 XX Uithoorn, om vergunning 
voor het plaatsen van een berging aan de Thamerlaan 2 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Aanpassingen de Zon:
- verplaatsing algemene gehandicapten parkeerplaats
- instellen parkeerverbod Gerberalaan
Info: afdeling Leefomgeving, mw. S. Theeuwes, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gem.Uithoorn 2008 
+ bijbehorende toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gem. 
Uithoorn. Besluit fi nanciële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Uithoorn 2008.
Info: afdeling WMO-voorzieningen, mw. Ria Visser, tel 513 937 
Inzageperiode: t/m 24 december 2007
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat 415, 1117 BM 
Schiphol, om vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet t..b.v. de 
bouw van  de Brede School op het perceel Hermelijn (Legmeer-West).
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD Uithoorn om 
vergunning tot het vergroten van een woning op het perceel Geertruidahoeve 6 
te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Valeriuslaan 
9 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Bijvoet 24 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Opstarten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO en verlenen 
strooivergunning.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht fi etspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 531 001
Inzageperiode: t/m 3 januari 2008
Verzoeken ontheffi ng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming Van Tol Rozen, 
Hoofdweg 71, De Kwakel en A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223
Inzageperiode: t/m 4 januari 2008
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaats(en) 2008.
Info: mw. M. Kerstens, tel 513 241
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Waternet, ambtshalve wijziging Wvo-vergunning Cindu Chemicals b.v., 
Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn.
Info: dhr. J.J. Vennik tel. 513 223
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Subsidieregeling Riolering Woonboten AGV.
Verantwoordelijke instantie: Waternet, R.D. Kroeze, tel. 020 - 608 33 51
Info: afdeling Leefomgeving, dhr. P. Corthals, tel 513 210
Inzageperiode: t/m 18 januari 2008
Integrale herinrichting Witkopeend, Bergeend en Dwarsgans
Info: dhr. E. Warmerdam tel 513 289
Inzageperiode: t/m 24 januari 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk-Drechtdijk, reguliere bouwaanvraag voor het tijdelijk inrichten van 

het bouwterrein.
- Randweg 155, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van buiten zonwering.
Meerwijk-Oost
- Eendracht 2, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een reclamezuil in 

de vorm van een naambord.
Dorpscentrum
- Amstelplein 231, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van gevelre-

clame.
- Amstelplein 37, sloopaanvraag voor het slopen van vloeren en plafonds.
Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 82, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 26, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een 

carwash in een bestaande bedrijfsruimte.
- Handelsweg 43, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een verdie-

pingsvloer met hijsconstructie.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN BESTEMMINGS-
 PLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL  
 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Provinciale weg voormalig Telstar Terrein, bouwaanvraag fase 1 voor het op-

richten van een gezondheidscentrum.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Boterdijk 3, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Bedrijventerrein Uithoorn
- De Visserlaan 6, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van het voor-

malig wijkgebouw de Morgenster. 
Genoemde bouwplannen liggen van 14 december 2008 tot en met 24 januari 
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en 
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in 
het grijze kader.
Legmeer
- Vergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het houden van een kerst sa-

menzijn op 22 december 2007 op het Legmeerplein van 12.00 tot 18.00 uur. 
Bezwaar: t/m 14 januari 2008

Meerwijk-Oost
- Gooimeer 1, vergunning voor het vergroten van een woning. Bezwaar: t/m 15 

januari 2008
- Amstelplein 57, vergunning aan de exploitant van Gijsbrecht van Aemstel 

voor:
 - het exploiteren van het horecabedrijf t/m 31 december 2008
 - drank- en horecavergunning. 
 Bezwaar: t/m 18 januari 2008
Dorpscentrum
- Marktplein 23, vrijstelling voor het vestigen van een eetcafé. Bezwaar: t/m 17 

januari 2008
- Dorpsstraat 36, rijksmonumentenvergunning voor het vergroten van een wo-

ning. Bezwaar: t/m 16 januari 2008  
Zijdelwaard
- Hugo de Grootlaan 17, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 18 januari 2008
- Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Bakker voor het innemen van een 

standplaats op 24 december 2007 met een mobiele verkoopwagen voor de 
verkoop van kaas en aanverwante producten van 9.00 tot 13.00 uur. Bezwaar: 
t/m 18 januari 2008

- Joost van den Vondellaan, vergunning aan Zorg en Zekerheid voor het inne-
men van een standplaats op woensdagmiddag met een mobiele verkoopwa-
gen voor de verkoop van verzekeringen voor het jaar 2008. Bezwaar t/m 18 
januari 2008

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan fotobureau Het Levenslicht voor het uitoefenen van straatfo-

tografi e tijdens diverse evenementen in de gemeente Uithoorn gedurende het 
jaar 2008. Bezwaar: t/m 18 januari 2008

- Vergunning aan Plux voor het plaatsen van 20 reclameborden van 9 t/m 18 
januari 2008 om bekendheid te geven aan de open week. Bezwaar: t/m 18 
januari 2008

 VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED  
 VOOR HET PERCEEL VUURLIJN 17 (ART. 11 WRO)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen 
hebben om het bestemmingsplan Landelijk gebied ter plaatse van het perceel 
Vuurlijn 17 te De Kwakel te wijzigen, waardoor voor dit perceel de bestemming 
“agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag)” komt te vervallen en in plaats daar-
van de bestemming “wonen” in combinatie met de functie “agrarische doeleinden 
grondgebonden veehouderij en hobbymatig agrarisch gebruik (Avh)” voor de ach-
ter het bouwvlak gelegen gronden zal gelden.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 14 december 2007 tot en met 10 januari 
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
Binnen deze termijn van vier weken kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn.

 OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE MEERWIJK-WEST
In navolging van Fermoor en Fokkemast worden in Meerwijk-West de Witkop-
eend, Bergeend en Dwerggans herstraat. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn hebben op 4 december 2007 besloten met betrekking tot de 
integrale herinrichting van de Witkopeend, Bergeend en Dwerggans de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren. Dit houdt in dat 
de bewoners van Witkopeend, Bergeend en Dwerggans per brief geïnformeerd 
worden over de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 
Dit besluit ligt tot en met donderdag 24 januari 2008 ter inzage. Tot en met deze 
datum kan een zienswijze over de herinrichting van deze straten worden inge-
diend.

Hoofdlijnen openbare 
vergadering gemeenteraad 
Uithoorn van 
6 december 2007
In de raadsbijeenkomst van 6 de-
cember is door 6 inwoners gebruik 
gemaakt van het recht om in te spre-
ken.  

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid stilgestaan bij: 
- De ontwikkeling van het Dorps-

centrum Uithoorn.
- De Afvalstoffenverordening en 

verordening Afvalstoffenheffi ng.
- De Grafrechten verordening en 

tarieven. 
In het vragenuur is door de fractie 
van de PvdA gevraagd naar plan-
nen m.b.t. sloop Resmi panden; de 
fractie van het CDA naar onderzoek 
natte bedrijventerrein Amstelhoek 
en de fractie van Gemeentebelan-
gen naar de verschuiving van het 
waypoint Zuid na gebruik van de 
Aalsmeerderbaan.

Na de afsluiting van het Politiek De-
bat zijn geen amendementen/moties 
aangenomen: 

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen inclusief de eventueel 
daarbij horende amendementen 
aangenomen:
-    Modernisering Wet Sociale Werk-

voorziening
-    Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Schadeschap Schiphol

N201 
Bestemmingsplan 
defi nitief
De omlegging van de N201 is een stap dichterbij. Het bestem-

mingsplan om de weg aan te kunnen leggen is door de Raad 
van State goedgekeurd. Bezwaren zijn nu niet meer moge-

lijk: de nieuwe weg kan worden aangelegd!

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 
goedkeuring verleend aan een deel van het Bestemmings-

plan Aalsmeer, 1e herziening N201-zone. Het gaat om het 
deel dat de aanleg van de nieuwe N201 regelt tussen de 

Ringvaart en de Middenweg. Met de uitspraak is het 
bestemmingsplan defi nitief geworden voor het 

hele plandeel van Ringvaart tot aan de Mid-
denweg en kan er in het hele gebied 

worden gewerkt. Meer weten? 
Zie www.noord-holland.nl

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

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

Nieuws
uit de gemeenteraad

-    Ontvlechting GGD-Amstelland.
-  Liquidatie gemeenschappelijke 

regeling GHOR
-    Liquidatie gemeenschappelijk re-

geling Brandweer
-    Benchmark rioleringszorg

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 20 
december 2007.

Vooraankondiging 
raadsvergadering 
20 december 2007
De volgende onderwerpen staan 
onder voorbehoud op de agenda 
van de raadsvergadering van don-
derdag 20 december 2007:

In het Informatief Beraad:
- Kadernota beleid Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning 
(WMO) 2008-2011

- Presentatie over de invoering 
van de Wet Algemene Bepalin-
gen Omgevingsrecht (WABO)

In Politiek Debat/Stemmingen:
- Afvalstoffenverordening 
 en tarieven.
- Grafrechtenverordening en 

tarieven.

De vergadering begint om 19.30 
uur, de defi nitieve agenda en de 
raadsvoorstellen vindt u vanaf a.s. 
vrijdag op de website van de ge-
meente Uithoorn. Volgende week 
woensdag staat die agenda op de 
gemeentepagina.

Eerste Afvalkrant in de bus
Iedereen in Uithoorn en de Kwakel ontvangt binnenkort de Afval-
krant. Daarin kunt u precies lezen hoe in 2008 de afvalinzameling 
is geregeld.

Vanaf januari 2008 veranderen er een aantal dingen. In de Afval-
krant leest u wat en waarom. Naast de Afvalkrant krijgt u een 
aparte brief met informatie en instructies over de omruilen van 
uw afvalcontainers. En evenals voorgaande jaren, krijgt u aan 
het einde van deze maand de Afvalkalender en de Gemeentegids 
thuisbezorgd. In de Gemeentegids vindt u alle informatie over 
afval, afvalscheiding en adressen plus openingstijden. En in de 
Afvalkalender een handig overzicht compleet met data en wijk-
indeling.



Uithoorn - De schoolkinderen van 
de Regenboog stonden afgelopen 
woensdag raar te kijken toen Sint 
en zijn Pieten op een hooiwagen de 
straat in kwamen rijden. De afgelo-
pen weken waren de kinderen op de 
hoogte gehouden van de lange reis 
van Sinterklaas en zijn Pieten van 
Spanje naar Nederland. Eerst was 
er een kaart uit Spanje gekomen: 
“De Sint is onderweg” stond erop. 
Daarna ontvingen ze van Piet Pedro 
een ansichtkaart uit Parijs: Ze waren 
door een storm in Frankrijk terecht 
gekomen. Meteen had elke klas een 

kaart met slimme aanwijzingen ge-
stuurd, zodat de Sint en zijn Pieten 
toch zo snel mogelijk naar Neder-
land konden komen. De tijd begon 
immers te dringen. De school kreeg 
nog een berichtje van Pedro dat hij 
een luchtballon had kunnen regelen 
en dat ze vanaf de Eiffeltoren in Pa-
rijs waren vertrokken naar Neder-
land. “Wij komen op tijd!” schreven 
de Pieten. Ze waren dus echt op weg 
naar de Regenboog in Uithoorn.

Perfect
Op 5 december stond iedereen ‘s 

ochtends rond een landingscir-
kel op het schoolplein sinterklaas-
liedjes te zingen. Dit ging allemaal 
perfect. Het waaide wel een beetje 
maar gelukkig was het droog. Ie-
dereen stond te wachten met op 
het hoofd mooie zelfgemaakte mut-
sen. Dit jaar waren er veel verklede 
kleine Pietjes en zelfs een paar klei-
ne Sinterklaasjes. Er werd uit volle 
borst gezongen en vol verwachting 
keek iedereen met een scheef oog 
naar boven. Opeens werd het stiller, 
de aandacht van de kinderen werd 
afgeleid door de zwaailichten van 
een tractor die de straat in kwam 
rijden. De boer die voorop zat, had 
een grote grijns op zijn gezicht. Op-
eens zag iedereen het: achterop de 
hooiwagen zaten de Sint en zijn Pie-
ten. Het hooi stak aan alle kanten uit 
hun kleren en ook de baard van de 
Sint zat vol met hooi. Ieders hartje 
ging sneller kloppen. Gelukkig wa-
ren Sinterklaas en zijn Pieten toch 
nog op tijd bij de Regenboog aan-
gekomen. 

Pieten 
De Pieten sprongen van de kar en 
de goede oude Sint werd een hand-
je geholpen. Nadat de Sint welkom 
was geheten door Martie Kwantes 
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Sinterklaas op bezoek bij 
peuterspeelzaal De Quakel
De Kwakel -Zoals ieder jaar kwam 
ook dit jaar Sinterklaas weer naar de 
peuters van Peuterspeelzaal De Qua-
kel. Aangezien hij het op woensdag 
5 december erg druk had, kwam hij 
samen met 2 Pieten op maandag 3 
december om 10.00 uur. De peuters 
bevonden zich al in de grote zaal en 
verwelkomden de Sint door het zin-
gen van diverse Sinterklaasliedjes. 
Nadat Sinterklaas even op de stoel 
midden in de zaal had gezeten, ging 
hij langs alle kinderen en zij moch-
ten zij bij hem op schoot zitten.
De peuters waren allemaal erg en-
thousiast. Dit kwam ook door de 2 
Pieten, die door de zaal heen liepen 
en bij de kinderen hun gemaakte 
werkjes bekeken en natuurlijk pe-
pernoten en schuimpjes uitdeel-

den. Een van de Pieten had net zijn 
veer verdiend en liet aan de kinde-
ren zijn Zwarte Pieten-diploma zien. 
Na ruim 3 kwartier moesten de Pie-
ten nog op zoek naar de kado’s. Ge-
zamenlijk pakten de peuters de 2 
grote kado’s uit, waarmee ze op de 
peuterspeelzaal kunnen gaan spe-
len. Vervolgens ging Sinterklaas on-
der een luidzingende menigte, dag 
Sinterklaasje, dag Zwarte Piet, weer 
verder naar zijn volgende adres. De 
kinderen feestten nog even verder 
totdat ze opgehaald werden, voor-
zien van een kado en een heerlijk 
zakje pepernoten, die de Sint voor 
de peuters had achtergelaten. Kort-
om, een fantastisch feest, dat weer 
een jaar op zich moet laten wach-
ten.

Oudejaarsfeest  in de tent in De Kwakel:

Het wordt weer spectaculair

De Kwakel - Heel vroeger, wat al-
leen de oudere Kwakelaars zich nog 
kunnen herinneren, werd er gekaart 
en gedanst bij Leenders. Er waren 
altijd wel feestjes op het dorp en 
rond twintig jaar geleden was dat 
op het dorp bij de Kerklaan. Er wer-
den oude auto’s in de brand gesto-
ken en autobanden. Maar in ver-
band met de overlast in het cen-
trum met de winkels werd het eve-
nement uit het centrum gehaald en 
werd het toen ter hoogte van de 
Anjerlaan gehouden. Er was altijd 
een groot vuurwerk en zoals dat ei-
genlijk overal wel het geval is esca-
leert dat soms wel en dat gebeurde 
dus drie jaar geleden toen er  een 
vat met 60 liter benzine ontplofte. 
Er waren grote steekvlammen en er 
kwam een grote vuurbal tegen de 
boom bij het huisje van ome Jaap 
Kok. Maar gelukkig liep alles goed 

af en kon de brand geblust worden. 
Toch was men het er wel over eens 
dat men dit soort dingen wilde voor-
komen en zo werd er een Kwakels 
netwerk opgericht vanuit de jeugd-
groep en dat was de Kwakelse vuur-
werkgroep die samen met verschil-
lende verenigingen de koppen bij 
elkaar stak. 

Echt feest
De verschillende instanties deden 
mee zoals de gemeente, de politie, 
Woongroep Holland,  vrijwilligers 
en dus een aantal verenigingen die 
met elkaar gingen bekijken hoe het 
weer een echt Kwakels feest kon 
worden. Al voor de zomervakantie 
volgt er een feedback over het af-
gelopen jaar wat er fout is gegaan, 
wat eventueel verbeterd kan wor-
den en wat goed was en dan vin-
den al in september de eerste be-

sprekingen plaats. Want er is na-
tuurlijk een hoop geregel zoals ver-
gunningen die aangevraagd moe-
ten worden, de brandweer die in-
geschakeld moet worden en derge-
lijke. Een ding was zeker: niet meer 
op de Anjerlaan maar achter in de 
Kuil aan het eind van de Anjerlaan. 
Daar werd een grote tent neergezet 
met een disco. Ook vond men dat er 
geen vuurwerk meer moest komen 
en samen met de brandweer werd 
kortgesloten dat het feest achter in 
de kuil zou plaatsvinden en kreeg de 
vuurwerkgroep ook nog een naam 
meenamelijk ‘De Kwakel ok”. Maar 
ook die locatie was eigenlijk niet 
zo geschikt want het was te ver lo-
pen om even gezellig naar de tent te 
gaan, dus het gebeuren moest toch 
maar weer terug naar het dorps-
centrum. En dat gebeurde, er kwam 
een tent van zes bij twaalf meter, 

er was een disco met alle soorten 
muziek van Nederlandstalig tot de 
modernste hits, er waren hapjes, er 
waren drankjes (biertjes tegen een 
leuk prijsje) en buiten stonden tien  
vuurkorven die constant gevuld en 
aangestoken werden. Wanneer be-
gint nou dat feest? Paul Boere, één 
van de organisatoren vertelt: “Na-
tuurlijk de 31e om 22.30 uur. Om 
24.00 uur wenst iedereen elkaar ge-
lukkig Nieuwjaar en dan gaat het 
feest door tot rond 02.00 uur. 

Tal van activiteiten
Op de dag zelf zijn er ook tal van ac-
tiviteiten die door Tavenu georgani-
seerd worden en er worden oliebol-
len verkocht door KDO. Sinds twee 
jaar is men begonnen met surveil-
leren. Dat begint ’s morgens om 
09.00 uur en er wordt gestart vanuit 
de basisschool de Zon. “Het is een 
soort burgerwacht”, aldus Paul Boe-
re en met een man of twintig lopen 
we door het dorp.

Er is soep en koffie, dus iedereen die 
langs wil komen voor de gezellig-
heid is welkom”. Volgens Paul Boere 
was de politie eerst heel sceptisch. 
Er liep een man of tien vijftien politie 
ook mee die even lieten zien dat ze 
er waren. “Maar rond een uur of elf 
’s morgens hadden ze wel in de ga-
ten dat de Kwakelaars het wel red-
den”, lacht Paul. De bedoeling is ook 
dat de aanwezigheid van de politie 
steeds verder wordt afgebouwd en 
dat de Kwakelaars het in eigen han-
den houden.
De jongelui weten wat er gaat ge-
beuren en dat vuurwerk niet geto-
lereerd is”, constateert Boere. Die 
burgerwacht wordt in samenwer-
king met het dorpshuis en café 
de Bolle Pouw georganiseerd. “De 
EHBO is ook aanwezig maar we 
hopen natuurlijk dat die overbodig 
zullen zijn en we willen gewoon een 
leuk feest. Het Kwakelse gevoel wil-
len we houden en weer terugbren-
gen”, vindt Paul Boere die aangeeft 
dat de jongeren zich verleden jaar 
keurig hebben gedragen. “Het is 
een feest voor en door elkaar” aldus 
Paul Boere.

Slaan eerste paal van
uitbreiding Takii Europe 
B.V. in De Kwakel
De Kwakel - Vandaag, 17 jaar en 1 
dag na het slaan van de eerste paal 
op 6 december 1990, slaat de heer 
Wim Nijssen, algemeen directeur, 
namens Takii wederom een eerste 
paal. Deze keer voor de uitbreiding 
van het huidige pand waarmee kan-
toor- en opslagruimte zullen ver-
dubbelen. Sinds 1991, toen Takii Eu-
rope B.V. zich in De Kwakel vestig-
de, heeft Takii een hele ontwikkeling 
doorgemaakt. Waren er in 1991 nog 
maar een handvol mensen werk-
zaam voor Takii in Nederland, nu zijn 
dit er al een kleine 30. Na de inge-
bruikname van de uitbreiding (vol-
gens de planning mei 2008) zullen 
er naar verwachting zo’n 40 perso-
nen werkzaam zijn op deze locatie. 
Kortom: Takii is inmiddels uit haar 
jasje gegroeid en slaat vandaag met 
deze eerste paal symbolisch een 

vervolgweg in naar de toekomst.
Takii Europe B.V. is een bedrijf dat 
zich bezig houdt met research, pro-
ductie, verkoop en distributie van 
groente- en bloemzaden. De naam 
Takii staat voor innovatie en creati-
viteit wat met dit moderne gebouw 
ook wordt uitgestraald. Het nieuwe 
kantoor dat gebouwd wordt door 
Van Diemen B.V., voldoet straks aan 
alle tegenwoordig geëiste veilig-
heidsvoorschriften en biedt een aan-
gename en energiezuinige “groene” 
werkomgeving. 

Maaltijd voor u
Uithoorn - Gaat de kerststress 
dit jaar aan u voorbij? Bent u al-
leen, omdat uw partner is wegge-
vallen? Voelt u zich eenzaam, om-
dat uw kinderen ver weg wonen? 
Kunt u zich geen kerstmaaltijd ver-
oorloven, omdat u van een uitkering 
moet rondkomen? Op zaterdag 22 
december is iedereen die dat no-
dig heeft, uitgenodigd om bij ECG te 
komen eten. In een sfeervolle om-
geving met aardige mensen staat er 
een driegangenmenu voor u klaar. 
Komt u gezellig mee eten? U bent 
van harte welkom. De maaltijd be-
gint om half zes in de koffieruimte 
van de ECG, Herman Gorterhof 3 in 
Uithoorn. Sinterklaasfeest bij peuter-

speelzaal ‘t Overstapje
Uithoorn - Op 4 december vierden 
de kinderen van peuterspeelzaal `t 
Overstapje Sinterklaasfeest.
Om 9.30 uur werden alle kinderen 
verwacht. Sommige kindjes kwa-
men verkleed als zwarte Piet of Sin-
terklaas. 
De ochtend werd begonnen 
met echte pietengym. De kinde-
ren mochten pakjes gooien in de 
stoomboot, koppeltje duikelen op 
de mat, glijden, klimmen en krui-
pen. Dat konden de peuters zo goed 
dat ze allemaal een echt pietendi-

ploma kregen. En toen was het dan 
echt tijd. Sinterklaas kwam er aan 
met 2 zwarte Pieten. Wat spannend! 
Luidkeels zongen de kinderen “Sin-
terklaasje kom maar binnen met je 
knecht!” 
Er werden nog veel meer mooie 
liedjes gezongen voor Sint en Piet  
en de peuters lieten de Sint zien hoe 
goed ze konden jumpen. Natuurlijk 
kregen alle kinderen van Sint een 
cadeautje, maar ook Sint kreeg zelf-
gemaakte cadeautjes van de kinde-
ren! Het was een prachtig feest!

Boer brengt de Sint en zijn 
Pieten naar de Regenboog

vertelde hij zijn angstig avontuur.
“De luchtballon waarin wij reisden 
was langzaam leeggelopen en toen 
moesten we een noodlanding ma-
ken. Het zachtste plekje om te lan-
den was in een hooiberg. Eerst wis-
ten we niet of we het gehaald had-
den, maar toen hoorden we opeens 
“Boe..Boe..” en keken we in de ogen 
van een nieuwsgierige koe, “Vertel-
de de Sint. “Hallo.. hebben jullie je 
pijn gedaan?” had de boer geroe-
pen,  ”Ooh Sinterklaas, u bent het! 
Ik wist niet dat u tegenwoordig met 
een luchtballon reist. U heeft het 
vandaag vast erg druk, kan ik u er-
gens heen brengen?” Snel raapten 
de pieten alle kado’s die over het 
weiland verspreid lagen bij elkaar 
en klommen op de hooikar. Met het 
zwaailicht aan waren Sint en de Pie-
ten naar de Regenboog vertrokken. 

Niet rustig 
De rest van de ochtend verliep niet 
rustig, maar dat hoort nu eenmaal 
zo bij een bezoek van Sinterklaas. 
Voortdurend hoorde je een luid ge-
joel, ‘jump-’ en polonaisemuziek uit 
de speelzaal komen. Iedereen, ook 
de Sint, danste enthousiast. Elke 
klas had speciaal voor de Sint en 
zijn pieten toneelstukjes, versjes en 
liedjes ingestudeerd. De Sint en zijn 
Pieten genoten er zichtbaar van. Aan 
het eind van de ochtend kreeg ieder 
kind een mooi cadeau. De kinde-
ren van de onderbouw werden nog 
eens extra verrast met een poppen-
kastvoorstelling. Het was een uiterst 
geslaagd Sinterklaasfeest. “Dank u 
wel, Sinterklaas. Tot volgend jaar!”



Gewijzigde openingstijden 
pontveer in winterseizoen
Vinkeveen –De openingstijden van 
het pontje van Nessersluis in Vinke-
veen heeft in de winter en tijdens 
de feestdagen andere openingstij-
den dan normaal. Vanaf 1 januari 
2008 zijn de openingstijden van het 
pontveer in het winterseizoen gewij-
zigd. De zaterdagopenstelling wordt 
in het winterseizoen namelijk gelijk 
getrokken met de zondag. De tijden 
komen er dan als volgt uit te zien:

Maandag t/m vrijdag van 06.00 uur 
tot 20.00 uur en zaterdag en zondag 
van 09.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de feestdagen is het pont-
veer gesloten op eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag. 
Om de gebruikers van de gewijzigde 
openingstijden op de hoogte te stel-
len wordt een bord geplaatst bij het 
pontveer.

Tonnagebeperking brug 
Vrouwenakker vervalt
Vrouwenakker - De provincie 
Noord-Holland werkt momenteel 
aan vervanging van de brug Vrou-
wenakker in de gemeenten Uit-
hoorn en Nieuwkoop. De brug ligt 
in de N231 over de Amstel. Vanaf 
7 december, aan het eind van de 
dag, wordt een tijdelijke vaste brug 
opengesteld voor al het verkeer. 
Daarmee vervalt de tonnagebeper-
king voor vrachtverkeer. Aanslui-
tend wordt gestart met het ontman-
telen van de oude brug.
Op maandag 17 december wordt de 
oude brug in delen uitgetakeld en 
per boot afgevoerd. De voor zijn tijd 
beeldbepalende brug blijft in ge-

bruik. Het wordt de nieuwe toegang 
tot het terrein van de oude kruitfa-
briek in Muiden. Voor het opstellen 
van werkmaterieel bij het uithijsen 
van de brug is één rijbaan van het 
Nieuwveens Jaagpad op 17 decem-
ber 2007 afgesloten.

Verkeer uit beide richtingen wordt 
die dag over één rijbaan geleid. 
Stremming van de Amstel voor de 
scheepvaart ter hoogte van de brug 
Vrouwenakker blijft van kracht tot 
de nieuwe brug is geplaatst en aan-
gesloten op het wegenwerk, om-
streeks mei 2008. De omvaarroute 
loopt via de Kromme Mijdrecht, de 

Nieuwe cursus voor kinderen tot 4 jaar
Muziek op Schoot in
Kunstencentrum de Hint
Uithoorn - Kunstencentrum de Hint 
organiseert een nieuwe muziek-
cursus voor kinderen: Muziek op 
Schoot. De cursus start half januari 
2008 op woensdag- en vrijdagoch-
tend. Tijdens de ochtenden zingen 
kinderen met hun begeleider lied-
jes die aansluiten bij de ontwikke-
lingsfase van het kind, onder bege-
leiding van een gediplomeerde Mu-
ziek op Schootdocente. De cursus 
is bedoeld voor kinderen vanaf ne-
gen maanden tot vier jaar met één 
vaste begeleider. Dit kan een ouder, 
maar natuurlijk ook een grootouder, 
tante of een vaste bekende van het 
kind zijn. De cursus start half januari 
2008 op woensdag- en vrijdagoch-
tend. Er is een babygroep (negen 
maanden tot anderhalf jaar), een 
dreumesgroep (anderhalf tot twee-
enhalf jaar) en een peutergroep 
(tweeënhalf tot vier jaar).
 
Inhoud 
Tijdens de cursus zijn de begelei-
ders met hun kinderen bezig met 
het zingen van bekende traditio-
nele én eenvoudige nieuwe liedjes 
die aansluiten bij de ontwikkelings-

fase van het kind. Ook komen actu-
ele onderwerpen aan bod zoals het 
seizoen, de feestdagen en het weer. 
Spelenderwijs worden de liedjes uit-
gebeeld waarbij gebruik wordt ge-
maakt van materialen als speel-
goed, linten, doeken en muziekin-
strumentjes.

Waarom?
Muziek op Schoot is voor je kind 
een waardevol begin van een le-
ven vol muziek. Muziek zit van natu-
re in iedereen. De muzikale gevoe-
ligheid op jonge leeftijd stimuleren 
heeft een bewezen positieve invloed 
op de ontwikkeling van het kind zo-
als de motoriek, de taal en de ver-
standelijke en sociale ontwikkeling. 
Maar natuurlijk is meedoen ook ge-
woon gezellig!
De cursus wordt gegeven door Nel-
lie Rekvelt, gediplomeerd Muziek op 
Schootdocente.
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Kunstencentrum De Hint, tele-
foonnummer: 0297-520110 of u kunt 
de website raadplegen: 
www.dehint.nl. Inschrijven kan via 
de website.

Prijswinnaars kleur-
wedstrijd Efteling bekend
Regio – Enkele weken geleden 
hadden we in onze krant weer een 
prachtige kleurplaat van de Efteling. 
Kinderen konden deze weer inkleu-
ren en zij maakten zo kans op twee 
kaartjes voor de Winter Efteling.

En er werd weer heel wat gekleurd. 
Een hele stapel kwam er bij ons 
binnen. Het was weer verschrikke-
lijk moeilijk om uit zo’n berg mooie 
kleurplaten de mooiste te kiezen, 
maar uiteindelijk kozen we acht win-
naars uit, die allemaal twee kaart-
jes kunnen komen ophalen bij ons 
kantoor in Mijdrecht. Let wel op; dat 
kan alleen dinsdag, woensdag of 
donderdagochtend van 9 tot 12 uur 

of op maandag van 9 tot 17.00 uur. 
Let op: hier zijn de winnaars: Laura 
Streefkerk (10 jaar) Burgemeester-
kootlaan 45 Uithoorn. Emanuel Ros-
dorff, ( bijna 4 jaar) Poldermolen 11, 
Mijdrecht. Jerusch de Wilde (8 jaar) 
Wiegerbruinlaan 57, Uithoorn. Bibi-
enne van Hulst (4 jaar) Borsalias-
traat 31 Mijdrecht. Chris van Veen 
(4 jaar) Cyclamenlaan 12. de Kwa-
kel. Jelle Meyer (6 jaar), Seringen-
laan 46, de Kwakel . Marielle hooij-
man ( 8 jaar) Koolmees 12, Uithoorn. 
en Emma Pijl (12 jaar)  Nicolaas van 
der Steenstraat 48, Mijdrecht.
allemaal van harte gefeliciteerd en 
we zien jullie binnenkort om je prijs 
op te halen.

Hond gewond door vuurwerk
Mijdrecht - Vorige week maandag-
avond raakte een hond zwaar ge-
wond nadat een stuk vuurwerk in 
zijn bek was ontploft. Omstreeks 
20.20 uur ging de hond Bowie even 
een luchtje scheppen in de tuin 
van een woning aan de Schouten-
straat. Deze tuin is omsloten door 
een schutting. De eigenaar hoor-
de de hond aanslaan en vervolgens 
een harde knal. De eigenaar van 
de hond ging kijken en zag Bowie 
zwaar gewond aan zijn bek. Zeer 

vermoedelijk is een groot stuk vuur-
werk over de schutting gegooid wat 
de hond in zijn bek heeft gepakt. 
Kort hierop ontplofte het stuk vuur-
werk. De hond werd met zware ver-
wondingen aan zijn bek met de die-
renambulance vervoerd naar een 
dierenarts.

De politie is op zoek naar getuigen 
en zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie van het district 
Rijn & Venen, tel. 0900-8844.
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Rietveld, kat, Maine Coon, langharige,

vrij grote kater (40-50 cm), zwart/wit/grijs gestreept,
dikke staart, bandje met geel zendertje gecastreerd en gechipt,
nr. 528210000203527.

Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Uitweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met 
wit. (06- 20451806).
- Mijdrecht, omgeving Rotonde Enschedeweg, kater, E.K.H.,

cypers. groot. (tel 0297-587095).

Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode geen
postbusnummer meer. U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg
opsturen naar: Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19,

3641 CB Mijdrecht.

Let op, geen postbus meer!

12.00 u.: internetten onder begelei-
ding; iedere di. tussen 10.30-11.30 
u.: Geheugenfi tness; info en aan-
melden, ook als u mensen wilt be-
geleiden: Bernadette Verhaar, tel. 
0297-567209; Geheugenspreekuur: 
elke 3e di. van de maand; 

- Computercursussen voor begin-
ners: start 3e week in jan. 2008. in-
fo en aanmeldingen dagelijks tussen 
19.00 en 21.30 u. op 0297-564765; 

- In feb. is er nog plaats bij de foto-
bewerkings cursus voor beginners 
Hiervoor kunt u zich opgeven dage-
lijks tussen 19.00-21.30 u. bij: 0297-
250317

‘t Buurtnest, Bilderdijkhof 1:
- Gymnastiek: voor heren en dames, 

elke wo. van 10.00-11.00 u.
- Stijldansmiddag. Iedere 2e vr.middag 

van de maand van 13.30-15.30 u.
The Mix, Jan van Sewumerenlaan 1
- 12 en 19 dec.: fi lm v/a 20.00 u.. leef-

tijd v/a 16 jr. Toegang gratis
- vr. 14 dec.; Kids Themix. aanvang 

19.00 u.. leeftijd 8-12 jr
KNA gebouw, Legmeerplein
- 15 dec. 20.00 u.: Kienen voor St. Ser-

viam

VINKEVEEN

Openbare Bibliotheek, 
Tuinderslaantje
- Tot half Dec. dit jaar tentoonstelling 

over de enigste  molens in De Ronde 
Venen de Korenmolen in Wilnis; Dec. 
schilderij expositie van Roeki

WILNIS

NME centrum De woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28A
- wo. 19 dec. voor kjinderen van 6 t/m 

12 jr kerstversiering maken. aanvang 
13.30 u.. Er is plaats voor 20 kinde-
ren. Wil je meedoen geef je dan op 
want vol=vol. aanmelden kan tot 17 
dec. op: 273692 of per mail naar: 
woudreus@milieudienstnwo.nl; ver-
meld hierbij je naam, leeftijd en tel.
nr.

AMSTELHOEK

Buurthuis Ons Streven, Engellaan
- 17 dec., aanvang 20.00 u.: infor-

matiebijeenkomst over: wat zijn de 
plannen in Amstelhoek?

DE KWAKEL

Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16 
- Di.ochtend van 9.25-10.40 u. en van 

10.45–12.00 u. yogalessen; 
- ma. 17 dec. medium Greet Vermeu-

len. aanvang 20.00 u.

DE HOEF

De Springbok, Oostzijde 61 A
- za. 15 dec.: 20.15 u. klaverjassen

MIJDRECHT

Rabobank Veenstromen, 
Bozenhoven
- tot eind Dec. expositie van cursisten 

van Het kunsterf: er zijn o.a. beelden 
van Braziliaanse en Chinese soek-
steen, van albast en serpetijn. De 
expositie is geopend tijdens de ope-
ningstijden van de bank

Jans kerk, Kerkstraat 11
- za. 15 dec., 20.00 u.; kerstzangavond 

met zangkoren Cum Laude uit Woer-
den, Excelsior uit Woerdense Verlaat 
en Rejoice uit Mijdrecht. Toegang is 
gratis

Medisch trainingscentrum, 
Stadhouderlaan 4a
-  t/m 31 dec.: expositie schilderij-

en van cursisten van Marijke Zwart; 
open: alle werkdagen van 08.00-
18.00 u.; info over schilderslessen: 
Marijke Zwart, tel. 0297-285119

UITHOORN 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1
- iedere ma.ochtend tussen 10.00-

12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-12.00 u.: internetten onder begelei-

Leerlingenconcert in 
Kerstsfeer
Mijdrecht - Vrijdag 14 december is 
het zo ver, er vindt weer een half-
jaarlijks concert plaats en dit keer in 
de sfeervolle studio aan de Bozen-
hoven 128! 
In candlelightsfeer zal menigeen so-
lo of samen zingen. In duo’s, trio of 
kwartet worden ze begeleid aan de 
piano of met synthesizer of band. 
Ieder zingt in zijn of haar eigen stijl 
en genre: van Caccini tot en met 
Brahms en van Gospel tot en met  
Bernstein, van vlotte tot en met klas-
siekere kinderliedjes. 
Leerlingen vanaf plus minus tien  
jaar tot en met zestig plus zullen 
melodische kerstliederen presente-
ren: Merel Doomen die ook zater-

dag  bij de FINALE van Kinderen 
voor Kinderen op t.v. te zien zal zijn, 
zal samen met andere talentjes als 
Willemieke Meins, Fabia Ruinerman 
en Sterre (achternaam volgt) de-
len uit de musical “We zoeken een 
ster” ten gehore brengen! Ook Lets-
ke Hofstra (winnaar van de Theater-
prijs 2007) zal weer op orginele wij-
ze haar lied presenteren! 
Gerard Noé (vele malen solist in 
de Mattheus Passion) zal  Antieke 
aria’s laten horen!
Kortom, de leerlingen van Gretele 
de Haan zullen u zeker een warm 
gevoel meegeven voor de komen-
de kerstdagen! De avond begint om  
20.00 uur. 

Allerlaatste surprise-kien
Uithoorn - Aanstaande zater-
dagavond, 15 december, wordt in 
Buurthuis Ponderosa in Uithoorn de 
allerlaatste Surprise-Kienavond ge-
houden. Na de succesvolle en zeer 
gezellige kienavond ter gelegen-
heid van Sinterklaas staat de ko-
mende zaterdagavond het kienen 
geheel in het teken van het nade-
rende Kerstfeest. Het kienen begint 
om 20.00 uur, maar vanaf 19.00 uur 
kunt u al terecht en staan de vrijwil-
ligers klaar om u te ontvangen in het 

in kerstsfeer versierde buurthuis. 
Er worden 10 kienrondes gespeeld; 
in elke ronde maakt u 10 keer een 
kans om een of meerdere prijzen te 
winnen. De kienblaadjes kosten per 
ronde 1 euro per stuk.
Ook na deze laatste kienavond gaat 
niemand met lege handen naar 
huis!! Buurthuis Ponderosa kunt u 
vinden aan de Plesmanlaan 27 in 
Uithoorn. U bent van harte welkom, 
maar komt u wel op tijd want: Vol 
is vol!
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DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, 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 huisartsen-
post Ziekenhuis Amstelveen, tel. 
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis, 
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis, 
tel: 0297-250114. 
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen 
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230288. 
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.



Uithoorn – Amstelhoek - Het was 
een drukte van belang op don-
derdag 6 december in de raads-
zaal en dat was niet verwonder-
lijk want het heikele punt van het 
afsluiten van de Irenebrug kwam 
aan de orde.

Na diverse insprekers die met een 
applausje werden beloond en waar-
bij spandoeken met teksten zoals 
‘houd Uithoorn open’ omhoog wer-
den gehouden was het de beurt aan 
de gemeenteraadsleden om hun 
mening over  het voorstel van het 
college van burgemeester en wet-
houders  te geven. Eén van de in-
sprekers, de heer Zoutendijk, vond 
dat eerst nagedacht moet worden 
over hoe de verkeersstroom afge-
wikkeld moet worden en dan pas 
de knip(afsluiting).  Nick Rosendaal 
(VVD) vond dat dit echter andersom 
moest gebeuren.

Volgens Wouter van Hilten die na-
mens de winkeliersverenigingen 
sprak behoort een groot deel van 
de Amstelhoekers tot de klandizie 
van het Amstelplein en als dit plan 
doorgaat pakt men automatisch de 
rondweg naar Zijdelwaard en Am-
stelveen. Ook vertegenwoordigers 
van de kerkelijke gemeente con-
stateerden dat kerkgangers op de-
ze manieren enorme omweg moe-
ten maken om bij hun kerk te ko-
men en dan naar een andere kerk 
zullen gaan en dat dit voor de oude-
re kerkgangers die moeilijk ter been 
zijn een complete isolatie betekent.
Bij de presentatie door wethouder 
Maarten Levenbach werd door deze 
aangegeven dat de haast te maken 

heeft met de Wvg (Wet voorkeurs-
recht gemeente) en dat het ontwerp 
bestemmingsplan klaar moet zijn in 
2009. 

Doorgedrukt
Met andere woorden, de ambtelij-
ke molen bepaalt de voortgang. Ei-
genlijk bleek wel dat alleen de frac-
ties van de PvdA, GroenLinks en GB 
duidelijke vraagtekens zetten bij dit 
voorstel en moeite hadden met het 
feit dat belanghebbenden niet bij de 
plannen waren betrokken en dat dit 
toch wel een heel plotselinge zet is 
van het college. Samen met de VVD 
kregen  de PvdA  en GroenLinks de 
indruk dat dit project er nu opeens 
doorgedrukt moet worden en vroe-
gen zich af waarom er opeens zo’n 
haast gemaakt wordt terwijl het tijd-
schema al lang bekend was bij het 
college.

Nick Rosendaal vond dat er een on-
derzoek moet plaatsvinden over de 
effectieve gegevens over verkeers-
drukte.  Benno van Dam (PvdA) 

vroeg zich af wat nu precies be-
doeld wordt met autoluw. “In hoe-
verre is het afsluiten van de Irene-
brug acceptabel ook qua vaarver-
keer en hoe staat het met de belan-
gen van de provincies. Is er een ge-
degen haalbaarheidsonderzoek ge-
weest. Alle informatie moet op tafel 
komen waarom ligt er geen rapport.
Tom Verlaan (CDA) vond dat eigen-
lijk alle varianten nog eens bekeken 
moeten worden.

“De garagevariant moet in ieder ge-
val meegenomen worden” en merk-
te  deze op dat Amstelhoekers in ie-
der geval het winkelcentrum moe-
ten kunnen bereiken Wat het CDA 
hier precies mee bedoelde was niet 
helemaal duidelijk.

Het CDA noemde als alternatief ook 
nog de busbaanbrug. Het blijkt dus 
dat de nieuwe brug, als die er onver-
hoopt toch komt, wel geschikt moet 
zijn voor nooddiensten, dus het zal  
een brede ergo dure brug worden. 
“In het structuurplan wordt aange-
geven dat het dorpscentrum per au-
to goed bereikbaar moet zijn, zowel 
vanuit Uithoorn als vanuit Amstel-
hoek. Waarom heeft het college dit 
losgelaten. 

Nieuwe voorste
Hoe kun je met dit nieuwe voorstel 
bij het dorpscentrum komen per au-
to. De door het college gekozen va-
riant komt niet voor op het lijstje van 
voorgestelde varianten.
Waarom nu deze extra variant en is 

men afgeweken van de voorgestel-
de varianten. Dit lijkt een dure aan-
gelegenheid en waar denkt het col-
lege dit van te gaan betalen”, aldus 
Klaas Bijlsma (GB) en GroenLinks 
voegde daaraan toe: “Het blijkt van-
avond wel dat dit voorstel bij de 
winkeliers en de belanghebbenden 
rauw op hun dak valt. 
De ondernemers hadden veel eer-
der bij dit voorstel betrokken moe-
ten worden”. Het hele project is door 

de provincie Utrecht overgedragen 
aan provincie Noord-Holland. Het 
blijkt dat er geen haalbaarheidson-
derzoek is gedaan maar volgens de 

wethouder is het duidelijk  dat er 
eind januari een besluit moet liggen. 
Uit de woorden van de wethouder 
werd hoe langer hoe meer duide-
lijk dat er eigenlijk al een principe- 
besluit is genomen. Wat de bereik-
baarheid betreft vond de wethouder 
dat het college dit niet heeft losge-
laten. De mensen om wie het gaat 
zullen hier waarschijnlijk wel een 
andere mening over hebben. Wat 
de vraag van GroenLinks betrof of 
er nog gekeken wordt naar de an-
dere varianten antwoordde de wet-
houder dat geen van deze varianten 
aansluit bij een goed dorpscentrum. 
(dus mening van het college).

Benno van Dam wilde toch nog 
graag weten of een haalbaarheids-
onderzoek gedaan kan worden. Dat 
zou pas kunnen als de raad geko-
zen heeft voor een variant zei de 
wethouder.
De omgekeerde wereld dus.  Rob de 
Boer (PvdA) vond dat er geen be-
sluit kan worden genomen voordat 
alle varianten bekeken zijn en om 
welk kostenplaatje het gaat en Ben-
no van Dam wilde uitstel omdat het 
nog niet rijp is voor besluitvorming. 
“Het moet beter onderbouwd wor-
den”.

Uiteindelijk werd door alle fracties 
aangegeven dat men eerst een fi-
nanciële onderbouwing wil hebben 
terwijl Benno van Dam eraan toe-
voegde dat draagvlak ook een be-
langrijk punt is.

Het college probeert nog voor 20 
december een kostenplaatje op ta-
fel te leggen zodat de oorspronke-
lijke datum, namelijk 20 december 
waarbij besluitvorming zou plaats-
vinden toch nog gehaald kan wor-
den ondanks de grote weerstand. 
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld 
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal 
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken: 
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met 
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in GUATEMALA.

Guatemala
Leermiddelen project: 
gas, fornuizen en computers voor onze school in Guatemala,
onze overheid verdubbelt uw bijdrage. 

Bovenstaande ruimte is in 1998 gebouwd met als doel kooklessen en huishoudelijk 
onderwijs te kunnen geven. Het staat nog steeds leeg. Het probleem is dat het 
erg duur is om veilige gasleidingen aan te leggen en voldoende kooktoestellen 
te kopen. Voor kookonderwijs staan 265 leerlingen (125 jongens, 140 meisjes) 
op de wachtlijst. 
Daarnaast is er zeer dringend behoefte aan nieuwe computers. In 2003 brachten 
we 15 tweedehandscomputers en enkele printers naar de school. Die zijn 
zeer intensief gebruikt maar inmiddels te sterk verouderd. Voor de opleiding 
tot onderwijzer is informatica een verplicht vak geworden en daarmee is de 
behoefte aan tien nieuwe computers zeer urgent. De aanstaande onderwijzers 
in het vierde leerjaar (10 jongens, 28 meisjes) gaan 5 lesuren per week met 
de computers werken, daarnaast hebben 81 VWO studenten (28 jongens, 53 
meisjes) zich voor het komende schooljaar ingeschreven om computerlessen 
te volgen. 
In totaal is voor de inrichting van het kooklokaal en voor de aanschaf van de 
computers € 12,000 nodig. Het project wordt gesubsidieerd door onze overheid, 
het NCDO, wat betekent dat elke euro die u geeft door het NCDO verdubbeld 
gaat worden. 
Het nieuwe schooljaar start medio januari. De school staat, de schoolroosters 
liggen klaar, er is duidelijk zicht op een betere toekomst. 
We zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp ook dit project weer waar kunnen 
maken.

Voor meer informatie over de mayaschool: www.mayaschool.nl 
Over alle SOS projecten: www.sosderondevenen.nl

Madelon van der Stap

Wordt definitief besluit uitgesteld tot 24 januari?

Vaagheid over Irenebrug bij
raadsvergadering

Rabobank Uithoorn in 
Sinterklaassfeer
Uithoorn - De Rabo kinderen in 
Uithoorn en omstreken hebben erg 
hun best gedaan! Zij mochten hun 
geknutselde schoen komen zet-
ten op het kantoor Zijdelwaard. Op 
woensdagmiddag 5 december wer-
den de kinderen die hun schoentje 
kwamen ophalen verwelkomd door 
twee pieten. Zij werden verwend 
met een coole cd van de jumppiet 
en een heerlijke chocoladeletter. 
Dat de kinderen enthousiast aan het 
knutselen zijn geweest was te zien 
aan de meer dan 250 schoentjes die 
zijn ingeleverd.
Rabobank Regio Schiphol heeft na-

dat iedereen Sinterklaas had verwel-
komd in Nederland, de jonge klan-
ten in Uithoorn van 3 tot 8 jaar een 
knutselschoen toegestuurd. De ge-
knutselde schoentjes mochten gezet 
worden op kantoor Zijdelwaard. Op 
5 december konden de schoentjes 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur wor-
den opgehaald. Ook op de andere 
kantoren (Aalsmeer, Nieuw Vennep 
en Hoofddorp) waren er pieten ac-
tief. Het werd een gezellige middag, 
waarbij de pieten alle tijd hadden 
voor de kinderen. De kinderen na-
men al jumpend hun cadeautjes in 
ontvangst.



Winkeliers Amstelplein Uithoorn ernstig tegen
plannen college:

”Wij stellen gemeente 
aansprakelijk voor
economische schade”
Uithoorn – Ook de voorzitter van 
winkeliersvereniging Amstelhoek, 
de heer A Sparnaay, sprak zijn be-
zorgdheid uit over de plannen van 
het college om de autoverbinding 
tussen Uithoorn en de Amstelhoek 
af te snijden: “Vorige week gonsde 
het gerucht dat de Irenebrug zou 
worden vervangen door de Lange 
Brug uitsluitend voor voetgangers 
en fietsers. ‘Dit kan niet waar zijn’ 
was mijn eerste gedachte, immers 
bij het collectief bestuurlijk over-
leg van 22 maart 2007 was door de 
wethouder duidelijk gemaakt dat 
de ontwikkeling dorpscentrum pas 
in 2008 zijn beslag zou krijgen. Het 
is echter wel de realiteit. Reden om 
het volgende aan te dragen
Lopende het UVVP traject is het zeer 
onlogisch zulk een wezenlijk onder-
deel te isoleren en naar voren te ha-
len, temeer daar in het Structuur-
plan Dorpscentrum Uithoorn door 
u vastgesteld op 14 september 2006 
expliciet is aangegeven dat dit on-
derdeel zou uitmaken van de UVVP.
In het Masterplan N-201 editie ja-
nuari 2003 wordt onder meer als op-
lossing van problemen in gemeen-
ten aangedragen ten aanzien van 
Uithoorn en Amstelhoek herstel van 
logische verbindingen tussen woon-
kernen. Uw voorstel staat hier haaks 
op; 4.000 kilometer per jaar omrij-
den om kinderen per auto vanuit 
Amstelhoek naar school of crèche 
te brengen in Uithoorn. De overheid 

probeert de mobiliteit terug te drin-
gen middels kilometerheffing, de 
gemeente Uithoorn gaat hier totaal 
aan voorbij.
In het al eerder aangehaalde Struc-
tuurplan Dorpscentrum Uithoorn 
gaat u bij het Distributie Planolo-
gisch Onderzoek uit van een D.P.O 
uitgevoerd door de eigenaar van 
winkelcentrum Zijdelwaard. Zulk 
een benadering is discutabel. Ge-
zien uw huidige voorstel is een Eco-
nomische Effect Rapportage onver-
mijdelijk alvorens definitief te be-
slissen.
Uit de Varianten Studie Verkeers-
structuur Dorpscentrum Uithoorn 
heeft u een keuze gemaakt en wel 
voor de definitieve knip. De gara-
ge variant heeft u hierbij afgewe-
zen. Echter, gelet op de verkeers-
maatregelen in Amstelhoek, te we-
ten herstel van de oorspronkelijke 
Mijdrechtse Zuwe en voorstellen 
gemeente Aalsmeer tot beperkende 
doorgaande verkeersmaatregelen is 
in de garage niet te verwachten dat 
we nog te maken krijgen met een 
doorgaande weg. Onder het onder-
werp stedenbouw van bovenstaande 
variantenstudie wordt aangegeven 
dat de toegang van de doorgangen 
een groot ruimtebeslag zouden vra-
gen. Echter, verandering van de hel-
lingshoek vanaf de Irenebrug resul-
teert in een garageniveau ter hoogte 
van het Kruitvat (de huidige oprit is 
ca. 200 meter en het nieuwe tracé 

ca. 100 meter). De uitgang/ingang 
van locatie Meerwijk/Thamerlaan is 
onvermijdelijk en mijns inziens op-
genomen in het plan van TCN.
Opgemerkt wordt dat TCN een pro-
jectontwikkelaar is en geen ver-
keersdeskundige organisatie.
Iedere keer opnieuw komt de ont-
wikkeling van het waterfront aan de 
orde. Drie tot vier maanden bootjes. 
De andere maanden verder niets. 
Op een totaal aan waterfront van 
2000 meter, te weten Thamerkerk 
tot Fort aan de Drecht, is het dan 
ook niet relevant om de ongeveer 75 
meter aan potentieel waterfront bij 
deze besluitvorming te betrekken. 
Het promoten van een tweezijdige 
bewinkeling is voor de ontwikkeling 
van het Oude Dorp van veel grotere 
essentie. 
Na consultatie van het Hoofd Be-
drijfschap Detailhandel wil ik u ten-
slotte meegeven dat wij bij aanna-
me van dit voorstel tot de hoogste 
instanties deze voorstellen zullen 
aanvechten. Mochten wij uiteinde-
lijk in het ongelijk gesteld worden 
dan stellen wij de gemeente Uit-
hoorn aansprakelijk voor de econo-
mische schade ontstaan door deze 
maatregelen. Navraag geeft o.a. aan 
dat een bedrijf voor 55% afhanke-
lijk is van klanten uit de Amstelhoek, 
een bedrijf voor 15 % en twee be-
drijven voor 30% afhankelijk zijn van 
de klanten welke via de N201 Uit-
hoorn binnen komen.” 

DORST zwaait Sint muzikaal 
uit en verwelkomt Kerstman
Regio - Op 6 december nam dweil-
orkest DORST het muzikale stokje 
over van de Pietenband. Hoofdmu-
ziekpiet “Don Pepernoot” gaf don-
derdagmiddag de in bruikleen ge-
kregen instrumenten weer aan het 
rechtmatige dweilorkest terug. De 
Pietenband heeft de afgelopen pe-
riode de instrumenten van DORST 
en V.I.O.S. gebruikt voor hun optre-
dens. Het was een eer dat de Pie-
tenband ‘juist hun’ instrumenten 
wilde lenen.
Als blijk van waardering en als dank 
voor de gezellige weken die de Pie-
tenband heeft doorgebracht in de 
regio, viel ‘dweilorkest DORST’ de 
eer te beurt om Sinterklaas en al zijn 
Pieten naar de Stoomboot te bege-
leiden. In een lange stoet met hon-
derden kinderen, voorzien van lam-
pions, werd Sinterklaas op zijn trou-
we Americo naar de boot gebracht. 
Sint en zijn Pieten waren bijzonder 
moe maar genoten nog met vol-
le teugen. DORST had speciaal de 
Sinterklaasliedjes nog even ingestu-

deerd die de Muziekpieten natuur-
lijk schitterend vonden. Ze zongen  
de liedjes dan ook samen met de 
kinderen uit volle borst mee. 

Irenebrug
In winkelcentrum Amstelplein ont-
stond er nog een klein opstoot-
je omdat, nog voordat de Sint met 
zijn gevolg vertrokken was, men al 
bezig was de kerstboom op te tui-
gen. Volgens de Pieten kon dit abso-
luut niet en ze riepen dan ook “weg 
die boom, weg die boom”. Geluk-
kig maande Sinterklaas ze tot rust 
en ging de stoet verder richting de 
Stoomboot. Deze lag afgemeerd aan 
de Amstel nabij de Irenebrug.
 
De sfeer was bijzonder toen Sin-
terklaas op de boot stapte. Menig-
een, van groot tot klein, pinkte een 
traantje weg. Met een tien minuten 
durend “dag Sinterklaasje” koos de 
Stoomboot om 18.00 uur het ruime 
sop. De Sint had zichtbaar moeite 
om afscheid te nemen van de kinde-

ren aan de kade. Hij bleef zwaaien 
tot hij uit het zicht verdwenen was.
We kijken alweer uit naar de intocht 
volgend jaar. Ongetwijfeld zijn de 
Muziekpieten dan ook weer van de 
partij. 
V.I.O.S. gaat zich opmaken voor een 
drukke kerstperiode. Het Kerstman-
nenorkest zal de komende weken 
een 10-tal optredens verzorgen. 
Ze zijn onder andere te zien in het 
Mijdrechtse dorpcentrum, op scho-
len en ze zullen enkele kerstdiners 
muzikaal opluisteren met populaire 
kerstmuziek. Daarna volgt de jaar-
uitvoering op 12 en 13 januari in De 
Meijert.

DORST bereidt zich met een nieuwe 
dweilset voor op het nieuwe dweil-
seizoen. Op 12 april gaat DORST 
zich in Leidschendam meten met de 
‘groten’ van Nederland, maar daar-
voor komt natuurlijk nog het carna-
val. Voor foto’s en informatie over 
V.I.O.S., zie www.dweilorkest-dorst.
nl en www.vios-midreth.nl.

Kunstenaar vol passie en mystiek

Kersttentoonstelling Jan 
Makkes ademt zijn sfeer

Velserbroek - ‘Mijn opdracht als 
kunstenaar in deze wereld heb ik 
volbracht. Maar mijn talent neem ik 
mee in eeuwigheid, terug naar mijn 
schepper... Want Hij is het, die mij 
beoordeelt’.
Woorden van de bekende en ge-
pasioneerde kunstenaar Jan Mak-
kes, overleden in 1999. Hij liet een 

veelzijdige en een omvangrijke col-
lectie na. Bloeiende boomgaarden, 
oude dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten en 
de door hem zo geliefde bloemen. 
Een deel van deze indrukwekken-
de collectie zal vanaf zaterdag 8 de-
cember tot en met zondag 6 januari 
te zien zijn in de Museumboerderij 

Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 
in Velserbroek. Die museumboerde-
rij ademt nog steeds de sfeer van 
Makkes.
Aan de muren hangen schilderij-
en en foto’s van zijn ontmoetingen 
met de groten der aarden. Makkes 
was ver buiten onze grenzen bijzon-
der geliefd en werd alom gerespec-
teerd. Zo ging hij in zijn bewogen 
en bevlogen leven op audiëntie bij 
de Paus en had hij een indringen-
de ontmoeting met onder anderen 
de voormalig president van de Sov-
jet-Unie. Michael Gorbatsjov en ook 
met John F. Kennedy. 
Makkes hield van reizen en haalde 
hier ook zijn inspiratie uit. Hoewel 
hij ook vaak schilderde in zijn ge-
liefde haven van IJmuiden. Hij vloog 
naar de mooiste streken in de we-
reld om deze vast te leggen op het 
witte doek. Befaamd zijn ook de 
bloemenstillevens, die Dries van Agt 
‘fonteinen van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de tentoon-
stelling vertoonde videopresentatie 
over Makkes leven en werken. Te-
vens zal het boek ‘Jan Makkes... een 
gedreven kunstenaar’ te koop zijn 
tijdens de kersttentoonstelling in 
de Museumboerderij. U vindt Mu-
seumboerderij Jan Makkes aan de 
Hofgeesterweg 22A in Velserbroek, 
telefoon 023-5376227. Van zaterdag 
8 december tot en met zondag 6 ja-
nuari geopend van 11.00 tot en met 
18.00 uur. 
Ga genieten van het werk vol pas-
sie en mystiek van deze kunstenaar, 
over wie Peter Dicker zei: ,,Op zoek 
naar één tint in ‘t miljoen, kijk: zo’n 
schilder was Jan Makkes nou.’’

Jan Makkes doet inspiratie op in de Sovjet Unie

Knotgroep Uithoorn
15 december in ’t Enge Bos
Uithoorn - Achter de kwekerijen 
van de gebroeders Lek in De Kwa-
kel ligt een natuurgebied dat ze zo’n 
30 jaar geleden hebben ingericht en 
dat inmiddels tot volle wasdom is 
gekomen. Het is een terrein met een 
interessante flora en fauna. 
En zo staan er ook knotwilgen. En 
natuurlijk eisen die van tijd tot tijd 
onderhoud.
Zo ook a.s. zaterdag 15 december. 

Dan gaat de Knotgroep Uithoorn 
de wilgen en alles wat verder on-
derhoud nodig heeft onder handen 
nemen. Natuurlijk kunnen zij extra 
hulp gebruiken. U bent dus van har-
te welkom.
Het adres is: Drechtdijk 49, De Kwa-
kel. Komend over de Boterdijk van-
uit Uithoorn in De Kwakel op de 
driesprong richting Nieuwveen. U 
mag  het terrein van kwekerij Nieuw 

Mexico oprijden en achterin voor 
de kas parkeren, vanwaar verder te 
voet op weg naar ’t Enge Bos.

De Knotgroep zorgt voor gereed-
schap, handschoenen, koffie en 
soep. Zelf neemt u een beker en een 
lepel mee. En een paar laarzen is in 
’t Enge Bos aan te bevelen. 
Voor meer informatie belt u Peter 
Huizinga, telefoon 020-6432585.
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. 
In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente 
in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen geschie-
denis en architectuur”. De gemeente telt daarin 266 
objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 door 
de gemeente beschermd, 25 potentieel door de ge-
meente beschermd, 34 niet beschermd met drie sterren 
en 100 niet beschermd met twee sterren. De rest heeft 
één ster of minder. Een object met één ster is gekwali-
ficeerd als beeldondersteunend, twee sterren betekent 
beeldbepalend en drie sterren staat voor monumentaal 
en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monu-
mentaal object heeft altijd drie sterren. Een door de ge-

meente beschermd monumentaal object kan zowel drie 
als twee sterren hebben. Let wel dit was anno 2001. De 
uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben 
van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. 
Tranche drie is inmiddels voltooid. We tellen dan de 
volgende aantallen gemeentelijke monumenten: Am-
stelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht (slechts) 21, Vinke-
veen 39, Waverveen 10 en Wilnis 31. De komende we-
ken zullen wij elke week in de Nieuwe Meerbode een 
van die objecten proberen op te nemen vergezeld van 
een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. 
Onze dank aan de redactie van de Nieuwe Meerbode 
voor de geboden mogelijkheid deze informatie aan de 
inwoners van onze gemeente over te dragen.

Dit keer de RK kerk in De Hoef. 
Een drie sterren gemeentelijk monu-
ment aan de Oostzijde nr 44-45. De 
neogotieke kerk dateert van 1921 
en is gebouwd naar een ontwerp van 
architect Jac. Etmans. Het in 1991 
gerestaureerde orgel in de kerk is een 
rijksmonument. Het is gebouwd door 
Wander Beekes en dateert van 1829. 
Oorspronkelijk was het bestemd voor 
de RK kerk in Breukelen, maar  werd 
in 1950 overgebracht naar De Hoef.  
Foto: Nico van Eijk. 



Uithoorn/Amstelhoek – Voor de 
aanvang van de raadsvergadering 
in Uithoorn, krijgen burgers altijd 
de gelegenheid hun zegje te zeg-
gen over een agendapunt. Duide-
lijk was wel, dat er bij het agen-
dapunt; afbreken Irenebrug, heel 
wat insprekers waren. een van hen 
was de Wouter van Hilten, namens 
het bestuur van winkeliersvereni-
ging het Oude Dorp: “Ik wil mij even 
voorstellen. Ik ben Wouter van Hil-
ten ondernemer in het oude dorp 
maar ook bestuurslid van winke-
liersvereniging ‘het Oude Dorp’. Vo-
rige week werd ik gebeld door een 
journalist van de krant met de vraag 
wat wij als winkeliersvereniging van 
het voorstel vonden van het college. 
Ik vroeg mij af om welk voorstel het 
ging. Na dit van de journalist te heb-
ben aangehoord was ik met stom-
heid geslagen.

Wij als winkeliersvereniging ‘het 
oude dorp’ zitten in het bestuurlijk 
overleg wat een aantal malen per 
jaar bij elkaar komt met de gemeen-
te en andere belanghebbende par-
tijen. Denk dan aan “winkeliersver-
eniging Amstelplein, winkeliersver-
eniging Zijdelwaardplein, Onder-
nemersvereniging Uithoorn, Indu-
striële Kring Uithoorn, Glaskracht 
Aalsmeer, Kwakelse Handelsver-
eniging, Kamer van Koophandel, 
Werkgroep Horeca en wijzelf dus. 
In elk overleg stellen wij standaard 
de vraag hoe de stand van zaken is 
omtrent de omlegging van de N201 
en de herinrichting van het dorps-
centrum.

Verrassing
In de laatste notulen staat zelfs dat 
het één en ander omtrent dit onder-
werp in de loop van het komende 

jaar zijn beslag zal krijgen dus 2008! 
U kunt zich voorstellen dat het voor-
stel bij ons als complete verrassing 
kwam en dat wij als gesprekspart-
ners van de gemeente ons afvragen 
waarom wij het via deze weg moes-
ten horen. Nog even dacht ik dat dit 
een nachtmerrie was maar als ik al 
die mensen hier vanavond zie ben ik 
bang dat het toch echt de waarheid 
is. Wij als winkeliersvereniging’het 
oude dorp’ zijn een grote tegenstan-
der van dit voorstel om een knip in 
de N201 te maken wat wij al eerder 
hebben aangegeven.

Ja, zeker zal het dorpscentrum au-
toluw moeten worden maar deze 
vorm is veel te drastisch. Voor ons 
als winkeliers maar zeker ook voor 
de inwoners uit Amstelhoek is dit 
geen goede zaak. De Amstelhoek 
hoort gemeentelijk gezien dan wel 
bij de Ronde Venen maar de inwo-
ners voelen zich absoluut meer bij 
Uithoorn betrokken. Dan praat ik 
niet alleen over de boodschappen 
maar ook de maatschappelijke be-
langen. Door deze maatregel wor-
den de inwoners uit Amstelhoek 
voor hun grote boodschappen ge-
dwongen een omweg te nemen. Wie 
weet waar ze heen zullen gaan als 
ze om moeten rijden. Gaat hun geld 
naar Mijdrecht of Amstelveen of rij-
den ze naar het Zijdelwaardplein. 

Klanten
Met deze maatregel zal het Oude 
Dorp en het Amstelplein een streep 
kunnen zetten door een behoorlijk 
deel van zijn klanten. Deze beslis-
sing staat haaks op het voorgeno-
men plan om het dorpscentrum op 
te leuken. Aan de ene kant wil de 
gemeente een hoop geld en energie 
in het centrum stoppen maar aan de 

andere kant stoot men op deze ma-
nier wel een deel van de klanten af. 
Zeker zijn wij er ook een voorstan-
der van om het Oude Dorp langs de 
Amstel te ontwikkelen tot een bete-
re toeristische locatie.
Hiervoor zal echter nog veel moe-
ten gebeuren. Echter laten we niet 
vergeten dat het toeristenseizoen 
slechts 3 maanden duurt en dat de 
ondernemers in het Oude Dorp daar 
12 maanden per jaar hun brood 
moeten verdienen. Wij zelf  vinden 
het belangrijk dat de inwoners uit 
Amstelhoek ons direct met de auto 
kunnen bereiken. 

Of dit gebeurt door “een knip ach-
ter Amstelhoek, een garagevariant 
of een historische Lange brug vari-
ant waar AUTO’S overheen kunnen 
maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. 
Natuurlijk moet dan wel het regio-
nale verkeer geweerd worden. Wij 
begrijpen heel goed dat er een be-
slissing genomen moet worden zo-
dat iedereen weet waar hij aan toe 
is en om verder te kunnen met het 
UVVP maar niet deze! Daarom ver-
zoeken wij u om DIT voorstel NIET 
aan te nemen”, aldus Wouter van 
Hilten.
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Oppassen met parkeren 
op de Heijermanslaan
Uithoorn - Drie weken geleden 
schonk deze krant aandacht aan de 
parkeersituatie op de Heijerman-
slaan. Het ging daarbij om het parke-
ren aan de zijde van het BP tanksta-
tion. Een inwoner van Uithoorn had 
daar ten onterechte van een ijverige 
bonnenschrijver een bekeuring ge-
kregen wegens ‘fout parkeren.’ De 
gedupeerde vocht dit bij de rechter 
aan en hij werd in het gelijk gesteld. 
Een en ander lag ten grondslag aan 
het verkeersbord met het onderbord 
(‘Alleen in de vakken’) dat aan de 
lantaarnpaal bij het BP-tankstation 

was bevestigd. Daardoor sloeg de 
tijd voor een half uur parkeren uit-
sluitend op de blauwe parkeervak-
ken tegenover het benzinestation. 
Men kon dus aan de overkant daar-
van vrij parkeren.

Maar let op! De verkeersregelaar 
(gemeente) heeft het artikel kenne-
lijk ook (goed) gelezen want sinds 
kort is het onderbord weggehaald! 
Daardoor is de parkeermogelijkheid 
veranderd! Er mag nu UITSLUITEND 
in de blauwe parkeervakken worden 
geparkeerd en NIET MEER aan de 

kant vanaf het BP-station tot aan de 
Wiegerbruinlaan! Voor het gemak 
heeft de gemeente daar (nog) geen 
bord geplaatst dat de verkeerssitu-
atie is gewijzigd. Zou wel zo netjes 
zijn geweest, maar ja, dat scheelt 
opbrengsten bij de ‘bonnenfabriek’. 
Kortom, u bent gewaarschuwd als 
u daar wilt parkeren. ‘Dus, boeren, 
burgers en buitenlui, opgelet want 
dat gaat u anders geld kosten’, zo 
liet de voormalig ‘gedupeerde’ Henk 
Lam ons welwillend weten die toe-
vallig zag dat het betreffende bordje 
was verwijderd.

Wouter Van Hilten namens winkeliers Oude Dorp:

Verbinding met de over-
kant weg? Absoluut tegen!

Verkouden dief
Vinkeveen - Op maandagmiddag 
werd een kennelijk verkouden win-
keldief aangehouden. Omstreeks 
16.10 uur wilde een 34-jarige vrouw 
uit Vinkeveen een winkel verlaten 
aan de Plevierenlaan. Zij bleek een 
tweetal flesjes neusspray te heb-
ben meegenomen zonder af te re-
kenen. De vrouw werd aangehou-
den en meegenomen naar het po-
litiebureau.

Een huis van bijna vier ton, 
maar geen tweede toilet
Wilnis - Het project Zonnezijde aan 
de Burgemeester De Voogtlaan is in 
de fase van de afbouw beland. Ko-
mend voorjaar zullen de eerste ap-
partementen en maisonnettes wor-
den opgeleverd. Op 29 maart van 
dit jaar werd door de Gedeputeerde 
Joop Binnekamp de eerste paal ge-
slagen van wat best een uniek pro-
ject in Nederland kan worden ge-
noemd. Het plan Zonnezijde omvat 
de bouw van 21 appartementen en 
15 maisonnettes met eigen parkeer-
plaats en terras op het zuiden. Het is 
het eerste in deze vorm waaraan het 
keurmerk ‘Zonnewoning’ is toege-
kend. Woningen met dit keurmerk 
zijn gebouwd met duurzame materi-
alen (waaronder FSC-gecertificeerd 
hout), energiezuinig door gebruik 
van zonneboilers en zonnepane-
len op het dak en zodanig ontwor-
pen dat een maximum aan zonlicht 
kan worden benut. Hollands Mid-
den is de projectontwikkelaar die 
het plan heeft gerealiseerd, Archi-
tecten- en Ingenieursbureau H.W. 
van der Laan uit Wilnis tekende het 
ontwerp, Bouwonderneming Bolton 
BV uit Woerden heeft de bouw in 
handen en Vida Makelaars O.G. uit 
Mijdrecht die momenteel haar eer-
ste lustrum viert, tekende voor de 
verkoop van de woningen.
Het project kwam breed in het 
nieuws en trok vanaf het begin veel 
belangstelling van (aspirant)kopers. 
Op enkele maisonnettes na zijn al-
le woningen aan de man/vrouw ge-
bracht. Geen wonder, want niet al-
leen is het innovatieve aspect van 
het project op zich zeer in trek, ook 
hebben de woningen volgens de 
ontwerper mede daardoor een 25 
procent lager energieverbruik. En 
dat scheelt toch maandelijks een 
aantrekkelijk aantal euro’s in de 
portemonnee. Bovendien draagt het 
bij aan een vermindering van het 
broeikasgaseffect. Kortom, in hoge 
mate milieuvriendelijke woningen.

Teleurstelling
Maar het blijkt niet allemaal hosan-
na te zijn. Het echtpaar F. Timmer uit 
Vinkeveen beklaagde zich bij on-
ze redactie dat zij een van de duur-
ste maisonnettes, met in totaal 125 
vierkante meter woonoppervlak-
te plus een terras van 50 vierkante 
meter, had gekocht maar dat daarin 
geen sprake kon zijn van een (extra) 
toilet in het woongedeelte. Bij deze 
woning bevindt het toilet zich op de 
benedenverdieping in de hal van de 
entree; het woongedeelte bevindt 
zich op de bovenste woonlaag. Het 
echtpaar Timmer is gezond van lijf 
en leden, maar kan gerust tot de se-
nioren van onze gemeente worden 
gerekend. Zij komen oorspronkelijk 
uit Ede en verhuisden op verzoek 
van hun kinderen meer naar het 
westen. Aldus kwamen zij terecht 
in De Ronde Venen. In 2004 koch-
ten zij een huis in Vinkeveen. Toen 
zij van het project Zonnezijde hoor-
den werden zij enthousiast en be-
sloten hun huis te verkopen en het 
geld te investeren in naar hun zeg-
gen de mooiste maisonnette van het 
project. Aldus kwamen zij terecht 
bij Vida Makelaars. Daar werd over-
eenstemming bereikt over de aan-
koop van een maisonnette, type D1, 
een hoekappartement. Vanaf dat 
ogenblik hebben zij de aankoop als 
een grote teleurstelling ervaren om-
dat volgens Frits en Siebrigje Tim-
mer niet aan hun wens kan worden 
voldaan om een tweede, dus extra, 
toilet in te bouwen op de woonver-
dieping.

Nul op het rekest
“We waren er op tijd bij dit aan te 
kaarten. Het contract moest nog 
getekend worden en het was nog 
ruim vóórdat er ook nog maar één 
heipaal was geslagen. Toen al heb-
ben we, met de tekeningen erbij, 
aan mevrouw Martine Duchart van 
Vida Makelaars onze wens ken-
baar gemaakt, dat wij graag ook op 
de woonlaag een toilet wilden heb-
ben,“ vertelt Timmer die met zijn 
echtgenote in afwachting van de 
oplevering op een tijdelijke loca-
tie woont. Uiteindelijk hebben zij de 
woning ‘met alles erop en eraan’ wel 
gekocht. “Zij was in eerste instan-
tie erg welwillend en zou dat voor 
ons uitzoeken. Vervolgens hebben 
we een hele poos niets vernomen 
en uiteindelijk kregen we te horen 
dat het allemaal technisch niet mo-
gelijk was. We zijn toen weer naar 
de makelaar gestapt en gezegd dat 
we dan misschien van de koop wil-
den afzien. Maar dat zou ons veer-
tigduizend euro boete zou kosten, 
zo werd ons meegedeeld. We heb-
ben het uiteindelijk zo gelaten, maar 
vervolgens via allerlei instanties al-
les in het werk gesteld om toch het 
toilet op de woonlaag gerealiseerd 
te krijgen. Tot nu toe zonder enig re-
sultaat. Het is te dol voor woorden 
dat je overal nul op het rekest krijgt. 
Tegenwoordig kunnen er dus hui-
zen worden gebouwd waarvoor je 
bijna vier ton betaalt, maar er kan 
geen tweede toilet bij omdat het zo-
genaamd ‘technisch’ niet mogelijk 
is. Wat een onzin. Dan had zo’n ont-
werp toch nooit goedgekeurd mo-
gen worden. Wij zijn op een leeftijd 
gekomen dat je nogal eens vaker 
dan normaal naar de wc moet. Het is 
dan lastig om telkens de trap op en 
neer te moeten lopen. Helemaal als 
je ouder wordt en niet meer zo goed 
ter been bent. De overheid wil dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig moeten kunnen blijven wonen. 
Woningen bouwen voor senioren 
staat hoog in het vaandel. Bestaan-
de woningen worden door verbou-
wingen zelfs levensloopbestendig 
gemaakt. Maar hier zijn woningen 
ontworpen die daar niet aan kun-
nen voldoen. Er is alleen maar met 
het begrip ‘milieuvriendelijk’ reke-
ning gehouden want dat scoort lek-
ker vandaag de dag. In Nederland 
worden allerlei innovatie bouwwer-
ken ontworpen en gebouwd, maar 
een simpele wc erbij, dat kan bij ons 
huis niet. Bij het ontwerp zijn ze de 
invulling van voorzieningen voor on-
ze doelgroep kennelijk vergeten.” 
Aldus een gepikeerde Frits Timmer, 
wiens lol en dat van zijn echtgenote 
om de nieuwe woning te betrekken 
er al lang af is.

Niet blij
Martine Duchhart-van Acker van 
Vida Makelaars is niet blij met de 
reactie van Timmer. “Wij hebben 
op hun verzoek het nodige onder-
nomen om te zien of wij hun wens 
konden inwilligen,” antwoordt zij 
desgevraagd. “Er is door ons infor-
matie opgevraagd bij de architect en 
het bouwbedrijf. Die hebben mij op 
hun beurt onderbouwd aangegeven 
dat het niet mogelijk is bij dit project 
een extra toilet in te bouwen. Ook 
niet toen er nog geen bouwactivitei-
ten waren en de termijn voor even-
tuele veranderingen in het concept 
nog open was. Dat zou überhaupt 
geen zin hebben gehad omdat een 
tweede toilet niet als een optie is 
aangeboden. Bij geen enkele van 

deze maisonnettes trouwens. Na-
tuurlijk komen we graag tegemoet 
aan alle wensen van onze kopers 
als die zich tot ons wenden met hun 
wensen, vragen en problemen. Daar 
gaan we duidelijk op in en lossen zo 
goed mogelijk eventuele problemen 
op. Dat hadden we ook graag ge-
daan voor de heer en mevrouw Tim-
mer. Maar wat niet kan, kan niet. Dat 
heb ik het echtpaar Timmer ook ver-
teld.” Aldus Martine die het betreurt 
dat het plezier omtrent de nieuwe 
woning van het echtpaar hierdoor 
danig vergald is. 

Verstoppingsproblemen
Architect Henk van der Laan deelt 
de uitspraken van Martine Duchhart. 
“Een tweede toilet is in het ontwerp 
van de maisonnettes inderdaad niet 
meegenomen,” geeft Van der Laan 
toe. “Gelet op het technisch bouw-
kundige aspect is het zelfs niet mo-
gelijk. Degenen die voor een mai-
sonnette als deze hebben gekozen 
konden dat van te voren duidelijk op 
de ontwerpen en de bouwtekenin-
gen zien. Door de makelaar is aan 
deze mijnheer en mevrouw al in een 
eerder stadium verteld dat het niet 
kon. Daar kun je dan lang en breed 
over praten. Het ontwerp is doelbe-
wust en met een bepaalde visie ont-
worpen en niet vanuit het oogpunt 
om er ook een typische seniorenwo-
ning van te maken. Daarnaast vraag 
ik mij in alle gemoedsrust af of de 
heer en mevrouw Timmer zelf wel 
de juiste keuze hebben gemaakt om 
op hun leeftijd voor een dergelijke 
woning te kiezen. Hoe graag ik hen 
die ook gun en voorzien van alle in-
novaties en moderne faciliteiten, op 
één na dan… Maar is dat dan het 
enige breekpunt?”
Op verzoek stuurde de bedrijfsleider 
Stefan Slotboom van Bouwonderne-
ming Bolton BV uit Woerden ons de 
volgende technische informatie die 
hij eerder aan Vida Makelaars had 
gestuurd. ‘Nogmaals is goed ge-
keken naar de mogelijkheden voor 
een toilet op de 2e verdieping van 
type D1. Onze conclusie blijft het-
zelfde om geen toilet aan te bieden 
vanwege de volgende argumenten:
1. Volgens het bouwbesluit mag 
het toilet niet rechtstreeks te berei-
ken zijn vanuit de woonkamer. Dus 
dan moet er een voorportaal komen 
(dit scheelt aanzienlijk ruimte in de 
woonkamer). Dit willen de nieuwe 
bewoners ook niet.
2. In de berging kan het ook niet 
vanwege de geringe vrije hoog-
te (minimaal conform bouwbesluit 
>2.300 mm vrije hoogte) en het ont-
breken van een voorportaal.
3. Tevens is het niet verantwoord om 
een rioleringsleiding van 110 mm 
doorsnede te verslepen over een af-
stand van ongeveer 5,5 meter door 
de zogeheten breedplaatvloer heen. 
Omdat er geen afschot kan worden 
gerealiseerd veroorzaakt dat ver-
stoppingsproblemen. Technisch is 
het bovendien niet verantwoord om 
haaks op de overspanning een lei-
ding van dit kaliber in te storten.
Kortom, er zullen te veel problemen 
ontstaan waardoor het niet verant-
woord is om een toilet aan te bie-
den. Dit geldt voor alle maisonnet-
tes op deze woonlaag van Zonnezij-
de.’ Zo luidt het antwoord van Stefan 
Slotboom op onze vraag. Daarmee 
is het ons duidelijk en het echtpaar 
Timmer ook veronderstellen wij, 
plus alle anderen die dezelfde plan-
nen hebben er voor het gemak ooit 
een tweede toilet bij te willen heb-
ben. Helaas!...

Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode geen
postbusnummer meer. U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg
opsturen naar: Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19,

3641 CB Mijdrecht.

Let op, geen postbus meer!



AgendA
24 JAnUARI Alzheimer café Amstelveen
25 FeBRUARI Start cursus Omgaan met
   dementie Hoofddorp
27 FeBRUARI Start cusus Omgaan met
   dementie Amstelveen
28 FeBRUARI Alzheimer café Amstelveen
27 MAART  Alzheimer café Amstelveen

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 eH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 020-5454273 

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Cursus “daadkrachtig communiceren in moeilijke situaties”

Een cursus voor mantelzorgers en direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte en/of 
verslavingsproblematiek. Gegeven door Steunpunt Mantelzorg en de “Geestgronden”. 
Eind oktober is er een cursus van start gegaan met 9 deelnemers.
In deze cursus leert de deelnemer dat hij/zij zijn of haar familielid of naast betrokkenen met een psychi-
atrisch probleem niet kan veranderen. Maar dat hij/zij wel kan leren de communicatie met het familielid 
te verbeteren en daardoor spanningen te verminderen. Deelnemers ervaren veel steun en herkenning 
bij elkaar. In het voorjaar 2008 start er weer een cursus. Voor meer informatie of informatie over andere 
cursussen voor mantelzorgers van mensen met een psychiatrisch ziektebeeld kunt u bellen met “De 
Geestgronden,” tel: 020-5434149.

    Cursus / gespreksgroep: “CVA- gespreksgroep voor Mantelzorgers”
Deze gespreksgroep biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen met anderen in een vergelijkbare 
situatie. De eerste bijeenkomsten hebben meer het karakter van een cursus. Hiervoor nodigen we ook 
gastsprekers uit die informatie geven over het ziektebeeld en de gevolgen. In de chronische fase na een 
CVA heb je als mantelzorger veel te maken met karakterveranderingen. Hoe ga je daar mee om naar je 
partner toe maar ook wat betekent dat voor jezelf?

De gespreksgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten, gepland 1x per 14 dagen. Het contactmoment is in 
principe op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. Voor de deelnemers is er de mogelijkheid om de bij-
eenkomsten voort te zetten als lotgenotengroep met ondersteuning van het Steunpunt Mantelzorg.

Aanmelden
U kunt zich altijd aanmelden. Bij voldoende belangstelling, maximaal 8 personen, wordt de gespreks-
groep in principe gestart in:
• Voorjaar 2008 in Hoofddorp, Lutulistraat 145, data nog onbekend.
• Najaar 2008 in Amstelveen, Laan van de Helende Meesters 431.
We vragen een bijdrage van € 20,-. 

    Cursus “Omgaan met dementie, hoe doe je dat?”
Wanneer dementie in de familie voorkomt brengt dat veel veranderingen met zich mee. In deze cursus 
wordt uitgelegd wat er eigenlijk gebeurt met de dementerende, hoe hij/zij het beleeft, wat er gebeurt 
met het geheugen en hoe je daar het best op kan reageren. Het is een cursus om nieuwe informatie te 
krijgen maar ook om in contact te komen met mensen in dezelfde situatie. Voor partners overdag en 
voor kinderen ’s avonds. 

Voor partners van een dementerende, 8 bijeenkomsten
Locatie: Amstelveen, Amstelring, Laan van de Helende Meesters 431
Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur
Data: 27 februari t/m 16 april 2008

Voor kinderen van een dementerende ouder, 6 bijeenkomsten
Locatie: Hoofddorp 
Tijdstip: maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur
Data: 25 februari t/m 7 april 2008

De cursussen worden gegeven in samenwerking met de Geestgronden.
Kosten: € 45,00 leden en € 67,00 niet-leden van de Amstelring. 
Voor meer informatie en/of aanmelding: 020-5454273.

    Buddyproject voor Jong dementerenden:  nieuw!!!!!!!!!!!

Speciaal voor jong dementerenden in de regio Amstelland en Meerlanden is een buddyproject opge-
start. Een buddy is een vrijwilliger die allerlei uiteenlopende activiteiten doet met een jong demente-
rende. Wat voor activiteiten dat zijn is afhankelijk van de vraag van de jong dementerende zelf. Denk 
bijvoorbeeld aan samen winkelen, naar een voetbal wedstrijd kijken of klussen. In Nederland zijn er 
ongeveer 12.000 jong dementerenden. Dit zijn allemaal mensen onder de 65 jaar.
Dementie heeft een grote impact op het leven van de patiënt en zijn of haar omgeving. Door mid-
del van het buddyproject wil het Steunpunt Mantelzorg Amstelring ondersteuning bieden aan jong 
dementerenden en hun omgeving.  

Een buddy is meer dan een gezelschapsmaatje. Een buddy ondersteunt en ontlast de partner. Een 
buddy wordt begeleid en geschoold door professionals. Hij of zij weet dus waar iemand mee te ma-
ken heeft als het gaat om dementie op jonge leeftijd. De buddy levert een bijdrage aan de zelfstan-
digheid van de jong dementerende. Een buddy is voor veel mensen een ware steun en toeverlaat. 
Hij of zij is minimaal één keer per week beschikbaar en wordt gekoppeld aan iemand op basis van 
overeenstemmende interesses. Belangrijk binnen het buddyproject is dat de vraag van de klant altijd 
centraal staat. Afhankelijk van de behoefte zal er gezocht worden naar een geschikte buddy.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, 020-5454273.

Over Steunpunt mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, zodat zij 
in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. Steunpunt Man-
telzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van 
mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden en terminale patiënten in de 
regio Amstelland en Meerlanden. 
Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact voor 
    mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving, arbeid en 
    inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door mantelzorgmakelaar. 
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Een mooi kerstconcert
De Ronde Venen - De RK-kerk 
H Johannes de Doper te Mijdrecht 
was zondagmiddag 9 december een 
plek om te genieten. Op die dag gaf 
het Regiokoor De Ronde Venen on-
der leiding van Gert J. Hans een 
kerstconcert. Geboden werd een 
gevarieerd muziekprogramma in de 
goedbezette prachtige monumenta-
le kerk. Het concert begon met en-
kele christmas carols door het ge-
hele koor of door kwartet. Hiermee 
werd direct de sfeer van de middag 
bepaald op het komend kerstfeest. 
Het kerstverhaal werd vervolgens 
verteld in de cantate ‘The Christmas 
Light’ gearrangeerd door de heden-
daagse Amerikaanse componist 
Benjamin Harlan. Een bijzonder mu-
ziekstuk uit 1951, waarbij koorstuk-
ken worden afgewisseld met lezing 
en waarbij het orkest niet alleen be-
geleidt, maar als het ware ook ver-
telt. Juul Rotshuizen las, het Am-
sterdams Begeleidings Orkest en 
Dirk Out (piano en orgel) zorgden 
voor het instrumentale deel.

Na de pauze stonden delen van de 
Messiah, het oratorium van Georg 
Friedrich Händel uit 1741, op het 
programma. De gastsopraan Caro-
line Stam gaf een prachtige vertol-
king van de arias en recitatieven. 
Ingetogen vreugde was er bijvoor-
beeld in het ‘Rejoice….’ en ontroe-
rend was de aria ‘I know that my 
Redeemer liveth’. Ook het koor en 
orkest gaven hier een goede geba-
lanceerde presentatie. Het publiek, 
blijkbaar gegrepen door de ver-
tolking, toonde zijn enthousiasme 
door, in navolging van de Engelse 
traditie, als één man te gaan staan 
tijdens het ‘Hallelujah’.

Na afl oop van het concert op die 
zondag 9 december kon het publiek 
tevreden terugblikken. Ook het re-
giokoor kan tevreden zijn. Hoewel er 
best nog wat ruimte is voor verbete-
ring kan gezegd worden dat dit op-
treden een goed concert was, in een 
kwalitatief  klimmende reeks sinds 
de oprichting van het koor.

De complete provincie 
Noord-Holland in een boek
Regio – Eind november jl. ver-
scheen bij uitgeverij Kok Omniboek 
het boek 326xNoord-Holland, van 
Aagtdorp tot Zwanenburg. Het be-
vat het complete overzicht van alle 
plaatsen in de provincie Noord-Hol-
land. In dit vuistdikke boek worden 
alle 326 plaatsen vanuit ‘historisch-
actueel’ perspectief in maar liefst 
800 pagina’s beschreven en gefo-
tografeerd. 
326xNoord-Holland geeft een over-
zicht van de totale bewoonde om-
geving. Alle plaatsen worden gepor-
tretteerd vanuit een historisch-actu-
eel perspectief – hoe zijn de plaat-
sen ontstaan, wat voor rol hebben ze 
gespeeld in de geschiedenis en hoe 
staan ze er vandaag de dag voor? 
Waar mogelijk wordt een verkla-
ring geleverd van de plaatsnaam en 
wordt het aantal inwoners vermeld.
Dit boek bevestigt overtuigend nog 
eens het beeld dat Noord-Holland 
wel de meest Nederlandse provin-
cie wordt genoemd, met zijn tallo-
ze polders, ringvaarten, dijken, mo-
lens, pittoreske dorpen en imposan-
te grachtenpanden. In 326xNoord-
Holland leest u ook hoe op plaatse-

lijk niveau de roemruchte geschie-
denis van Noord-Holland gestalte 
kreeg. Het boek is maar liefst 800 
pagina’s dik en uitgevoerd in paper-
back met full colour foto’s. Door de 
speciale bindwijze blijft de rug altijd 
goed. Het boek is alfabetisch per 
gemeente opgebouwd, en binnen 
de gemeente ook weer alfabetisch. 
Een plaatsnamenregister maakt het 
boek compleet. 

Kerstweekend bij ZUS
Uithoorn - Aankomend weekend 
staat ZUS helemaal in het teken van 
de kerst. Het knusse atelier aan de 
Thamerweg is helemaal omgetoverd 
in de kerstsfeer.
De zussen Mirjam en Monique ge-
ven vrijdag en zaterdag kerstwork-
shops. Bloembindster Monique 
heeft dit jaar een cascade kerstar-
rangement ontworpen.
Onder het genot van een kopje kof-
fi e met wat lekkers gaan de cursis-
ten aan de slag om in 2,5 uur een 
prachtig kerstarrangement te ma-
ken. 
Monique “steekt” het stuk hele-
maal mee, zodat stap voor stap een 
prachtig kerstarrangement ontstaat. 
Ook dit jaar gebruikt ZUS weer 
een prachtige ondergrond die later 
in het jaar weer te gebruiken is als 
vaas of pot.
Plastic is bij Monique ‘verboden’. “Ik 
werk alleen met hoogwaardige ma-
terialen, plastic komt er gewoon niet 
in!”
Eigenlijk maken we alleen kerstar-
rangementen en sieraden die we 
zelf ook zouden kopen! Dus een 
plastic schaaltje met een kaars en 
wat groen voor 14,95 euro kunt u bij 

ons niet vinden!”
Voor ZUS zijn het drukke tijden. Veel 
bedrijven hebben ons gevraagd om 
workshops te geven (o.a sieraden-
workshop voor Ziekenhuis Amstel-
veen, kerstworkshop voor Woon-
groep Holland). Maar eerst gezel-
lig de kerst bij ons in het atelier 
én we gaan naar de kerstmarkt in 
Mijdrecht!
In Mijdrecht is alles strak georga-
niseerd rond de kerstmarkt, alleen 
aan de kerst gerelateerde kramen. 
Iedereen maakt toch ander kerst-
werk, dus waarom niet gezellig alle-
maal bij elkaar! Wij hopen dat er ook 
in Uithoorn iemand opstaat die zo’n 
gezellige kerstmarkt organiseert!”, 
aldus Mirjam.
Dit weekend is ZUS geopend op vrij-
dag van 9.00 tot 22.00 uur en zater-
dag van 8.30 tot 18.00 uur. Zoekt u 
nog een leuk cadeau voor de kerst?
ZUS verkoopt ook haar sieraden in 
het kerstweekend en op de markt! 
Uiteraard kunt u ook kerstwerk be-
stellen en dat wordt gratis gebracht 
in Uithoorn e.o.
ZUS Thamerweg 74 (t.o geostick) 
Uithoorn tel. 0297 568114 / 06 509 
643 75

Let op beste mensen:
Vanaf volgende week heb-
ben onze lopers kaartjes
Regio – Het jaar loopt weer ten ein-
de. Als het goed is hebben onze 
bezorgers en bezorgsters het hele 
jaar weer hun best gedaan om onze 
krant netjes op tijd bij u te bezorgen. 
Als het zo nu en dan eens niet lukte 
kwam dat echt niet altijd door onze 
bezorgers, maar door onze drukker. 
Daar is het het afgelopen jaar meer-
dere malen fout gegaan en zeker 
onze lopers in Uithoorn hebben 
daar vaak last door gehad.

Zij kregen regelmatig de krant erg 
laat en konden dan vaak de krant 
alleen nog maar op donderdag be-
zorgen. Neem hun dat niet kwalijk. 
Echt, het grootste deel van onze lo-
perskorps doet het prima en als er al 
eens een rotte appel tussenzit,  dan 
wordt er binnen twee weken een 
nieuwe bezorger ingezet.

Nieuwjaar
Altijd aan het eind van het jaar komt 
de bezorger van de krant bij u langs 
met een nieuwjaarskaartje, in de 
hoop dat u hem of haar een fooitje 
geeft. U bent niets verplicht, maar 
na een jaar de krant bezorgen, niet 
gek als u hun iets geeft. Om te voor-
komen dat er anderen gaan lopen, 
met andere kaartjes dan onze vaste 
bezorgers, ziet u hierbij het kaartje 
dat de bezorgers van ons krijgen. Hij 
is blauw en ze ontvangen ze pas op 
woensdag 19 december a.s.
Dus ieder kaartje dat u eerder ont-
vangt namens de Nieuwe Meerbode 
is een vals kaartje. En ieder kaartje 
na 19 december dat er anders uitziet 
dan dit afgebeelde kaartje is ook 
vals. Volgende week zullen wij het 
ook nog even in kleur afdrukken, 
zodat u het goed kan herkennen.

Bingo bij Argon
Hoofdprijs twee minuten 
gratis winkelen
Mijdrecht – Vrijdag 14 december 
a.s. organiseert supportersvereni-
ging de Lijnkijkers weer een gezel-
lige bingoavond.

De hoofdprijs deze keer is twee mi-
nuten gratis winkelen bij de Boni, 
dus zeer de moeite waard. Natuur-

lijk zijn er ook nog diverse andere 
mooie prijzen te winnen.

De kaartjes kosten 50 eurocent per 
stuk. U vindt de Lijnkijkers in de Ar-
gon-kantine aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.
Aanvang is 20.00 uur.
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Rotaract schenkt
opbrengst Snow Fever aan 
het goede doel!
Regio - Rotaract Club Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn (AMU) is een 
club voor actieve en ondernemen-
de jongeren uit de regio Amstel-
land en De Ronde Venen. Regelma-
tig nemen zij het initiatief om geld in 
te zamelen voor het goede doel. Op 
zaterdag 27 oktober organiseerde 
de club een feestavond in De Me-
ijert in Mijdrecht. De opbrengst van 
het feest - met de naam Snow Fe-
ver en het thema Koel - is inmiddels 
geteld en komt op een totaalbedrag 
van maar liefst 1.500 euro. Dit be-
drag wordt geschonken aan ontwik-
kelingsorganisatie Cordaid. 
Snow Fever trok bijna 250 bezoe-
kers naar De Meijert. Naast een DJ, 
een opzwepende dansvoorstelling 
en live band is tevens een loterij ge-
houden. De hoofdprijs van de lote-

rij, een wintersportvakantie aange-
boden door Husk, is goed terecht 
gekomen. De winnaar, Rutger v/d 
Velden uit Mijdrecht, was juist van 
plan een wintersport te gaan boe-
ken en daarom aangenaam verrast 
met zijn prijs!    
De opbrengst Snow Fever komt ten 
goede van het Programma Microfi-
nanciering waar Cordaid zich voor 
inzet. Cordaid is een Nederland-
se organisatie die zich richt op het 
verlenen van noodhulp, bestrijden 
van armoede, maatschappijopbouw 
en het beïnvloeden van beleid. Een 
microkrediet is een lening van vaak 
nog geen paar honderd euro die 
wordt toegekend aan kleine on-
dernemers in ontwikkelingslanden. 
Omdat zij vaak geen onderpand of 
vast inkomen hebben, kunnen zij 

niet terecht bij gewone banken. Een 
microkrediet geeft deze mensen de 
mogelijkheid te investeren in bij-
voorbeeld een machine of winkel-
pandje, om zo een stabiele toekomst 
op te bouwen.
De leden van Rotaract AMU bedan-
ken alle bezoekers voor het kopen 
van een entreekaart en hopen bij de 
volgende activiteit weer op uw deel-
name. Ook de sponsoren die deze 
fantastische opbrengst mede heb-
ben mogelijk gemaakt; Husk, No 
Excess, Joke Besancon, G. Rag-
gers & Zn. Bv, Flowers4People, ING 
Bank, Vakantie Makelaar, Vida Ma-
kelaars, Architektenbureau H.W. 
van der Laan, Modehuis van Yperen 
BV, Rijn Architecten BNA en Rota-
ry Club AMU, worden hartelijk be-
dankt voor de bijdrage.

X Brandweer wenste niet te komen

Reddingsactie poes uit 
boom Bromelialaan De 
De Kwakel – Het gebeurt niet heel 
vaak gelukkig, maar zo nu en dan 
zie je bijvoorbeeld bij SBS 6, dat 
stoere brandweermannen een zielig 
katje uit een hoge boom halen. Ook 
de brandweer van De Ronde Ve-
nen komt nu en dan in het nieuws 
als zij een katje uit een boom of van 
een dak afhalen. Maar sinds deze 
week weten we dat niet alle brand-
weermensen diervriendelijk zijn. De 
brandweer van Uithoorn weigerde 
maandag jl. om een katje in nood 
uit een 9 meter hoge boom te halen. 
“Ze konden niet met een hoogwer-
ker in die straat komen zeiden ze (er 
zal maar eens brand komen) en een 
kat komt er zelf wel uit, daar hebben 
we geen tijd voor”, waren de opmer-
kingen.
Gelukkig was IMTECH in Aalsmeer 
aan het werk met een hoogwer-
ker en deze mannen kwamen di-
rect even met hun hoogwerker (die 
kon het wel) en zij haalden het ver-
kleumde doodsbange beestje uit de 
boom. (zie bijgaande foto’s).
Hieronder nog een ooggetuigen- 
verslag van mevrouw Oosterbeek uit 
De Kwakel, die het katje ontdekte, 
met de hulpinstanties belde en uit-
eindelijk via een vriendin de echte 
hulptroepen regelde:

“Zondagavond 22.00 uur kijk ik uit 
het raam en zie een kat heel hoog 
in de boom zitten, maar denk er ver-
der niet bij na. s’Morgens heel vroeg 
worden wij allen wakker van een 
vreselijk gejammer. Dat was dezelf-
de kat die nog steeds zo’n 9 meter 
hoog in de boom zat en er niet meer 
uit durfde. We hebben het beestje 
proberen te lokken met eten. Het 
beestje wilde wel komen maar durf-
de niet. In zijn paniek om naar bene-
den te komen klom hij alleen maar 
hoger in de boom. Dan maar de po-
litie bellen. Zij adviseerde mij om de 
brandweer te bellen.
Het nummer dat in het informatie-
boekje van Uithoorn staat is echter 
buiten werking. Opnieuw de poli-
tie gebeld, zij hebben mij doorge-
schakeld naar de brandweer. De 
brandweer  vertelde dat ze niet voor 
een kat wilden komen. Volgens de 
brandweer moest het beestje het 
zelf best kunnen om uit de boom te 

komen.Daarna maar de dierenam-
bulance gebeld. Ze kwamen direct, 
maar het beestje zat zo hoog dat ze 
niks konden doen. Inmiddels was 
de eigenaar ook verschenen en pro-
beerde ook van alles om het beestje 
naar beneden te krijgen. Dierenam-
bulance heeft het nog met een lan-
ge stok geprobeerd, maar toen dit 
niet lukte belden ook zij de brand-
weer.
Zij kregen echter hetzelfde verhaal 
te horen, met als toevoeging dat  in 
de straat geen hoogwerker zou pas-
sen. Brandweer komt niet!!!
Inmiddels is het al 13.00 uur ‘s mid-
dags en belt de eigenaar de die-
renbescherming. Deze zegt samen 

te werken met brandweer Uithoorn 
en als de brandweer niet wil komen 
kunnen zij ook niets beginnen. Om-
dat het beestje steeds meer uitgeput 
leek zijn we zelf maar aan de gang 
gegaan. Via via is het bedrijf Imtech 
Nettenbouw benaderd. Zij waren in 
de buurt en waren zo vriendelijk om 
gelijk te komen met een hoogwer-
ker. Deze mannen, E. van Oort en 
M v/d Berg, bleken echte helden. 
Zij hebben de poes met veel lief-
de uit zijn benarde positie gehaald. 
Het beestje zette rond 14.15 uur dan 
eindelijk weer voet aan wal. Man-
nen, bedankt en brandweer, hope-
lijk komt u de volgende keer bij ca-
lamiteiten in de straat wel gewoon 
met een hoogwerker. Heus, hij past 
op de stoep! Bij navraag eigenaar 
maakt de poes van 8 maanden oud 
het goed en heeft de verdere dag al-
leen nog maar geslapen”, aldus de 
dames.

Zondag 16 december in De Hoef:

Sfeervolle Kerstmark!

De Hoef - Dankzij het geweldige 
succes van vorig jaar, zal er zondag 
a.s in De Hoef weer een gezellige en 
sfeervolle Kerstmarkt worden geor-
ganiseerd. Om half twaalf zal bur-
gemeester Burgman de Kerstmarkt 
feestelijk openen op het kerkplein, 
alwaar de markt plaatsvindt. En het 
wordt niet zomaar een Kerstmarkt. 
Nee, de Kerstmarkt in De Hoef is 
echt een markt met alleen maar kra-
men met Kerst gerelateerde artike-
len, zowel decoratief als culunair.
U vindt er o.a. Kerststukken, kerst-
serviezen, handgemaakte kerstde-
coraties, beschilderde dakplannen 
in kerstsfeer, meezenballen, siera-
den voor de feestdagen, biologische 
kerstpakketten.
Er is een echte champagne kraam, 

oliebollen, wijn en natuurlijk choco-
lademelk en de glühwein zullen niet 
ontbreken.

Muziek
Natuurlijk ontbreekt de muziek ook 
niet. In de kerk zullen de gehele dag 
door diverse muziekgezelschappen 
en koren kerstconcerten geven.
U kunt er gaan genieten van: Het 
kerstensemble van Kna uit Uithoorn, 
Revival, een koor uit Zevenhoven, 
deBrassband jeugdgroep van Con-
cordia uit Vinkeveen en het kerk-
koor The Bridge uit De Kwakel.

De blokfluit wordt verzorgd door 
Betty Laurers en het orgelspel wordt 
verzorgd door Charles Rademaker 
en Henk van de Graaf.

Kerstman
Op het kerkplein, op de kerstmarkt, 
zal de gezelligheid worden verhoogd 
door muziek van discotheek Tim-
less en ook het kinderkoor uit De 
Hoef, het Kwekkernest, zal met haar 
prachtige kerstliederen de sfeer al-
leen maar meer kunnen verhogen.

Natuurlijk zal deze dag de kerstman 
ook niet ontbreken.
Hij verschijnt weer met zijn bekende 
arrenslee en eenieder die daar zin in 
heeft kan met de kerstman een ritje 
door het mooie De Hoef maken. Het 
zal dus weer bruisen van de gezel-
ligheid daar in De Hoef, zondag 16 
december a.s. Als nu het weer ook 
nog een beetje meezit, wordt het 
weer een onvergetelijke dag.



pagina 24 Nieuwe Meerbode  - 12 december 2007

Prijzen Judoschool Blaauw
Uithoorn – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben meegedaan met het 
gezellige Fuyiama toernooi te Ab-
coude. Zeventien judoclubs hadden 
208 judoka’s ingeschreven voor dit 
toernooi waarvan de oudste 14 jaar 
was. De kinderen werden onderver-
deeld op kleur band en gewicht in 
49 poules zodat ze minimaal drie 
wedstrijden moesten maken. Hier-
door kunnen de kinderen zo veel 
mogelijk ervaring op doen met wed-
strijden.  Van de 43 ingeschreven ju-
doka’s van Judoschool Blaauw had-
den er aan het eind van de dag 7 
een eerste plaats en 6 een tweede 
plaats. Naast een prijs voor de eer-
ste en tweede plaats kregen ook de 
overige deelnemers in de poule een 
prijs voor de derde plaats. Sommi-
ge poules waren heel spannend en 
moest er ook naar de judopunten 
gekeken worden om een winnaar te 
bepalen. In de poule van Joel Verha-
gen en Jasper Kempers was dit het 
geval.  Beide judoka’s hadden in de-
ze poule een wedstrijd verloren en 
eindigde in hun poule op een ge-
deelde eerste plaats. Na het tellen 
van de judopunten bleek Joel Ver-
hagen op de eerste plaats te staan. 
Jasper Kempers bleek hierdoor he-
laas op de derde plaats te staan.

Meisjes
Bij de meisjes was Eline Kooyman 
goed op dreef. Eline zat in een grote 
poule en moest vijf wedstrijden ma-
ken. Van deze vijf wedstrijden wist 

zij er vier op een ippon te winnen. 
Trots kon zij dan ook haar mooie be-
ker in ontvangst nemen. Naast kin-
deren die al vaker aan wedstrijden 
hebben meegedaan deden er ook 
kinderen voor de eerste keer mee 
aan een judotoernooi. Voor Martijn 
ten Veldhuis was het de eerste keer 
dat hij meedeed aan een judotoer-
nooi.  De wedstrijden verliepen voor 
Martijn heel goed. In een wedstrijd 
wist Martijn zelfs binnen 15 secon-
den te winnen van zijn tegenstander 
met een mooie worp. Na de punten-
telling bleek Martijn eerste gewor-
den te zijn en mocht hij bij de prijs-
uitreiking heel trots zijn eerste prijs 

in ontvangst te nemen. De volgende 
deelnemers van Judoschool Blaauw 
werden eerste: Alexander van Al-
phen, Eline Kooijman, Joel Verhagen, 
Maik Jonker, Martijn ten Veldhuis, 
Martijn Titulaer, Vincent Schreutel-
kamp. De volgende deelnemers van 
Judoschool Blaauw werden tweede: 
Bo de Jong, Jelle v.d. Berg, Jessy Ry-
neker, Kylian Boon, Mike Theijssen, 
Skip Weisscher. Alle overige deel-
nemers hebben zeer goed hun best 
gedaan en mochten bij de prijsuit-
reiking hun beker voor de derde 
plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

D-selectie had feest met 
Sint en Piet
Uithoorn - Op vrijdag 30 novem-
ber 2007 was het voor de D-selec-
tie weer eens feest  Want toen zijn 
ze met zijn allen naar het Bowling 
centrum De kegel geweest Door 
de spelers van de D1 werden Jaap, 
Bastiaan, Peter en Henk Getrakteerd 
op een voorgelezen gedicht en een 
heel lekker geschenk
Daarna werd door de hele selectie 
genoten van de patat  met kroketten 
En plotseling kwam Sinterklaas daar 
met twee  Pieten aanzetten
Eerst moest Trainer Peter bij hem 
op schoot komen en kreeg het vol-
gende te horen  De D1 was oké, 
maar het was zijn schuld dat de te-
genstanders al 2 keer hadden kun-
nen scoren De D2 spelers kregen er 
goed van langs en er moesten er bij-
na een paar huilen
Want de Sint was goed kwaad dat 

zij de kleedkamers steeds maar 
weer bevuilen Trainer Stefan van 
de D2 begon een beetje tegen Piet 
te tieren Want de beste Pieterbaas 
noemde hem geen van Grieken 
maar Pieren
Toen moest hij ook nog op zijn knie-
en gaan zitten voor de goede Sint
En hij voelde zich op dat moment 
geen stoere vent maar een klein kind 
Het bleek echter in dit geval hele-
maal geen straf Want hij werd door 
de goed heiligman geridderd met de 
staf En aan het einde van dit ritueel 
schrok hij zich helemaal rot en werd 
bijna gek hij moest het kruis van de 
Sint kussen,  maar dat hing gewoon 
aan een ketting om zijn nek
De kinderen werden het wel een 
beetje zat met die oude man in het 
rood En begonnen spontaan “dag 
sinterklaasje” te zingen  en de trai-

ners schaamden zich dood De Sint 
gaf de kinderen tot slot nog maar 
een letter van chocola

En riep toen tegen de kids ik geloof 
dat het beter is dat ik nu maar ga
Toen werd het pas echt voor de spe-
lers knallen En gingen ze aan de 
slag met een soort voetballen Niet 
met de voet maar met de hand
En gooide ook nog wat kegels aan 
de kant De begeleiding gingen 
daarna nog even gezellig met zijn 
allen aan diner En er was veel voet-
balpraat over de hele selectie van 
de Dee

En zo hadden we met zijn allen weer 
een gezellige Sinterklaasavond ge-
vierd Met dank aan Bastiaan want 
die heeft dat toch maar weer mooi 
versiert 

Hogenhout steekt 
kampioenen Qui Vive 
meisjes D3 in “t nieuw
Uithoorn - Qui Vive meisjes D3 is 
zaterdag periodekampioen gewor-
den. In een spannende wedstrijd 
wisten ze met  3 – 0 van de Straw-
berries te winnen. Lukte het vorige 
week niet om uit tegen het altijd las-
tige Bloemendaal uit de titel veilig te 
stellen deze week kon het eigenlijk 
niet meer fout gaan. Als extraatje 
had Transportbedrijf Hogenhout b.v. 
de meiden en coaches voor aan-
vang van de wedstrijd nieuwe wind-
jacks uitgedeeld. Toen de meiden 
in gingen spelen was het eigenlijk 
al 1 – 0. Ondanks het koude weer 
hadden niet alleen veel ouders maar 
ook oma’s & opa’s, overige familie-
leden, vriendjes en vriendinnen de 
moeite genomen om naar Qui Vi-
ve toe te komen om live getuigen 

te kunnen zijn van het binnen ha-
len van de eerste periodetitel. Door 
uitlopen van andere wedstrijden be-
gonnen de meiden 20 minuten later 
dan gepland aan de wedstrijd. 

Onwennig
Een beetje onwennig i.v.m. een on-
gebruikelijke opstelling wisten Qui 
Vive net voor de rust uit een zeer 
mooie samenspeelsituatie einde-
lijk de nul van het scorebord te krij-
gen. Na de rust werd het nog wel 
even spannend omdat de Strawber-
ries een paar mooie kansen kregen 
maar omdat die niet benut werden 
bleef de teller voor hun op nul staan. 
Halverwege de tweede helft wist 
Qui Vive de winst pas veilig te stel-
len. Een aantal kansen die onbenut 

bleven zorgde ervoor dat er regel-
matig een golf van “OES” en “AAS” 
te horen waren langs de zijlijn maar 
het gejuich barste pas echt los toen 
de scheidsrechters de wedstrijd af-
vloten. 
Met 18 punten uit 7 wedstrijden wist 
Qui Vive de andere titel kandidaat 
Bloemendaal die nu 13 punten heeft 
en nog één wedstrijd moet spelen 
voor te blijven. Na ontvangst van de 
snoepmedaille en een glas kinder-
champagne was er tijd voor een kop 
warme chocolademelk. Sponsor Ho-
genhout b.v. mag trots zijn op zijn 
meiden. Hopelijk kan deze lijn door-
gezet worden na de wintersport 
maar eerst mogen de dames genie-
ten van een wel verdiende kerstva-
kantie.

Verlies voor KDO dames 
na spannende wedstrijd

De Kwakel - Onder begeleiding 
van onze jeugd van de week, Ma-
nouk, Sanne en Kelsey, begonnen 
de dames 1 van KDO afgelopen 
zondag aan een spannende zaal-
wedstrijd. De dames speelden op 
eigen terrein tegen DSS, die samen 
met KDO bovenaan stonden. In een 
gelijkopgaande wedstrijd lukte het 
KDO uiteindelijke net niet om de 
punten in De Kwakel te houden. De 

einduitslag was 15-16 in het voor-
deel van DSS.
KDO begon redelijk scherp aan 
de wedstrijd, met een aantal fraaie 
doelpunten maar ook enkele fouten 
in de verdediging. Door het snelle 
samenspel van DSS wisten de da-
mes zich in de beginfase een aan-
tal keren fraai door de verdediging 
heen te werken. De eerste helft was 
het qua scoreverloop erg spannend. 

KDO bleef DSS elke keer een paar 
punten voor. De ruststand was 8-5 
in het voordeel van KDO. De tweede 
helft liet KDO DSS af en toe langs 
zich heen gaan wat zorgde voor een 
zeer spannende fase in de wed-
strijd. De laatste 5 minuten waren 
wat hectisch en zorgde voor een 
zeer spannende eindstrijd die voor 
KDO helaas in het voordeel van DSS 
eindigde.

Rick Kruit redt punt KDO 
De Kwakel - KDO mocht afgelopen 
zondag aantreden tegen Olympia’25 
uit Hilversum. Dit was de eerste 
wedstrijd in de tweede competitie-
helft voor de Kwakelaars. In de uit-
wedstrijd verloor KDO in Hilversum 
met 3-0 tegen de huidige nummer 
negen van de ranglijst. Voor het op 
de achtste plaats staande KDO be-
tekende dus dit een echte zespun-
ten wedstrijd.
Beide ploegen startten het eer-
ste kwartier matig. Er waren weinig 
zorgvuldige passes te spotten en 
beide teams moesten duidelijk nog 
wakker worden. Na het eerste kwar-
tier pakte KDO het heft in handen 
en was via Patrick den Haan (schot 
op de paal) en Rick Kruit (schot op 
de paal) dichtbij de openingstreffer, 
echter zonder resultaat. KDO profi-
teerde van de wind en de zon in de 
rug. Na 35 minuten schoot Patrick 
den Haan wel raak. Een hoge bal 

van Dennis Onderwater werd ver-
keerd beoordeeld door de Hilver-
sumse doelman. Patrick den Haan 
was er als de kippen bij en zorgde 
voor 1-0. Met deze verdiende voor-
sprong werd ook de rust bereikt.

Onbegrijpelijk
Wat er na de rust met KDO gebeurde 
was onbegrijpelijk. Onzorgvuldige 
passes, veel individuele duels gin-
gen verloren en een slappe dekking. 
Tien minuten na rust strafte Olym-
pia’25 dit genadeloos af en werd het 
1-1. Olympia’25 bleef profiteren van 
de wind in hun rug en kwam zelfs in 
de 65e minuut op voorsprong, 1-2. 
Trainer Marc Schols probeerde door 
het inbrengen van Maykel Sitvast, 
Danny Plasmeijer en Sven Vlas-
man het tij te keren, maar het leek 
niet het gewenste effect te hebben. 
Maar in de 87e minuut kwam KDO 
via Rick Kruit toch op gelijke hoog-

te. Een vrije trap vanaf zo’n 20 me-
ter schoot de centrumspits van KDO 
onberispelijk kogelhard in de rech-
terkruising, 2-2. Een flinke opluch-
ting voor KDO, want op basis van 
de tweede helft had niemand meer 
verwacht dat dit scenario zich zou 
voordoen. Na ruim 90 minuten floot 
de goedleidende arbiter af en was 
2-2 de uiteindelijke eindstand.

Kortom, 2-2 was een terechte uit-
slag voor deze wedstrijd. KDO had 
de overhand in de eerste helft en 
Olympia’25 in de tweede. Door deze 
uitslag blijft KDO boven de Hilver-
summers op de ranglijst. Maar de 
gespeelde tweede helft baart zorgen 
voor de wedstrijd van aanstaande 
zondag in Amsterdam tegen num-
mer vier ZSGO/WMS. Er zal hard, 
veel en goed getraind moeten wor-
den om minimaal een punt mee te 
nemen naar De Kwakel…..



Uithoorn - Aan de vooravond van 
hun beider 25-jarig bestaan geven 
dameszanggroep “Experiment” uit 
Hoofddorp en het gemengd Goois 
Vocaal Ensemble uit Naarden een 
licht, hartverwarmend kerstconcert. 
Experiment” bestaat uit 36 leden. 
Hun repertoire is Engelstalige Pop, 
Close Harmony en Jazz songs. Ze 
treden op op korenfestivals, waar-
onder Amsterdam (Paradiso), Naar-
den, Zandvoort. Ook de Keukenhof 
en Korenlint in Haarlem hebben van 
hun zangkunst kunnen genieten. 
“Experiment” staat onder leiding 
van Wendy Vos en wordt begeleid 
op de piano door Oksana Polman. 
Het Goois Vocaal Ensemble is een 
Naardens gemengd koor met onge-
veer 60 leden van alle leeftijden. Het 
Goois Vocaal Ensemble verzorgt uit-
voeringen op verschillende locaties 
zoals in zorgcentra, kerken en the-
aters. De afgelopen jaren heeft het 
Goois Vocaal Ensemble in het kader 
van uitwisselingsprojecten niet al-
leen in het binnenland maar ook in 
het buitenland concerten gegeven 
waaronder Zwitserland, Tsjechië, 
Engeland en Italië.
Ook deelname aan het korenfesti-
val in Monnickendam en Paradiso 
in Amsterdam en een tweejaarlijks 
kerstconcert in het Gooi zijn een 

vast onderdeel op de concertagen-
da. Het repertoire is licht Ameri-
kaanse muziek (evergreens in slow 
en up tempo) met musical medleys 

(o.a. Cats) en close harmony wer-
ken. Dirigent Roy Voogd streeft naar 
muzikale uitdagingen. 

Het koor heeft Alwin Kluit als vas-
te begeleider op de piano. Dit ge-
zamenlijke “Lichte Kerstconcert”  
wordt gegeven op zondagmiddag 
23 december a.s bij Dans- en Par-

tycentrum Colijn, Industrieweg 20 te 
Uithoorn. De aanvang is 14.30 uur 
en de toegangsprijs is 5 euro per 
persoon. De kaartverkoop is aan de 

zaal, of te bestellen bij Monica de 
Greeve, 035-6952516, of per e-mail:
mdegreeve@casema.nl of bij Anja 
Boom, 023-5631678, 

e-mail:  anjaboom@planet.nl.
Parkeergelegenheid: voldoende en 
gratis. In de pauze zal een grote 
tombola gehouden worden!
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Moe van alle kerstvoorbereidingen? 

Laat u muzikaal verwennen

Zaterdag 15 december a.s.

Sfeervolle kerstactiviteiten in 
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 15 decem-
ber zal het in Winkelcentrum Zij-
delwaard in Uithoorn weer bruisen 
van de gezelligheid. De winkeliers 
brengen u alvast in de Kerstsfeer 
doormiddel van een aantal gezellige 
kerstactiviteiten voor jong & oud!
Vanaf 12.00 uur kunt u zaterdag ge-

nieten van diverse acts:
Er loopt op deze zaterdag in win-
kelcentrum Zijdelwaard een heel 
bijzondere kerstman!, namelijk een 
mechanische. Een verrassende 
stand-still act. Een heerlijke dikbui-
kige kerstman met een slee vol pak-
jes waaruit muziek komt. Is het een 

standbeeld of is het nu een echte 
kerstman? Het driekoppige Charles 
Dickens Orkest zorgt voor sfeervolle 
kerstklanken. Zij worden niet gehin-
derd door stekkers en snoeren en 
kunnen daarom het hele winkelcen-
trum voorzien van gezellige kerst-
muziek.

Leden Con Amore in
nieuwe kleding
Vinkeveen - Zaterdagavond was 
het weer zover. Accordeonvereni-
ging Con Amore gaf haar jaarlijks 
concert voor een overvolle zaal in 
de Boei te Vinkeveen. Beide or-
kesten en het ensemble gaven een 
prachtig concert waar iedereen van 
heeft genoten. Tijdens deze avond 
werd Kitty van Beek in het zonne-
tje gezet. Zij was 50 jaar lid van de 

vereniging en ontving van de voor-
zitter een prachtig collier met een 
accordeonhangertje. Haar klein-
zoon speelde op zijn bariton bege-
leid door zijn moeder op piano een 
prachtig stuk voor haar. Extra fees-
telijk was deze avond omdat de le-
den van Con Amore nieuwe kleding 
droegen. Dankzij het Schipholfonds 
en het Prins Bernard cultuurfonds 

kon deze kleding worden aange-
schaft. Op bijgaande foto zijn alle 
leden van de vereniging te zien met 
hun nieuwe outfit. Mocht u zin heb-
ben gekregen om ook accordeon te 
spelen dan kunt u tijdens de repe-
titieavond altijd binnen lopen. Deze 
is op dinsdagavond in basisschool 
“De Schakel” Pijlstaartlaan 1 te Vin-
keveen van 19.00 – 22.30 uur.

Kerstverhaal De Rovenians:

Jozef - de andere kant van 
het verhaal
Regio - Gospelkoor De Rovenians 
brengt dit jaar voor het eerst “The 
Virgin” van Adrian Snell, vertaald in 
het Nederlands.
Met “The Virgin” heeft Snell het 
kerstverhaal eens van een andere 
kant benaderd, gezien door de ogen 
van Jozef. Dit geeft een verrassende 
en andere kijk op het kerstverhaal, 
want is er wel eens over nagedacht 
hoe Jozef het hele gebeuren rond-
om de kerst moet hebben beleefd?
Hoe hij zich gevoeld moet heb-
ben toen Maria hem vertelde dat zij 
zwanger was, terwijl hij zeker wist 
dat hij niet de vader kon zijn?
Hoe moeilijk het voor Jozef was om 

te geloven dat Maria de waarheid 
sprak?
Dit is dus een hele andere benade-
ring van kerst dan men gewend is. 
Het verhaal van Jozef, Maria op de 
ezel, de stal, de herders op het veld, 
het kindje Jezus, dat is ons allemaal 
bekend. 
Maar het “kerstverhaal” van Gospel-
koor De Rovenians heeft een hele 
andere verrassende benadering. 
Door middel van verhaal, spel en 
zang komt het kerstverhaal voor ie-
dereen tot leven, èchter op een an-
dere manier dan men gewend is.
Zo wordt men meegenomen in het 
leven van Jozef, zijn gevoelens, zijn 

liefde voor Maria en uiteraard de 
geboorte van Jezus: Het Licht van 
de wereld!
Deze `minimusical` wordt dit jaar 
twee keer uitgevoerd:
Zondag 23 december a.s. om 17.30 
uur in de Gereformeerde Kerk te 
Harmelen aan de Hendriklaan 1 en
Maandag 24 december a.s. om 22.00 
uur in Gereformeerde Kerk te Lopik 
aan de Lopikerweg Oost 57.
Het is zeker de moeite waard om 
één van deze diensten te bezoeken.
Gospelkoor De Rovenians is ervan 
overtuigd dat iedereen met een ge-
weldig kerstgevoel naar huis toe 
gaat!

Sinterklaas op de Driehuisschool
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
heeft Sinterklaas de Driehuisschool 
bezocht. Gelukkig wist hij ook dit 
jaar deze school te vinden. 

De Sint en zijn Pieten kwamen on-
der luid gezang aanlopen. Na het 
welkom heten door de locatieleid-
ster, kwam Sint erachter dat hij een 
Piet bij zich had zonder veer. 

De Piet gooide met spekjes en stond 
tussen het publiek! Sinterklaas vroeg 
of de Piet zonder veer bij hem wilde 
komen en een liedje wilde zingen. 

De tekst van het lied dat Piet zong 
was niet goed en het lopen op de 
ladder ging ook al mis. Het was zeer 
noodzakelijk dat deze Piet zijn Pie-
tendiploma ging halen op de Drie-
huisschool. 

Gelukkig konden de leerlingen hel-
pen, want zij hadden allemaal al een 
pietendiploma behaald. 

Alle groepen mochten bij Sinter-
klaas komen in de Speelzaal. Bij 
de ene groep ging de Piet zonder 
veer bijvoorbeeld balanceren en bij 

de andere groep rijmen. Bij groep 5 
had de Piet zijn Pietendiploma be-
haald! 

Ook hebben de kinderen leuke din-
gen laten zien aan Sinterklaas en 
natuurlijk kreeg iedereen een mooi 
cadeau. 

Aan het einde van de ochtend ging 
Sinterklaas met 2 Pieten met veer 
weg van onze school. 
De kinderen en de leerkrachten 
hebben genoten van deze gezellige 
ochtend.

Let op, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. 

heeft de Nieuwe Meerbode  geen postbusnummer meer.

U kunt uw kabaaltjes enz.  in het vervolg opsturen naar:

Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.



De Ronde Venen- De gemeente 
De Ronde Venen organiseert vrijdag 
25 januari 2008 de sportverkiezing 
voor het jaar 2007. Inwoners en ver-
enigingen kunnen daarvoor sporters 
en teams nomineren die wat hen be-
treft voor de titel Sportman, Sport-
vrouw, Sporttalent of Sportploeg 
van 2007 in aanmerking komen. De 
sportverkiezing kent dit jaar een an-
dere opzet dan voorgaande jaren. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in De Meijert worden 25 januari de 
winnaars van de sportverkiezing be-
kendgemaakt., inwoners zijn van 
harte welkom die bijeenkomst bij te 
wonen. De uitreiking gebeurt tijdens 
een feestelijk programma dat wordt 
gepresenteerd door Hans van Veen.
De komende weken kunnen inwo-
ners en verenigingen sporters en 
sportploegen nomineren voor de 
verschillende titels. De kandidaten 
worden beoordeeld door een jury 
onder voorzitterschap van wethou-
der Ingrid Lambregts (Sport). In de 
jury heeft ook Mijdrechtenaar Avital 
Selinger zitting, volleybalcoach van 
het Nederlands vrouwenteam en 
winnaar van Olympisch goud met 

het herenteam tijdens de Spelen 
van 1996 in Atlanta. Ook de sport-
redacties van de Nieuwe Meerbode 
en AD Groene Hart maken deel uit 
van de jury. Wethouder Ingrid Lam-
bregts (Sport): “Ik hoop dat er veel 
sporters en sportteams worden ge-
nomineerd en roep inwoners en ver-
enigingen op zoveel mogelijk kandi-
daten voor de titels aan te dragen. 
We willen er 25 januari een echt 
feest van maken en sporters in het 
zonnetje zetten. Sport is belangrijk 
voor onze samenleving. Niet alleen 
omdat bewegen goed en gezond is 
voor mensen, maar ook omdat sport 
bijdraagt aan het vormgeven van 
een sociale samenleving.’’

De uitreiking van de prijzen vindt 
vrijdag 25 januari plaats in De Me-
ijert. Nominaties kunnen tot uiter-
lijk 31 december worden gedaan via  
sportverkiezing@derondevenen.nl. 
Op de gemeentelijke website (www.
derondevenen.nl, onder het kopje 
Sportloket) staat aan welke voor-
waarden kandidaten dienen te vol-
doen. Ook vindt u hier een nomina-
tieformulier.

Vinkeveen -  Al dagen werd er in 
spanning en met buikpijn naar het 
bezoek van Sinterklaas toegeleefd. 
Gelukkig dit jaar bracht hij ook een 
bezoek aan obs De Pijlstaart in Vin-
keveen. Vol verwachting stonden de 

kinderen Sinterklaas op te wachten 
langs de waterkant. Daar verscheen 
opeens een piet in een roeiboot.

Dit was een piet zonder veer, die te 
laat was gekomen toen Sinterklaas 
met de pakjesboot al was vertrok-
ken. Piet is toen maar met de roei-
boot achter de pakjesboot aan ge-
roeid en hij was net op tijd aange-

komen bij de Pijlstaartschool. Kort 
daarna kwam Sinterklaas op Ame-
rico aanrijden en kon het feest be-
ginnen. In alle groepen werd luid 
voor Sinterklaas gedanst, gedicht 
en gezongen. Door de pieten werd 

er ruim met peternoten gestrooid 
en cadeaus zijn uitgedeeld. Het was 
weer één groot feest met spelletjes, 
zingen, gedichten voorlezen en de 
pakjes uitpakken.
Zal hij deze kinderen volgend jaar 
weer komen bezoeken in de nieuwe 
school? Dat zal toch wel. Nou, daar 
kunnen ze weer een jaar in span-
ning en met buikpijn op wachten.
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Actie StrooiGoed De 
Schakel brengt veel geld op 
Vinkeveen - Sinterklaas heeft tij-
dens zijn bezoek aan Protestant 
Christelijke Basisschool De Schakel 
de eer gehad om de opbrengst van 
de Actie StrooiGoed voor de Stich-
ting Doe Een Wens bekend te ma-
ken. De afgelopen weken hebben 
de leerlingen samen maar liefst 500 
zakken pepernoten verkocht aan 
ouders, opa’s, oma’s, buren en an-
dere bekenden. Met de opbrengst 
van de actie helpen de kinderen 
wensen te vervullen van leeftijds-

genoten met een levensbedreigen-
de ziekte. De school steunt de actie 
nog extra door voor elke verkochte 
zak 50 eurocent te doneren. De op-
brengst voor de stichting Doe Een 
Wens komt hierdoor voorlopig op 
1050 euro. Het bedrag zal nog hoger 
worden omdat de school nog steeds 
giften binnenkrijgt. Sinterklaas en 
zijn Pieten waren erg enthousiast en 
trots op de leerlingen en zijn vrolijk 
alle klassen langsgegaan. 

Een EHBO cursus volgen? 
Doe het nu!
De Ronde Venen - Een ongeluk 
zit in een klein hoekje. U hoeft niet 
meteen te denken aan verfrommel-
de auto’s en gillende sirenes. Het 
grootste deel van de ongelukken 
gebeurt gewoon thuis, op het werk 
of op het sportveld: een verbrande 
vinger, een schaafplek, een verstuik-
te enkel: iedereen kan helpen, als hij 
maar weet wat hij moet doen.
Of iemand verslikt zich, krijgt een 
hartaanval, geen bloed te zien, maar 
zonder snelle en goede hulp kan het 
wel fataal zijn. Deze eerste snelle en 
goede hulp wordt veelal door een 
EHBO’er gegeven. Wilt u ook die 
eerst hulp kunnen verlenen en niet 
meer met de handen in het haar toe 
staan kijken, volg dan de EHBO cur-
sus.

Wat houdt een EHBO cursus in?
In deze cursus word je geleerd hoe 
je moet handelen in allerlei ongeval 
situaties, waarbij iemand een let-
sel oploopt. Onderwerpen die wor-
den behandeld zijn: hulpverlening 
bij bewusteloosheid, reanimatie, 
ernstige bloedingen, shock, kneu-
zingen, brandwonden, vergiftigen 

en nog veel meer. Aan het eind van 
de cursus doe je een examen voor 
het eenheidsdiploma EHBO. Dit di-
ploma is 2 jaar geldig en kan steeds 
met 2 jaar verlengd worden wan-
neer je daarvoor de nodige vervolg- 
lessen volgt. 
De cursus duurt 12 lessen met het 
examen inbegrepen. De praktische 
vaardigheden worden geoefend met 
LOTUS slachtoffers. Mensen die 
speciaal zijn opgeleid om ongeval-
len en verwondingen levensecht na 
te spelen.
In januari 2008 start er al een cur-
sus.

Voor wie is de cursus bestemd?
Iedereen die 16 jaar of ouder is kan 
de cursus volgen. 
Voor mensen die al een BHV oplei-
ding hebben gevolgd is deze cursus 
een waardevolle aanvulling.

Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u zich wenden tot het secre-
tariaat:
Carla van den Heuvel, telefoonnr. 
0297-256218, e-mail: 
carla@heuvelcv.nl

Winnaars kleurwedstrijd 
Globe Reisburo bekend
Vinkeveen - Vrijdag 7 december 
werden de prijswinnaars van de Sin-
terklaas kleurwedstrijd op het Glo-
be Reisburo verwacht om hun prij-
zen in ontvangst te nemen. Er zijn 
vele mooie kleurplaten ingeleverd 
maar er zijn uiteindelijk 3 winnaars 
gekozen. 

De winnaars zijn Tessa (3 jaar), Bud 
(3 jaar) en Milou (7 jaar). 
Elke winnaar ontving een grote me-
daille (van chocolade) een rugtas 
en sleutelhanger van Globe en na-
tuurlijk leuke cadeaus die Sinter-
klaas speciaal voor hen had achter-
gelaten.

Kerstmarkt Zuwe
Maria-Oord
Vinkeveen - De kerst is weer in 
aantocht. Voor iedereen die iets van 
de gezellige sfeer van de komende 
feestdagen wil meepikken, organi-
seert Zuwe Maria-Oord een kerst-
markt. Het is groots aangepakt met 
muziek, lekker eten, kramen vol met 
kerstspullen en natuurlijk glühwein 
en warme chocomel.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om te komen op zaterdag 15 de-
cember, van 14.00 tot 21.00 uur. 
Adres: Herenweg 69 in Vinkeveen. 
De kerstmarkt is feestelijk aange-

kleed. Lionsclub Vinkeveen/Waver-
veen zorgt voor oliebollen en snert 
met worst. Wie nog op zoek is naar 
een kerstcadeau kan terecht bij de 
verschillende kramen voor kerst-
stukjes, sjaals en mooie kaarsen. Er 
is voor ieder wat wils. Om 15.00 uur 
kunnen de bezoekers genieten van 
een optreden van het Jeugdorkest 
Concordia. Het kinderkoor treedt 
om 16.00 uur op in Vinkenoord en 
om 19.00 uur in Zuwe Maria-Oord. 
Een aanrader voor iedereen die van 
mooie kerstliederen houdt.  

Pijn in de buik van 
de spanning!

Sint was zijn mijter kwijt!
Mijdrecht - Sinterklaas is inmiddels 
weer in zijn lekkere warme Spanje 
waar hij kan genieten van zijn wel-
verdiende rust. Dat mag ook wel 
want hij maakt in Nederland toch 
altijd weer een heleboel mee. 
Had hij allemaal Pieten zonder veer 
meegenomen waardoor er een hoop 
misverstanden kwamen, gelukkig 
was dat op 4 december helemaal 
opgelost zagen we in het Sinter-
klaasjournaal.
Maar op de OBS Molenland speel-
de er nog een gerucht; de Sint was 
zijn mijter kwijt en zoals je kunt zien 
op de foto kwam hij met een reserve 
’hoofddeksel’.
Maar alle kinderen van de OBS Mo-
lenland hadden heel veel hoeden 

en petten  verzameld en die hingen 
overal in de school het zag er super 
gezellig uit.

Sint had dus  keuze genoeg, maar 
uiteindelijk koos hij toch maar zijn 
oude vertrouwde mijter die geluk-
kig door 1 van zijn Pieten  werd ge-
vonden. 

Nadat alle kinderen naar binnen 
gingen bleef Sint nog even op het 
schoolplein om aandacht te schen-
ken aan de jongere broertjes en zus-
jes en de Pieten deelden nog lekker 
veel pepernoten uit.
Het was weer een heerlijk Sinter-
klaas feest, de kinderen kijken nu 
uit naar het volgende feest.

Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode
geen postbusnummer meer. U kunt uw kabaaltjes 

enz. in het vervolg opsturen naar:
Redactiekantoor Mijdrecht, Anselmusstraat 19,

3641 CB Mijdrecht.

Let op, geen postbus meer!

Gemeente sluit convenant 
met Dierenbescherming 
over opvang zwerfdieren
De Ronde Venen - Het college van 
B en W heeft dinsdag 11 decem-
ber 2007 besloten, samen met de 
gemeente Uithoorn, opnieuw een 
convenant af te sluiten met de Die-
renbescherming over de opvang 
en verzorging van zwerfdieren. Het 
convenant geldt voor een periode 
van vier jaar.
In 2003 is, eveneens samen met de 
gemeente Uithoorn, reeds een con-
venant afgesloten waarin is afge-
sproken een structurele vergoe-
ding te verstrekken aan de Dieren-
bescherming, afdeling Uithoorn/De 
Ronde Venen, voor de opvang en 
verzorging van zwerfdieren in de-
ze gemeenten. Het college van bur-

gemeester en wethouders heeft nu 
besloten opnieuw voor dit doel een 
convenant te sluiten voor de periode 
tot en met 2011. 
De Dierenbescherming, afdeling De 
Ronde Venen/Uithoorn, is inmiddels 
opgegaan in de afdeling Aalsmeer 
e.o. van de Dierenbescherming. De 
Dierenbescherming maakt gebruik 
van de diensten van de Stichting 
dierenambulance Uithoorn/De Ron-
de Venen. Het convenant is qua in-
houd niet anders dan het voorgaan-
de convenant. De vergoeding die de 
gemeente aan de Dierenbescher-
ming betaalt is gebaseerd op een 
bedrag per inwoner en bedraagt 
jaarlijks circa 15 duizend euro.

Legesbedragen caravans 
en chalets gelijkgetrokken
De Ronde Venen - Burgemeester 
en wethouders hebben afgelopen 
dinsdag 11 december ingestemd 
met de aanpassing van de beleids-
regels voor de aanpak van perma-
nente bewoning. De aanpassing be-
treft het legesbedrag. Het legesbe-
drag is 500,- euro en wordt in reke-
ning gebracht voor een Persoonsge-
bonden gedoogbeschikking of een 
gedoogbeschikking voor zowel een 
chalet als een caravan.
In de beleidsregels voor de aanpak 
van permanente bewoning is voor 

het heffen van leges onderscheid 
gemaakt tussen caravans en cha-
lets. In de praktijk is dit onderscheid 
niet gemaakt en is één legesbedrag 
gebruikt.
Dat wil zeggen, dat zowel voor een 
Persoonsgebonden gedoogbe-
schikking voor een chalet als voor 
een Persoonsgebonden gedoog-
beschikking voor een caravan het 
laagste bedrag van € 500,-- in reke-
ning is gebracht. Ook in de leges-
verordening staat dit bedrag voor 
zowel chalets als caravans.

Wie wordt sporter, sporttalent 
of sportploeg van het jaar?
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Sinterklaasfeest bij de
Rakkertjes en de Duikelaar
De Ronde Venen - Ook dit jaar was 
het weer zover. In dorpshuis de Boei 
kwam Sinterklaas langs met zijn 
twee Pieten. Maar oh oh, wat was er 
gebeurd, een Piet was van het dak 
gevallen en had haar been bezeerd. 
Gelukkig wisten de leidsters samen 

met de Sint raad en was er al snel 
een verbanddoos voorhanden. Piet 
Pieter verbond Piet Anne-Lies vak-
kundig  en gelukkig kon ze al weer 
snel pepernoten en cadeautjes uit-
delen. Het was weer een gezellig 
feestje, tot volgend jaar Sint en Piet.

De Schakel beëindigt
Actie StrooiGoed met 
spelletjesochtend
Vinkeveen - De afgelopen jaren 
was het vlak voor 5 december elke 
keer raak. Dan werd PCB De Scha-
kel bezocht door Rommelpieten die 
de hele school overhoop haalden. 
Dit jaar is de school helemaal netjes 
gebleven.  Maar de Sinterklaassfeer 
zit er met de ‘Actie StrooiGoed’ van 
de Stichting Doe Een Wens wel he-
lemaal in. De afgelopen week heb-
ben de leerlingen samen maar liefst 
500 zakken pepernoten verkocht 
aan ouders, opa’s, oma’s, buren 
en andere bekenden. Met de op-
brengst van de actie helpen de kin-
deren wensen te vervullen van leef-
tijdsgenoten met een levensbedrei-
gende ziekte. De school steunt de 
actie nog extra door voor elke ver-
kochte zak 50 eurocent te doneren. 
De opbrengst voor de stichting Doe 
Een Wens komt hierdoor op 1000 
euro. Het bedrag zal nog hoger wor-
den door de diverse giften die de 
school hiervoor gekregen heeft.

Als bedankje voor de goede ver-
koop van de pepernoten is er voor 
de kinderen een spelletjesochtend 
georganiseerd. Dit was tot het laat-
ste moment een verrassing voor de 
leerlingen. Er klonk dan ook een 
luid gejuich door de gangen toen er 
in de groepen verteld werd dat de 
boeken aan de kant konden omdat 
er ridder- en jonkvrouwenspelletjes 

gedaan gingen worden. In groepjes 
voerden de leerlingen diverse op-
drachten uit. Wanneer een activiteit 
goed was uitgevoerd kregen de kin-
deren een puzzelstukje.
De spelletjes waren heel divers. Op 
het schoolplein werd bijvoorbeeld 
de ridderkracht gemeten door mid-
del van touwtrekken. De behendig-
heid en snelheid van de ridders en 
jonkvrouwen kwamen tot uiting bij 
de verkleedestafette en de vlaggen-
race. Het denkvermogen werd ook 
nog aangesproken bij het memo-
ryspel en het jonkvrouwenrijm. Ook 
moesten de kinderen zoveel moge-
lijk woorden maken met de letters 
van het woord ‘Ridderkasteel’. Het 
spel ‘dropridders’ was het meest po-
pulair want hierbij moesten de kin-
deren zo snel mogelijk een dropve-
ter naar binnen slurpen.
Aan het eind van de ochtend had-
den alle kinderen een mooie jonk-
vrouwenhoed of ridderhelm ge-
maakt en waren de puzzels com-
pleet. De inzet van de kinderen voor 
de Actie StrooiGoed werd nog extra 
beloond met een leuk cadeautje.

Het was een bijzonder leuke och-
tend. U kunt de foto’s van deze dag 
en van de andere activiteiten rond-
om Sinterklaas bekijken op de spe-
ciale ‘Sintersite’ van
www.schakelvinkeveen.nl 

Kerstoptredens van
Viribus Unitis in Wilnis
Wilnis - In de decembermaand is 
muziekvereniging Viribus Unitis ver-
schillende keren buiten of binnen te  
beluisteren. De muziek staat in het 
teken van de kerst.
Het eerste optreden is op zaterdag 
15 december in de culturele zaal 
van dorpscentrum Willisstee aan de 
Pieter Joostenlaan in Wilnis. 
Om kwart voor acht worden de be-
zoekers verwelkomd door een heu-
se kerstman van Viribus Unitis.
Er wordt een glas glühwein of cho-
colademelk geschonken terwijl een 
kerstensemble van Viribus het pu-
bliek alvast in de stemming brengt. 
Om 20.00 uur begint het kerstcon-
cert en wisselen het leerlingen- en 
fanfareorkest elkaar af. 
Natuurlijk ontbreekt bekende kerst-
muziek als “happy christmas”,
“once in royal David’s city en “the 
first noël” niet in het kerst-program-
ma. Bijzonder, maar vooral indruk-
wekkend, is de Russische kerstmu-

ziek met veel klokgebeier. Ook is er 
de mogelijkheid om enkele liederen 
mee te zingen. 
Een speciaal element in het pro-
gramma is het kerstverhaal dat op 
film is vastgelegd waarin een spe-
ciale rol is weggelegd voor de blok-
fluiters en de leerlingen van Viribus. 
Het daaropvolgende kerstoptreden 
is op zaterdamorgen 22 december 
in het dorp Wilnis. Een kerstensem-
ble van Viribus speelt  “op iedere 
hoek van de straat” bekende kerst-
muziek terwijl het publiek kerstinko-
pen doet. 

Tot slot is het kerstensemble, in weer 
andere samenstelling, te horen op 
zaterdagavond 24 december, bij de 
hoofdingang van de Ontmoetings-
kerk in de Dorpsstraat in Wilnis.
Dit buitenoptreden vindt plaats 
voorafgaand aan de kerstnacht-
dienst die vanaf half elf in deze kerk 
wordt gehouden.

Tieners lekker in hun vel
Ook in 2008 cursussen 
voor weerbaarheid jeugd
De Ronde Venen - Ook in 2008 zet 
Stichting Leefbaarheid de samen-
werking met Mirelle Valentijn van 
Pura Vida Praktijk voor Levensgeluk 
voort. Het aanbod wordt in 2008 uit-
gebreid. 
De cursus “Sociale Weerbaarheid 
– Omgaan met Pesten” is bedoeld 
voor tieners vanaf 10 tot en met 12 
jaar en jongeren vanaf 13 tot en met 
17 jaar die te maken hebben met het 
pestprobleem, niet sociaal weerbaar 
zijn en/of niet sociaal vaardig zijn, of 
sociaal faalangstig.
Cursisten worden weerbaarder, 
ze veranderen hun houding, bou-
wen hun zelfvertrouwen en ei-
genwaarde opnieuw op, andere 
klachten nemen af en ze worden 
niet meer gepest of veel minder.                                                                                       
De deelnemers leren anders om-
gaan met weerbaarheid, opkomen 
voor zichzelf door middel van direct 
toepasbare handvatten. De deelne-
mers leren omgaan met onaange-
name situaties: non-verbaal, verbaal 
en digitaal pesten, buitensluiten, 
negeren, chanteren, roddelen. 
De cursus bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 1,5 uur. Bij de cursus horen 
ook een intakegesprek en twee ou-
derbijeenkomsten. De volgende cur-
sus begint in januari 2008 op dins-
dag in de namiddag van en op dins-
dagavond in het jongerencentrum 
Allround in Mijdrecht. De eigen bij-
drage voor de cursus bedraagt 130 
euro. 

Vervolg 
De cursus Durven en doen! Ik ben 
een kampioen! Is bedoeld voor tie-
ners die mee hebben gedaan aan de 
sociale weerbaarheidscursus of een 
sociale vaardigheidstraining heb-
ben gevolgd. In deze korte vervolg 
cursus wordt dieper ingegaan op 
faalangst: cognitief, sociaal en mo-
torisch.
Er wordt gewerkt aan het bevorde-
ren van zelfvertrouwen, helpende 
gedachten, omgaan met vervelen-
de gevoelens als spanning, angst en 
boosheid, ontspannen en weerbaar 
en zeker gedrag. 
De cursus bestaat uit 3 bijeenkom-
sten van 1,5 uur. De cursus begint in 
januari 2008 op de maandagmiddag 
in het jongerencentrum Allround in 
Mijdrecht. De eigen bijdrage voor 
de cursus bedraagt 50 euro. 

Yoga voor Tieners
Van yoga krijg je innerlijke rust en 
zelfvertrouwen. Tieners werken op 
de yoga aan balans tussen span-
ning en ontspanning, ademhaling, 
beweging en oefening, fantasie en 
creativiteit, zelfvertrouwen en posi-
tief denken. Yoga is voor alle tieners, 
er is geen competitie! Yoga is ple-
zier voor iedere tiener. Je doet wat 
je kan. Je hoeft geen problemen te 

hebben om met yoga bezig te zijn. 
Het helpt echter wel als je op school 
leer- of andere problemen hebt om 
je te ontspannen en te concentre-
ren.
Er zijn vier groepen in de Veenzijde-
school, Wagenmaker 99 te Wilnis:
Woensdag 15.00 – 16.00 groep 3, 4, 
5 leeftijd 6 t/m 9 jaar
- Woensdag 16.15 – 17.30 groep 6, 7, 
8 leeftijd 10 t/m 12 jaar
- Donderdag 18.30 – 19.45 groep 6, 
7, 8 leeftijd 10 t/m 12 jaar
- Donderdag 19.45 – 21.00 middel-
bare school leeftijd 12 t/m 17 jaar

Cursus Faalangst de baas
De deelnemers leren hoe zij de faal-
angst de baas kunnen worden, op 
een manier die past bij hen als
individu. Hierdoor leren zij anders 
omgaan met de omstandigheden 
die faalangst oproepen. Enerzijds le-
ren zij dit door de vaardigheden die 
ze aangeleerd krijgen en anderzijds 
door aan hen ervaringen te bieden 
die helpen om anders naar zichzelf 
en de wereld te kijken. Daarmee 
kunnen hun eigen en unieke kwa-
liteiten beter tot ontplooiing komen. 
De cursus start in februari 2008 en 
bestaat uit 10 bijeenkomsten van 
1,5 uur op de maandagmiddag. Bij 
de cursus horen ook een intakege-
sprek en twee ouderbijeenkomsten. 
De cursus wordt gegeven in het jon-
gerencentrum Allround in Mijdrecht 
voor 
tieners van 10 tot en met 12 jaar en 
jongeren vanaf 13 tot en met 17 jaar. 
De eigen bijdrage voor de cursus 
bedraagt 130 euro. 

Follow up cursus 
Aan deze bijeenkomsten kunnen 
tieners en jongeren deelnemen die 
in het verleden mee hebben ge-
daan aan de sociale weerbaarheids-
cursus of de Sta Sterk training van 
Stichting Omgaan met Pesten. De 
follow-up bestaat uit drie bijeen-
komsten van 1,5 uur. In de bijeen-
komsten zal worden gekeken welke 
onderwerpen uit de training meer 
aandacht, herhaling en/ of oefening 
behoeven. De bijeenkomsten zijn op 
maandagavond in maart 2008 en 
zullen plaatsvinden in jongerencen-
trum Allround, aan de Rondweg 1a 
te Mijdrecht. De eigen bijdrage be-
draagt 50 euro. 

Voor meer over het aanbod in 2008
- Dyanne van Tessel van Stichting 
Leefbaarheid 0297–230 287
(d.van.tessel@st-leefbaarheid.nl)
- Mirelle Valentijn, trainer van de 
cursus 0297 – 27 46 05
Ook vind je informatie op: 
www.omgaanmetpesten.nl
www.st-leefbaarheid.nl
www.jcallround.nl
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl 

Nuchter Verstand basis 
voor verslavingsbeleid
De Ronde Venen - De gemeente 
vindt het alcoholgebruik onder de 
Rondeveense jongeren zorgelijk en 
wil dan ook een lokaal alcohol- en 
drugsbeleid opzetten om het ge-
notmiddelengebruik onder jonge-
ren te verminderen. Het gehele pro-
ject voor het opstellen van het loka-
le verslavingsbeleid heeft de naam 
‘Nuchter Verstand’ gekregen. Om 
hier invulling aan te geven, is een 
plan van aanpak opgesteld, dat het 
college van burgemeester en wet-
houders op 4 december heeft vast-
gesteld. 
Voor het opzetten van het lokale 
preventieve verslavingsbeleid is een 
werkgroep opgericht waarin naast 
professionele instellingen ook jon-
geren en ouders zitting hebben. De 
werkgroep heeft input gegeven voor 
het plan van aanpak. Uit dit plan van 
aanpak zal de werkgroep ook een 
concreet actieplan met maatregelen 
opstellen. 
De werkgroep streeft naar realisatie 
van de doelstellingen van het pro-
ject Nuchter Verstand, namelijk:
tegengaan van alcoholgebruik onder 

de 16 jaar; tegengaan van drugsge-
bruik onder de 18 jaar; bevorderen 
van verantwoord alcohol- en drugs-
gebruik, voorkomen van schadelijk 
alcohol- en drugsgebruik; voorko-
men van openbare orde problema-
tiek.
De toekomstige maatregelen zijn 
gericht op alle (uitgaande) jongeren 
in de gemeente De Ronde Venen in 
de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Hierbij 
zal de focus liggen op het vermin-
deren van alcoholgebruik, met spe-
ciale aandacht voor de jongeren die 
op zeer jonge leeftijd beginnen met 
alcohol drinken. Daarnaast zijn de 
maatregelen gericht op intermediai-
re doelgroepen zoals ouders, onder-
wijs, hulpverlening, verenigingen en 
horecagelegenheden.

De maatregelen hebben betrekking 
op de beleidspijlers voorlichting, 
hulpverlening, voorzieningen en re-
gelgeving/ handhaving. Voor de uit-
voering van het lokale alcoholbeleid 
is met ingang van de begroting 2008 
structureel een bedrag beschikbaar 
van 24.750,- euro.

Belangrijke informatiebijeenkomst

Wat zijn de plannen in
Amstelhoek? 
Amstelhoek - Het wijkcomité Am-
stelhoek heeft de gemeente uitge-
nodigd voor een informatiebijeen-
komst over een aantal actuele on-
derwerpen, die van groot belang 
zijn  voor de toekomst van Amstel-
hoek.  Deze avond vindt plaats op 
maandag 17 december aanstaande 
in het Buurthuis ‘Ons Streven’. Aan-
vang: 20.00 uur. Vanaf 19.45 is de 
deur open. Wanneer u meer wilt we-
ten over de ideeën die de gemeen-
te heeft ten aanzien van het gebied 
Engel en de locatie Pothuizen, zou 
ik zeker komen. Hoe staat het met 
de omlegging van de N 201? Wor-
den Amstelhoek Noord en Zuid sa-
mengesmolten tot één Amstelhoek? 
Kunnen de door de bewoners op-
gestelde plannen zoals omschreven 
in het Wijkplan Amstelhoek worden 
uitgevoerd? Wat gaat er gebeuren 
met de Irenebrug? Deze en andere 
vragen zullen worden beantwoord 
door medewerkers van Gemeente 
De Ronde Venen. Wethouder Bram 
Rosendaal zal eveneens aanwezig 
zijn. Kortom, genoeg interessante 
onderwerpen. En tevens alle ruim-
te om vragen te stellen over deze 
of andere zaken. Wethouder Rosen-
daal en wethouder Dekker zullen 
deze avond aanwezig zijn om zoveel 
mogelijk te luisteren en zo mogelijk 
vragen te beantwoorden.

Kerstmiddag 55-plussers
Vinkeveen - Latijns koor VIVA-
CE uit Vinkeveen zal zingen tijdens 
de Kerstfeestmiddag voor 55+ in 
dorpshuis De Boei, Kerklaan 32  te 
Vinkeveen op maandag 17 decem-
ber om 14.00 uur.

Voor de pauze zal het Interkerkelijk 
Kinderkoor aanwezig zijn om te zin-
gen van het Kind in de kribbe. Naast 

lezing uit het Lucas evangelie, de-
clamatie en veel samenzang luiste-
ren we naar een Kerstvertelling door 
Elza Vis-Strubbe. In de pauze wordt 
een collecte ter bestrijding van de 
onkosten gehouden. U kunt zich 
opgeven voor 15 december bij: Mw. 
T. Samsom-Verwey, 0297-261578 
en bij Mw. A.Ch. van Golen-Koster, 
0297-261672.

Sportieve Sint bezoekt 
Proostdijschool
Mijdrecht - Dinsdag 4 december 
bezocht Sinterklaas de Proostdij-
school in Mijdrecht. Dit jaar kwam 
de Sint niet met zijn trouwe paard 
Americo, maar beoefende hij een 
nieuwe sport, nl nordic walking.

De kinderen waren erg blij dat de 
Sint was gekomen en dat het feest 
kon beginnen. Binnen gingen ze al-
lemaal bij de Sint op bezoek, brach-
ten een bezoekje aan de schatka-

mer van de Sint en keken naar een 
prachtige poppenkastvoorstelling. 
Ook was er Pietengym, knutselen, 
konden er spelletjes gedaan wor-
den, was er een heus Pietencafé en 
natuurlijk mocht de disco niet ont-
breken! Na een gezellige ochtend 
werd de Sint uitgezwaaid door al-
le kinderen. Dankzij de sinterklaas-
commissie was het bezoek van de 
Sint en zijn Pieten weer een groot 
succes!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet 
dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Interessante onderwerpen genoeg. Maar de tijd 
gaat zo snel en er gebeurt zoveel dat het haast 
niet bij te houden is. De column van vorige week 
ging verloren door de technische vooruitgang. Je 
zit in een bepaald stramien waarin je werkt. Dat 
komt uit op uiterlijk dinsdag om 11.30 uur inleve-
ren, Meestal eerder maar soms komt het niet an-
ders uit. Kan niet meer. Dat kan gewoon niet meer. 
Dat moet maandag. Anders komt het gewoon niet 
meer in de krant. Ja! Ja! Zo worden wij langzamer-
hand steeds verder tot aanpassing gedwongen, 
een soort slaaf van de technische ontwikkeling. De 
Belastingdienst kan haar eigen tempo niet bijhou-
den. Ja! Ja!  Steeds meer aanpassen. Een handge-
schreven acceptgiro krijg je vaak terug. 

Vroeger nooit. Dat komt dan omdat je handteke-
ning door de machines op de bank zogenaamd niet 
meer wordt herkend. Mijn handtekening is nooit 
honderd procent hetzelfde. Vroeger kreeg ik nooit 
een bericht terug dat mijn handschrift niet te lezen 
was. Ik denk eerder dat het pesterij is en dat men 
eigenlijk wil dat je digitaal gaat bankieren. Ook de 
ouderen worden steeds meer naar de computer-
communicatie gedrukt. Zo gaat dat in deze snelle 
tijd. Ook door de gemeente. Ja! Ja! ook door de ge-
meente. Alle informatie wordt via Internet gespuit. 
Als je bij wil blijven, dan moet je alles zelf maar 
van Internet afhalen. Heb je geen computer of kun 
je niet internetten dan kom je scheef te zitten. Al-
les wordt gedigitaliseerd. Of met streepjescodes of 
met chipjes enz. Ze gaan geloof ik ook bij Zuwe 
digitaliseren. Dan krijgen de hulpen een apparaat 
mee en het huis een streepjescode en dan moet 
het zogenaamd administratief beter gaan werken 
maar het gevolg is dat de hulpen in een steeds 
strakker keurslijf worden geduwd. Het zou zelfs 
kunnen zijn dat de reisuren voor eigen rekening 
zijn. Steeds meer jagen, steeds meer stress. Nog 
even en dan krijgt de hulp een chip in haar bil en 
dan kunnen ze haar of hem gedurende de hele 
werktijd volgen van A tot Z. Jules Verne heeft veel 
bedacht maar dit heeft hij niet voorzien.  Het duurt 
heus niet zolang meer dat elk huis een streepjes-
code krijgt van Westhoek Wonen. Dan kunnen ze 
zien hoe vaak de deur open en dicht gaat. Ze  (Ie-
dereen die alles van je wil weten, de politie, de be-
lasting, de sociale ambtenaar, de zorgverzekeraar 
enz. enz.) gaan de touwtjes steeds strakker aanha-
len en steeds grotere bestanden aanleggen om te 
weten wat wij allemaal wel uitspoken.  Maar!!! Ja! 
Ja! Maar, als de overheid dat wil met ons, dan wil-
len wij dat natuurlijk ook van de overheid. Dat wil 
zeggen van de overheidsbekleders. Dan willen wij 
ook weten wat de Burgemeester, de wethouders, 
de raadslede de secretarissen en de ambtenaren 
elk moment van de dag allemaal uitspoken. Dan 

willen wij ook toegang hebben tot de sites waarop 
‘te zien is hoeveel ze zitten te OH’ en en privézaken 
afhandelen in diensttijd, enz. 

Neem het maar niet allemaal serieus maar toch 
worden onder het mom van: “Het is goed voor ons” 
steeds meer onder curatele gesteld. Ik hoorde gis-
teren op de radio dat de politie meer dan 100.000 
bekeuringen heeft uitgedeeld, waarvan ongeveer 
de helft zonder aanleiding, (omdat het werkboekje 
nog niet vol genoeg was met bonnen) voor het niet 
bij zich hebben van een persoonsbewijs (ausweis)  
Dat kost, laat ik schatten, 10 minuten per bekeu-
ring, nog eens 30 minuten voor ca de helft van de 
mensen die bezwaar maken in verband met een 
onterechte actie. Geschat kost dat de overheid. 2,5 
miljoen minuten. Om de  tijd van de rechters maar 
niet te tellen. Alleen daarmee gaan al 33 manjaren 
verloren voor het uitvoeren van belangrijker za-
ken. Hartstikke ellig. Ja! Ja! Hoe vind je dit woord, 
is het niet iets voor de dikke Van Dalen? In onze 
gemeente is het wel een woord dat veel opgang 
kent. 

Misschien is het volgend jaar het woord van het 
jaar. Dat woord kon twee weken geleden ook vaak 
genoemd worden tijdens de vragen aan de wet-
houder R.O over de Driehoek. U weet wel. Ja  die.
Die zei steeds zoiets als: “Ja, dat weet ik niet. Dat 
is mij niet bekend. Daar hebben wij het niet over 
gehad, enz. enz. Heel positief. Gewoon ellig. Ja! Ja 
Ik moet toegeven dat ik genoten heb van de Open 
Dag van onze Gemeente. Van de mensen die het 
servicenummer bemannen. Van de ambtenaren die 
bij nacht en ontij de weg op gaan om te strooien. 
Om de manier waarmee ze met het milieu omgaan 
en ook van de brandweer. Jammer dat er niet veel 
wethouders of de burgemeester aanwezig waren 
om met het publiek te praten. Nou ja, dat weten wij 
wel. Ja! Ja!  Bijna goed. 

Echt waar! Bijna goed. De traptreden en hekjes zijn 
weg bij de Raadhuisstraat. Bijna goed. Niet zeuren, 
onze hooggewaardeerde ambtenaren hebben de 
trapjes weg laten halen en vervangen door straat 
en plantsoen. Bijna goed.  Onze wegenspecialis-
ten hebben alleen wat gladde stenen gebruikt in 
de afhangende bocht. Je zult zien dat er fietsers 
gaan vallen. Die zijn echt niet stom, maar de weg 
is stom. Ellig! Ja! Ja! Het komt wel een keer goed. 
“Als het kalf verdronken is.”
 
 

                                   John B. Grootegoed

Ja! Ja! 
Automatiseren

De Ronde Venen - Vereniging de3hoek komt met 
voorbeelden hoe het ook kan in de provincie Utrecht. 
Het lijkt wel een grammofoonplaat die blijft hangen, 
het kan niet, het kan niet. Dat is de steeds weer 
herhaalde tekst van Wethouder Roosendaal over de 
alternatieve locaties voor de velden van Argon en 
CSW. Arie van Bergen, voorzitter van vereniging de-
3hoek wordt er al niet meer warm of koud van.
Steekhoudende argumenten komen er nog steeds 
niet op tafel,” aldus Van Bergen. “Iedere keer her-
halen wat er allemaal niet kan, creatief omgaan met 
de mogelijkheden doet men niet.” Mogelijkheden 
die er wel degelijk zijn volgens vereniging de3hoek. 
Arie van Bergen legt uit: “Wij hebben, dankzij onze 
achterban, 6 verschillende projectafhandelingen 
gevonden waarin de provincie Utrecht wel degelijk 
een goede bestuurlijke flexibiliteit heeft weten toe te 
passen. Dan is de houding van de gemeente toch op 
zijn minst opmerkelijk te noemen.”

“Elk van deze 6 zaken heeft te maken met de uitruil 
van grond. Iedere keer op een verschillende manier. 
Waarom kan dit in ons omliggende gemeenten wel?” 
Van Bergen begrijpt de willekeur van de provincie 

niet?  Zelfs in Abcoude wordt op aangeven van de 
provincie wel de nodige souplesse betracht. Abcou-
de dat eerdaags onder dezelfde gemeente zal gaan 
vallen als De Ronde Venen.  
“Wat mij het meeste steekt, is dat de gemeente niet 
het onderste uit de kan probeert te halen voor haar 
bewoners,” aldus een teleurgestelde Van Bergen. 
Waarom moeten wij als vereniging nou op jacht naar 
casus als deze? Dat is werk voor ambtenaren, zij die-
nen de Wethouder te informeren. Dat is wat wij als 
burgers mogen verwachten van onze gemeente. Van 
Bergen geïrriteerd: “Wij gaan deze 6 zaken tot op de 
bodem uitzoeken en dan zelf maar naar de provincie 
als dat nodig is. Maar het is van de zotten dat wij dit 
moeten doen. Samen sterk met de bewoners……. 
wanneer dan? “ 

Het is duidelijk, de vereniging de3hoek legt zich niet 
neer bij de beslissing van het College. De Wethouder 
zal uit moeten leggen waarom de provincie de ge-
meente niet tegemoet wil komen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.  

Vereniging de 3hoek

Alternatieve locatie voor 
de Driehoek:  Het kan wél!

Irenebrug weg?
Waarom weten de burgers zo weinig over zoiets be-
langrijks?
Nu staat de toekomstige ontwikkeling van het Oude 
Dorp centraal en daarbij de bestaande oversteek over 
de Amstel. De beslissing over een mogelijke aanpas-
sing van de huidige oversteek is dermate belangrijk 
en mogelijk ingrijpend dat ik vind dat de burger hier 
nauwer bij moet worden betrokken. Een foute keuze 
bij dit onderwerp mag niet plaatsvinden en is boven-
dien mogelijk moeilijk te herstellen en zeer kostbaar.

In onze lokale krant zag ik het onderwerp “oversteek 
Amstel.” Hier bleek echter de winkelier en niet de 
burger centraal te staan. Kortom, ik ben er van over-
tuigd dat de burger van Uithoorn niet weet met welk 
belangrijke beslissing de raad bezig is. Dit heeft de 
hele raad zichzelf aan te rekenen.
 Als burger vraag ik hierbij aan de raad dan ook het 
beslissingsproces uit te stellen tot het moment dat 
u de burger van Uithoorn, UW KIEZER! actief heeft 
benaderd en haar mening kent. In het verleden zijn 
door de raad wel vaker beslissingen uitgesteld voor 
nader onderzoek.

 Uit mijn verleden als raadslid –en ex-woordvoerder 
verkeer en infrastructuur beschik ik echter over iets 
meer historische informatie m.b.t. dit onderwerp dan 
anderen.
Zo wil ik graag opmerken dat het mij ronduit stoort 
met welk een gemak cijfers uit rapporten van inge-
huurde deskundigen worden gevolgd. Bij de discus-
sie van de oversteek van de Amstel komt van de-
zelfde externen informatie. Een klein vraagteken over 
de juistheid van cijfers is op zijn plaats. In het kader 
van de oversteek van de Amstel wil ik u dan ook ver-
zoeken –ongeacht de toekomstige uitkomst van de 
keuze- nooit in te stemmen met een onomkeerbare 
aanpak! Een mogelijkheid tot bijsturen is het minste 
wat de burger van Uithoorn van u mag verwachten. 
Het idee van het bouwen van een nieuwe lange brug 
is niet alleen funest voor toekomstige doorstroming 
maar ook zeer kostbaar en geheel niet financieel on-
derbouwd. Laat uw burger niet betalen voor deze on-
gewenste dwaling. Heeft u verder al eens nagedacht 
over mogelijke claims van ondernemers en burgers? 
Uithoorn heeft in het verleden al vaker de burger flink 
dwars gezeten met hardhoutclausules en financiële 
consequenties daarvan. 
Denk in de besluitvorming ook eens aan de vele mo-
gelijke alternatieven, zoals slechts doorgang verlenen 
aan bewoners van Uithoorn en Amstelhoek, een sim-
pel voetgangersbruggetje, het weren van vrachtwa-
gens, etc.

Tenslotte heb ik een opmerking aan de politieke par-
tijen. Hierbij aangevend dat de daadwerkelijke keuze 
nog niet officieel is gemaakt.
Als ex raadslid verwonder ik mij over enkele partijen 
en raadsleden.
Zo verbaas ik mij over GL. Hoe gaat deze partij het 
haar kiezers uitleggen dat zij burgers van Uithoorn 
Zuid welke voor het werk richting de A2 moeten rij-
den, eerst 2km naar het noorden en even later 2 km 
naar het zuiden moeten rijden om op de voor hen 
bekende 201 uit te komen. Dat is 4km per rit, 8 km 
per dag, 40 km per week en 2000 km per jaar teveel!!! 
Per auto!!!! 
GL heeft u al uitgerekend hoeveel bomen u moet 
planten om dit CO2 neutraal uit te voeren? En waar 
wilt u deze bomen gaan planten? Gaat u er in reactie 
voor het gemak maar vanuit dat niet voor eenieder de 
luxe van een busrit is weggelegd.
Het CDA was al eerder voorstander van o.a. een the-
ater aan de Amstel. Dus verder hobbyisme van deze 
partij verbaast mij dan ook niet. In haar gelederen 
zitten nog steeds een aantal personen welke mede 
verantwoordelijk zijn voor het hobbelfestijn van de 
Pr. Christinalaan. –De verkeersdrempelbaan van Uit-
hoorn. Ik zou u willen zeggen: “U hebt iets goed te 
maken”.
De VVD welke zich graag als “lokale partij” manifes-
teert begint landelijke trekjes te vertonen. Ze wordt te 
progressief, is soms te verdeeld en begrijpt de eigen 
kiezer niet meer. Ik zal het u nog een keer zeggen: uw 
kiezer wil graag snel en efficiënt van A naar B. Geen 
omleidingen door het dorp a.u.b. Laat het autootje 
pesten over aan de andere partijen, zij hebben daar 
meer ervaring mee.
Van de discussie bij GB over genoemd onderwerp 
heb ik niets vernomen. Gezien eerdere uitspraken ziet 
het er m.b.t. de oversteek echter somber uit.

Een partij waar ik niets mee heb is de PVDA. In deze 
discussie is zij bij mijn weten op dit moment echter 
de enige partij die de enorme investeringen –die na 
30 jaar knokken- in de infrastructuur rond Uithoorn 
worden gedaan, enigszins op niveau weet te waar-
deren. En bestaande infrastructuur niet klakkeloos 
wil opofferen voor politiek hobbyisme van volgzame 
raadsleden die geen afwijkend standpunt durven in 
te nemen. 
Overigens is tijdens de raadsvergadering de heer 
Mollema –PVDA- voorzitter van de raad en moet in-
houdelijk zijn mond houden. Over twee weken hoop 
ik meer van hem te horen.

Guido Hillenius
oud-raadslid Uithoorn

Een brug te ver!?
Uithoorn - Afgelopen donderdag werd door de ge-
meenteraad het voorstel besproken om, na de om-
legging van de N201, de Prinses Irenebrug te slopen 
en 20 meter verder een nieuwe brug te bouwen. 
Over die nieuwe brug mogen dan geen auto’s, met 
uitzondering van hulpverlening.
Dat er al enkele jaren wordt gesproken over een knip 
in de dan ex-N201 is op zich logisch. Wanneer je de 
auto’s op dat tracé doorgang blijft verlenen, dan zal 
de stroom auto’s slechts tijde-
lijk minder zijn en schieten we 
weinig op met de omlegging. 
Uit hetgeen de insprekers naar 
voren brachten valt eenvoudig 
te concluderen dat het nogal 
schort aan de communicatie 
met bewoners en bedrijven, 
zoals bijv. de Winkeliersver-
eniging en de klankbordgroep 
UVVP. Deze partijen waarmee 
de gemeente nota bene over 
verkeer en vervoer in gesprek 
is, wisten niets van dit plan. 
Blijkbaar moest dit zeer ingrij-
pende plan er even in 2 weken 
tijd doorgejast worden. 
Onthutsend is het ook te mer-
ken dat er totaal geen finan-
ciële onderbouwing is van het 

voorstel. Het college van B & W stelt aan de raad 
voor om te besluiten zonder enig idee te hebben 
hoeveel miljoenen euro’s het zal gaan kosten. Te 
bizar voor woorden. Zou het college zelf besloten 
hebben over dit plan zonder enige financiële conse-
quenties te kennen?

Namens D66 Uithoorn,
Peter Timmer

De nieuwste feiten over 
het dorpshart en de Irenebrug

De fractie van de PvdA heeft een verklaring af-
gelegd dat de tekeningen over de mogelijke be-
bouwing op het oude tracé van de N201 (tussen 
Laan van Meerwijk en Zijdelweg) wél door een 
lid van haar fractie verstrekt is, maar geen enkele 
status heeft.

Relatie UVVP
Het Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan (UVVP) 
wordt begin 2008 vastgesteld. De specifieke ver-
keersstructuur in het dorpshart is géén onderdeel 
van het UVVP. De belangrijkste reden daarvoor is 
dat de onwikkeling van het dorpshart zijn eigen 
wettelijke dynamiek kent (in verband met de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten) met wettelijk vastge-
legde termijnen. Daarnaast is de ontwikkeling van 
het dorpshart méér dan een verkeersaangelegen-
heid.

Wettelijk kader
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (die regelt dat 
de gemeente de eerste voorkeur heeft om panden 
aan te kopen die zij nodig heeft voor ontwikke-
ling) kan niet meer verlengd worden. In septem-
ber 2008 moet er derhalve een uitgewerkt stede-
bouwkundig plan ingediend worden.

Als dit niet zo is, dan loopt de gemeente het risico 
dat voor de benodigde panden een veel hogere 
prijs moet worden betaald.
De gemeenteraad besluit uiterlijk op 24 januari 
over het voorstel van het College. Dat geeft vol-
doende ruimte om een zorgvuldig stedebouwkun-
dig plan te ontwerpen.

De Ronde Venen
Het tracé van de N201 aan de Amstelhoekse zijde 
is reeds overgedragen aan de Gemeente De Ron-
de Venen. Deze gemeente is eveneens van plan 
om een aaneengesloten dorpscentrum te ontwik-
kelen, waarbij de Mijdrechtse Zuwe (de parallelle 
wegen aan beide zijden van de N201) weer ‘in ere 
hersteld’ worden. 

De gemeente De Ronde Venen houdt hierover 
een informatieavond op 17 december a.s. in het 
dorpshuis in de Amstelhoek.

Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland is beheerder van de 
Irenebrug en van de vaarwegen. De provincie 
heeft positief gereageerd op de plannen om de 
brug af te breken en deze te vervangen door een 
langzaamverkeersbrug verderop.

De staat van de Irenebrug
De Irenebrug bestaat ongeveer 60 jaar. Alhoewel 
deze brug in redelijke staat is, is groot onderhoud 
binnenkort noodzakelijk.

Bronnen van berekeningen
De berekende verkeersdruk in de diverse varian-
ten is berekend door het onafhankelijk verkeers-
bureau Goudappel & Coffeng..

Besluit van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft besloten dat zij voor defi-
nitieve besluitvorming meer financieel inzicht wil 
hebben in twee varianten, te weten de langebrug-
variant en de garagevariant. 
Tevens is door de wethouder toegezegd dat nage-
gaan kan worden of de huidige busbrug zou kun-
nen voorzien in een extra langzaamaanverbinding 
tussen de Amstelhoek en de Wilhelminakade.

Tijdpad
Maandag, 10 december, 20.00 uur, Thamerkerk: 
informatieavond gemeente Uithoorn
dinsdag, 11 december vanaf 20.00 uur,  in het 
Rechthuis:  inloopavond bij de CDA fractie 
maandag, 17 december  in het dorpshuis De Am-
stelhoek: informatieavond gemeente De Ronde 
Venen
24 januari 2008, vanaf 21.00 uur gemeentehuis 
Uithoorn: politiek debat met daaraan aansluitend 
de stemming in de gemeenteraad.

CDA informatiebron
Woordvoerder: Tom Verlaan, tel. 06 51108878, e-
mail  HYPERLINK “mailto:tverlaan@caiway.nl” 
tverlaan@caiway.nl Fractievoorzitter: Trudy Venin-
ga, tel. 06 48114860, e-mail  HYPERLINK “mailto:
veninga.cda@orange.nl” veninga.cda@orange.nl
Website CDA:  HYPERLINK “http://www.cda.nl/
uithoorn” www.cda.nl/uithoorn 

Gemeente vult de “gaten”
Maandagochtend en het is nog heel donker als ik 
naar mijn werk vertrek. Ter hoogte van drukkerij 
Verweij zit een diep gat in de weg, echt behoorlijk. 
Het kan heel vervelende gevolgen hebben voor een 
motorrijder en dus besluit ik als ik op mijn werk ben 
actie te ondernemen. 

Ik bel maar even met de politie om het te melden en 
geef mijn telefoonnummer door. Later die dag belt 

de gemeente mij terug om te vragen waar het onge-
veer kapot is. Ik leg het uit en tot mijn grote vreugde 
zie ik, als ik aan het eind van de dag naar huis rij, dat 
het al keurig is gerepareerd.

Mijn complimenten dus voor politie en gemeente 
voor deze supersnelle actie,

A. Lagendijk
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Sinterklaas helpt mee met 
nieuwbouw Antoniusschool

Pieten Zonder Veer houden
Basisschool De Fontein in spanning
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet 
dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Wilnis - *Wij wonen aan de rand van Wilnis met de 
uitkijk op het agrarisch gebied. We zijn hier speci-
aal komen wonen 22 jaar geleden, omdat mijn man 
van huis uit van de boerderij komt. We zijn dus wel 
wat gewend ivm stank en overlast van machine-
voertuigen. Wij kijken op het bedrijf van de firma 
Tijseling,  een groeiend bedrijf, wat tegenwoordig 
ook nodig is vanwege alle eisen die de regering de 
boeren oplegt. Wij snappen ook dat ze daarom wat 
groter moeten worden om een boterham te kun-
nen verdienen. Wat er bij ons niet ingaat is dat er 
nu een veestal komt die de *EEN* na grootste van 
Europa wordt.
Er zijn nu *135 *stuks melkkoeien en dat wordt *880 
stuks melkkoeien*. Nu zijn er* 50 *stuks jongvee en 
dat wordt* 120 stuks jongvee. Zoals wij nu weten 
wordt de veestal 105 meter lang en 12 meter hoog. 
Dit wordt dus gigantisch. *Hoe zal de uitstoot van 
mest dan worden, kunnen we de was nog wel bui-
ten drogen????????
En verder, we zijn een doorgaande weg aan de be-
bouwde kom, nu staan er al 5 vrachtwagens voor 

onze huizen te wachten om produkten aan te leve-
ren. Hoe zal dat dan worden?????? Er moet in ieder 
geval meer voer heen, meer zaagsel heen en  meer 
mest afvoeren, kunnen wij dan nog wel “gewoon” 
wonen en leven?

*KAN DIT ALLEMAAL HIER IN DE RONDE VE-
NEN!!!!!!

*Misschien worden door dit stukje, de medemen-
sen die op de Herenweg wonen, geïnformeerd, dat 
ook zij last gaan krijgen van de vele vliegen in de 
zomer en de stank als er gegierd wordt en laten we 
het maar niet hebben over de verkeeroverlast van al 
die vrachtwagens.

Ik hoop dat er toch wat aan gedaan kan worden, 
want groter mag best, maar deze maten zijn ab-
surd.

Een radeloze bewoner van de padmosweg.
Helma van der Meer 

De Ronde Venen - Ik ben een jongeman van 25 jaar 
en inwoner van de Gemeente De Ronde Venen en 
heb er tot op de dag van vandaag goed en gezellig 
gewoont.
Ik ben geboren in Woerden en ben groot gebracht in 
Gemeente De Ronde Venen, waar wij wel een paar 
keer zijn verhuisd maar wel  verhuisd in steeds deze 
gemeente en zelfs in de zelfde plaats: Vinkeveen!
Vanaf mijn 18 heb ik mij ingeschreven bij Westhoek 
om ooit kans te maken op een eigen huisje en die is 
er ook gekomen waarvoor bedankt Westhoek.
Ondertussen heb ik vanaf mijn 19e een relatie ge-
kregen met een meisje uit Uithoorn en deze relatie is 
vanaf volgend jaar februari 6 jaar aan! Dus u begrijpt 
dat mijn vriendin bij mij is komen wonen 3 jaar gele-
den, alleen, het huisje waar wij in wonen is bestemd 
voor 1 persoon en niet voor 2 maar het was beter 
dan niks. Wij wonen er nu al 3 jaar bijna en het huisje 
begint langzaam in elkaar te zakken, eerst begonnen 
de lichten in de hal het te begeven en heb daarvoor 
naar Westhoek gebeld en die hebben het laten ma-
ken, daarna was de keuken aan de beurt, lades vie-
len eruit kastdeurtjes hingen los en de achterwand 
van de keuken begaf het later ook nog eens! Ook die 
heeft Westhoek gemaakt.
Een dag of wat later heb ik Westhoek weer gebeld 
om te vertellen dat het raam van onze slaapkamer 
loshing (de kozijnen zijn gewoon aan het wegrotten) 
daarvoor hebben ze ook een monteur laten komen 
,ook dat is tijdelijk opgelost en niet op een profes-
sionele manier helaas, maar tot nu toe houdt het nog 
wel...(maar het is er wel steenkoud)
De monteur was bezig met het raam en we raak-
ten in gesprek over onze situatie die nu speelt, want 
jawel, we worden straks vader en moeder van een 
kleine, en dat vertelde ik tegen deze aardige mon-
teur waarop hij direct tegen mij zei dat ik Westhoek 
moest benaderen, dat ik echt een andere woning 
nodig had, zeker omdat er een kleintje aan komt, dus 
het woord: URGENTIE was geboren voor ons..
Wat deze man mij nog meer vertelde na het nakij-
ken van het huis was dat ook de wasbak in de dou-
che/wc op afbreken staat, dat de ramen vervangen 
moeten worden, het is namelijk enkel glas! En de 
deur boven aan het wegrotten is, dat het ongeloof-
lijk tocht in huis en dat het hout rondom de ramen 
boven in de slaapkamer aan het wegrotten zijn (je 
duwt zo je vinger er doorheen)en dat de trapleuning 
er bijna vanaf valt en het hek bovenaan de trap ge-

woon los staat, terwijl je je eigen aan vastpakt als 
je boven loopt naar de kast toe en als die afbreekt, 
dat je dan naar beneden valt en dat het een huis is 
waar je een kindje niet groot MAG en KAN brengen 
in deze situatie zoals nu op Burgemeester de Voog-
tlaan in Wilnis.
Ik heb natuurlijk direct gebeld met Westhoek en het 
hele verhaal uitgelegd, maar die stuurde mij een brief 
met de  tekst: Dat wij  zelf maar moesten zorgen voor 
passende woonruimte in de gemeente! maar hoe 
kunnen we andere woonruimte krijgen of reageren 
als we elke keer 20e zijn??? of hoe kunnen we op 
huizen reageren die niet eens worden geplaatst in 
de woonkrant of op internet maar die wel leeg staan 
in De Ronde Venen en die na 4 weken wel bewoond 
worden, leg ons dat nou eens uit beste mensen bij 
Westhoek, hoe kan dit?? We snappen dat niet en als 
er mensen in die huizen komen in De Ronde Venen 
zijn het mensen die hier niet eens vandaan komen, 
die komen uit Utrecht of omgeving en ik woon hier al 
25 jaar en wij moeten dan maar naar Utrecht verhui-
zen of nog verder terwijl we hier ons werk hebben 
en onze familie?? Ik kan er niet bij met mijn pet...Ik 
heb ook nog even gebeld naar het Servicepunt van 
De Ronde Venen en heb gevraagd of zij misschien 
samen met Westhoek alleen wilden komen KIJKEN, 
hoe wij er nu op het moment voor stonden, hier op 
de Voogtlaan in Wilnis, en dat ze dan tegen mij zeg-
gen nee sorry wij komen niet! Het is URGENTIE, daar 
doen we niks mee. 

Wij van het servicepunt van De Ronde Venen sluiten 
ons aan bij Westhoek! Alleen werd mij verteld dat het 
bij extreme situaties je wel URGENTIE krijgt, maar ze 
vertelde mij niet wat dat precies inhield, ze bedoelde 
dan zeker dat als je elkaar de hersens inslaat dat je 
dan wel URGENTIE krijgt, maar dat het dan meestal 
al te laat is en je dan al geen URGENTIE meer nodig 
hebt omdat je dan vastzit ja, ik snap het echt niet 
in Nederland! Terwijl je in mijn ogen niet eens wat 
kan zeggen als je niet eens de moeite neemt om de 
hele situatie eens te komen bekijken tjonge wat een 
gemeente zeg, heel erg triest...maar we blijven ho-
pen op een gezonde baby voor ons 2 met of zonder 
Westhoek of Servicepunt De Ronde Venen.....

Groeten een Verdrietige inwoner uit deze 
gemeente.

 Bart Broeken

Wat is urgent in de gemeente 
De Ronde Venen?

Kan dit allemaal!!!

Elke Nederlander 
wordt geacht de wet te kennen !!!

Uithoorn - Op notabene mijn eerste werkdag (vo-
rig jaar) bij C1000 Oude Dorp werd ik zaterdag-
avond 9 september 2006 geconfronteerd met de 
keuringsdienst van waren welke mij bekeurde voor 
het volgende.
Een jonge Poolse jongen stond bij de kassa en wil-
de een  alcoholisch drankje  bij ons kopen. Onze 
goed opgeleide en geïnstrueerde kassamedewerk-
ster vroeg zoals gewoonlijk om een legitimatie het-
geen wettelijk verplicht is in Nederland. De Poolse 
jongen bood de caissière een slecht uitziende kopie 
van zijn ID aan. De caissière accepteerde dit docu-
ment en verkocht de jongen het drankje.

Kort daarop meldde de ambtenaar van de keuring-
dienst zich bij de bedrijfsleider, dhr Bakker. De heer 
Bakker werd zonder waarschuwing vooraf direct 
bekeurd voor, schrik niet, 1900,- euro. Deze bekeu-
ring is ook voor een grootwinkelbedrijf als C1000 
erg veel geld.

Om dit in de toekomst te voorkomen hebben wij 
zeer veel maatregelen getroffen om deze wettelijke 
bepaling in de toekomst te voorkomen. Onze cais-
sières worden zeer goed geïnstrueerd en getraind  
over “hoe hier mee om te gaan”. Wij als C1000 heb-
ben zelf een team met controleurs in het leven ge-
roepen om onze caissières in het land wekelijks een 
of meerdere malen te controleren op naleving van 
deze wet. De resultaten worden steeds beter. 

Feit blijft dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij 
de caissière ligt welke in een korte periode moet 
bepalen of de persoon zich dient te legitimeren 
vanwege een “jong uitziende leeftijd”. 

Op vrijdag 7 december omstreeks 17.00 uur werd 
een caissière van de C1000 ernstig geconfronteerd 
met een agressief persoon welke de wet niet kent 
en zich daardoor hevig geïrriteerd liet horen. De 
persoon was zo brutaal dat hij zonder toestem-
ming sigaretten uit het rek pakte en de caissière 
ernstig brutaal overrompelde waarna (niet verlegen 
uitgevallen) de caissière later in huilen uitbarstte. 
De jongen smeet 5,- euro neer en verliet hevig pro-
testerend de winkel.
Uiteindelijk is de politie er aan te pas gekomen en 
is de zaak gesust en heeft de brutale persoon zijn 
excuses aangeboden aan het winkelpersoneel.

Het geef weer aan dat het vak van caissière welke 
elke dag de klant een vriendelijke lach gratis mee-
geeft, hierdoor ernstig in haar werkvreugde wordt 
aangetast. De overheid zal nog nadrukkelijker haar 
wetgeving naar de burger kenbaar moeten maken. 
Want de wet luidt: geen verkoop van alcohol en ta-
bak onder de 16 jaar.

Onze complimenten voor onze caissières.

Marco Bakker
Bedrijfsleider C1000 Oude Dorp Uithoorn.

Hoezo NIMBY?
De Ronde Venen - Met stijgende verbazing heb 
ik vorige week het ingezonden artikel van de heer 
Brouwer gelezen. Onder de noemer onderwerp 
“Nimby-gedrag” meende hij een groep bewoners 
verenigd in “de3hoek” te moeten neerzetten als een 
club bewoners die alleen maar aan zichzelf denkt. 
De heer Brouwer strooit met kwalificaties als “Je 
zal er maar tussen wonen” en “Zo weinig sociaal”. 
Aan het eind van zijn betoog heeft hij het zelfs over 
“de verkeerde smaak” van de aanwezige leden van 
de3hoek. Over smaakt valt niet te twisten, maar de 
smaak in mijn mond na het lezen van zijn stuk was 
ook niet zo prettig. Hij vergeet bijvoorbeeld voor het 
gemak te vertellen, dat een tweede inspraakronde 
nodig was, omdat de voorzitter spontaan vergeten 
was dat de raadszaal wel degelijk van een werken-
de beamer voorzien was. En de voorzitter van de 
ijsclub Nooitgedacht, de voorzitter van CSW en niet 
te vergeten mijnheer Brouwer zelf hebben toch ook 
de ruimte gehad hun standpunt kenbaar te maken. 
Hij vergeet ook te melden dat de3hoek bij de door 
haar gemaakte waardering van alternatieve lokaties 
ook rekening had gehouden met potentiële overlast 
voor degenen die daar nu wonen? Hoezo NIMBY? 
Mijnheer Brouwer schrijft badinerend over het ge-
luid van juichende kinderen en een lichtmast op 

100 meter afstand, maar heeft u dan niets horen 
vertellen over verkeersdrukte, parkeerproblemen, 
de kermis en andere overlast? Bij zijn beschrijving 
van de herkomst van de leden is hij overigens nog 
een zijde van de Driehoek vergeten. Ondergete-
kende woont aan de Blauwe Zegge, die ligt er ook 
nog aan. 

Daar wonen is destijds een bewuste keus geweest. 
Ik geniet namelijk dagelijks van het uitzicht op de 
koeien, de schapen en de rennende hazen. Bij de 
aankoop van mijn woning stond om de hoek een 
soortgelijke woning te koop. Goedkoper vanwege 
het uitzicht, aldus de makelaar. Ben ik dan met-
een asociaal als ik dat liever wil behouden? Grap-
pig overigens als je eens op Wikipedia zoekt naar 
NIMBY. Er staat namelijk dat de term ook gebruikt 
wordt ter verklaring van het schouderophalend 
gedrag van diegenen die niet in de nabijheid van 
de geplande wijzigingen wonen. Ik ben benieuwd 
welke variant van NIMBY mijnheer Brouwer gaat 
volgen als er nog eens een keer een groot project in 
zijn achtertuin gerealiseerd gaat worden? 

Richard Schouten
Wilnis

De Hoef - Op woensdag 5 decem-
ber kwam Sinterklaas op de Anto-
niusschool in De Hoef in een heu-
se arrenslee, getrokken door een 
prachtig ponypaardje van Lucky 
Stable. 
De kinderen vonden dat de Sint veel 
meer aandacht moest krijgen dan 
de Kerstman. De hele school was 
feestelijk versierd met lichtjes en in 
de school stond een heuse Sinter-
klaasboom waar prachtige tekenin-
gen inhingen. 
Sint was zeer in zijn hum op deze 
gezellige school. De hele ochtend 
was het polonaise lopen van groep 
3-4 naar 5-6 naar 7-8.  De pieten 
waren goed op dreef en maakten 
veel rommel met papiersnippers. 
Aan het eind van de ochtend staken 

de Pieten en de Sint de handen uit 
de mouwen want er moest gemet-
seld worden. Er wordt flink aange-
bouwd op school en de werkmen-
sen konden wel wat hulp gebruiken. 
Tot volgend jaar Sint en bedankt 
voor de cadeautjes.

De Ronde Venen - Terwijl Sinter-
klaas, Hoofdpiet en alle andere pie-
ten inmiddels alweer lang en breed 
terug zijn in Spanje en daar, genie-
tend van een Tequilla onder de zon, 
glimlachend terugdenken en pra-
ten over hun jaarlijkse belevenissen 
in december, is iedereen op basis-
school De Fontein alweer bezig met 
de Kerst. 
Maar nagenieten doen ze daar ook, 
want wat was het weer een spette-
rend Sinterklaasfeest op woensdag 
5 december.
Het Sinterklaasfeest was dit jaar 
wel anders dan anders…en het 
leek zelfs wel even alsof er van alles 
dreigde mis te gaan.
Het traditiegetrouwe wachten op 
het schoolplein leverde alle aanwe-
zige kinderen, leerkrachten en ou-
ders namelijk helemaal geen Sinter-
klaasaankomst op. Hoewel een aan-
tal snelle pietjes op de step het plein 
op sjeesten, was er geen Sinter-
klaas te zien. Na een poosje wach-
ten en zingen ging iedereen daarom 
maar weer terug naar de aula van 
de school en vroeg zelfs menig vol-
wassene zich af wat er aan de hand 
was.
Eenmaal in de hal ging het wach-
ten en zingen verder. Directeur Joke 
van Vliet probeerde de gemoederen 
nog enigszins te bedaren, maar gaf 
ook aan dat ze niet wist hoe het ver-
der moest.

Gil
Vlak na dat moment klonk er een 
luide gil door de aula en kwam daar 
toch ineens Sinterklaas, begeleid 
door o.a. Hoofdpiet aangelopen. 
Natuurlijk werd hij luidkeels verwel-
komd door alle kinderen. En ook de 
leerkrachten leken opgelucht.
Toen iedereen een beetje was bij-

gekomen, legde Sinterklaas uit dat 
de pietjes die eerder waren aan-
gekomen, geen snelle pietjes wa-
ren, maar wegloopppietjes. Ze wa-
ren vooruitgelopen en veel te vroeg 
aangekomen. De slome pietjes, zo-
als ze ook werden genoemd, wa-
ren eigenlijk Pieten Zonder Veren, 
die niet wilden doorleren. Eerder die 
week was geprobeerd om ze van al-
les te laten doen om ze toch hun di-
ploma te laten behalen; pepernoten 
bakken, pakjes inpakken, op daken 
lopen…het was ze allemaal toch 
best goed gelukt. Eigenlijk verdien-
den ze wel een diploma, vond ieder-
een. Maar eerst moest Sinterklaas 
even uitrusten in zijn stoel, terwijl 
de kinderen van groep 8 een toneel-

stuk opvoerden: Computerpiet ont-
dekt dat alle namen van de kinde-
ren verdwenen zijn uit de computer. 
Wat een ramp, wie had dat gedaan? 
Er bleken beestjes in de computer te 
zitten, die alle namen hadden opge-
geten….wat een “megaprobleem”, 
want nu wist Sinterklaas niet bij wie 
hij alle pakjes moest brengen! De 
slome pietjes snellen nog te hulp, 
maar vallen samen met de compu-
terpiet in slaap na het eten van een 
slaappepernoot. 

Verdelgings piet
Ook de verdelgingspiet krijgt de 
beestjes niet weg. Het gemene virus 
is niet gemakkelijk weg te krijgen, 
maar als gluurpiet Sinterklaas heeft 

laten weten dat hij computerpiet 
heeft gevonden in de ziekenboeg, 
maken ze hem wakker en weet hij 
toch de oplossing. “Een virusscan-
ner!” Hoewel eerst nog wordt ge-
dacht dat computerpiet een virus-
kenner bedoelde, wordt het een en 
ander al gauw duidelijk en zijn alle 
beestjes in de computer binnen een 
mum van tijd verdwenen. Nu kon 
Sinterklaas alle kinderen gelukkig 
toch cadeautjes bezorgen. 
Het toneelstuk werd op een leuke 
manier opgevoerd en het pietkoor 
begeleidde het geheel op melodi-
euze wijze.
En de Pieten Zonder Veer? Die gin-
gen mét veer én diploma’s heel ge-
lukkig terug naar Spanje…
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Stam Scouting Jan van Speyk 
zet gezellige boom op!
Mijdrecht - Sinds begin december 
staat er aan de Oosterlandweg weer 
een prachtig verlichte kerstboom 
op het terrein van scouting Jan van 
Speyk.  Deze boom is gebouwd door 
de stammen – de leden vanaf 16 
jaar - van de scoutinggroep. 

Op de eerste dag van de december-
maand zijn zij bij elkaar gekomen 
en hard aan de slag gegaan om er 
weer iets moois van te maken. An-
dere jaren ontstond er een kerstster, 
kerstklok of een ander mooi project. 
Dit jaar werd er gekozen voor een 
kerstboom, deze was gemakkelijk 
in elkaar te zetten met houten pa-
len, touw en natuurlijk de lichtjes. 
Omdat iedereen wel wat te doen 
had ging het bouwen redelijk vlot 

 De boom in aanbouw

De bouwers van het kerstproject

Het resultaat

Nieuwe Troubadour kleding 
voor Argon zaterdag 3

Mijdrecht - Argon zaterdag 3, beter 
bekend als de Argonvedettes, zijn 
dit seizoen weer in het nieuw ge-
stoken door woonwinkel De Trouba-
dour uit Amstelveen. 
De woonwinkel De Troubadour, ge-
vestigd op de maalderij 32/34 te 
Amstelveen biedt een ruime keuze 
aan exclusieve banken en stoelen, 

karakteristieke kasten, mooie ta-
fels en sfeervolle slaapkamers en de 
nieuwste accessoires.  

De Troubadour is al ruim 6 jaar 
sponsor van dit elftal en heeft het 
elftal dit jaar voorzien van nieuwe 
tenues, trainingspakken en voetbal-
tassen. 

Vorig seizoen zijn de Argonvedet-
tes kampioen geworden en gepro-
moveerd naar de reserve tweede 
klasse. 
Dit seizoen draaien ze weer goed 
bovenin mee in deze hogere klasse.
De Troubadour en de Argonvedet-
tes al 6 jaar een succesvolle com-
binatie.  

Op de foto staand v.l.n.r. Klaas Kleijn, Arjan van Leeuwen, Carl Kooijman, René van Leeuwen, Alex Zitvast, Rob Broer-
se, Hans Schuurman, Martijn van der Zwet en Jeroen Leenen. Zittend v.l.n.r. Tim van der Sluis, Marcel Busink, Jeroen 
Oliemans, Remko Bakker, Peter van Putten, Marcel Zitvast, Petrick Oudshoorn en Tomas Knol. Op de foto ontbreekt 
George Engel. 

Weer een verlies voor 
Atalante dames 1
De Ronde Venen - De dames van 
Atalante, gesponsord door Haax-
man lichtreclame en Krijn Verbrug-
gen en Zn, rezen afgelopen zater-
dag af naar Amersfoort. Zij moesten 
spelen tegen AVV Keistad dames 2. 
Na een aantal wedstrijden te heb-
ben verloren was een nieuwe op-
stelling nodig. Na deze vernieuwde 
opstelling getraind te hebben hoop-
ten de dames van Atalante nu meer 
punten mee naar huis te kunnen 
nemen.
In de eerste set begon het dames 
team zeer enthousiast aan de wed-
strijd, alles was aanwezig voor een 
over winning, een degelijke pass, 
een nette set up en een slimme 
aanval. Toch maakte Atalante het 
zichzelf te moeilijk door teveel pun-
ten gemakkelijk weg te geven, zo-
dat Keistad zeer gemakkelijk weer 
bij kon  komen. Atalante moest zich 
herpakken om de set winst in han-
den te krijgen. Uiteindelijk lukten 
het de dames om deze set te win-
nend af te sluiten door een gewel-

dige inhaalreeks van 18-24 naar 26-
24.

Tweede set
De tweede set werd met volle moed 
begonnen. Heel lang ging het gelijk 
op tussen Keistad en de dames van 
Atalante. Halverwege de set kreeg 
het team van Atalante een terugval 
door meerdere keren fout te staan 
in de opstelling. Hierdoor was het 
team van slag kwam de pass en  de 
set up niet meer goed en kregen de 
aanvalsters geen kans meer om zelf 
punten te scoren. Zonder een wissel 
op de bank, konden de dames niets 
doen dan alleen maar door te vech-
ten maar het mocht niet baten. Zo 
verloren de dames punt na punt en 
won Keistad de set met 25-16.
Met deze nederlaag in het achter-
hoofd lieten de dames de moed 
enigszins zakken. De enige wissel 
die ze hadden werd in de derde set 
ingezet. De spelverdeelster werd ge-
wisseld om misschien zo een nieu-
we impuls aan het spel te geven. De 

vechtlust van de dames kwam weer 
even terug maar het was te weinig 
om de overwinning binnen te ha-
len. Steeds kwam het team in een 
terugval halverwege de set en ook 
in de derde set  was dit het geval. 
De dames lieten punten liggen in de 
pass en kwamen zo niet tot aanval-
len. Ook werden de zwakheden van 
de tegenstander niet genoeg be-
nut, Atalante was te veel bezig met 
vechten tegen zichzelf. De derde set 
werd verloren met 25-19.
In de laatste set konden de dames 
van Atalante nog een keer laten zien 
wat ze toch wel in huis hadden. Lang 
ging het weer gelijk op met Keistad. 
De Atalantse dames kwamen zelfs 
even voor te staan. Lange tijd hiel-
den zij stand maar bij het einde van 
de set moest Atalante weer inleve-
ren en werd er net verloren met 25-
21. De volgende wedstrijd van Ata-
lante dames 1 zal gespeeld worden 
op 14 december tegen Abcoude da-
mes 3, 21:00 in de Boei. Hopelijk 
dan meer kijkplezier!

en konden de bouwers snel aan de 
warme chocomel. Het bouwen van 
een kerstboom is niet het enige wat 
er bij de scouting gebeurd in de-
cember. Ook de feestdagen worden 
gevierd. Zo is Sinterklaas bij de jon-
ge scouts langs gekomen en wordt 
er met kerst heerlijk met elkaar ge-
geten. 
Ook de oudere leden – de stammen  
– komen bij elkaar om voor het eerst 
van een heuse winter barbecue te 
genieten.  De afgelopen weken zijn 
de Jan van Speykers – net als ieder 
jaar - langs de deuren gegaan om 
kerststukjes te verkopen. 
Op deze manier kunnen zij een extra 
zakcentje verdienen voor de groep. 

De komende week zullen de kerst-
stukjes bezorgd worden.

2008 begint voor de scouts met de 
traditionele boerenkoolfuif. Half ja-
nuari komen alle leden bij elkaar 
om het nieuwe jaar in te luiden met 
spekjes, jus, worst en de boerenkool 
natuurlijk!

Wil je meer weten over Scouting of 
een keer komen kijken? 

Kijk dan eens op  HYPERLINK “ht-
tp://www.janvanspeykgroep.nl” 
www.janvanspeykgroep.nl of stuur 
een e-mail naar  HYPERLINK “mail-
to:info@janvanspeykgroep.nl” in-
fo@janvanspeykgroep.nl. 

Tumblingen en turnen bij 
GVM ‘ 79
Mijdrecht - Dit seizoen is G.V.M be-
gonnen met een demo groep op de 
vrijdag avond in sporthal De Brug, in 
de Van Wassenaerstraat. 

Deze groep is bedoeld voor turners 
en turnsters van 14 jaar en ouder. 
Het leuke van deze groep is dat er 
oud-G.V.M-ers weer terugkomen 
om hun favoriete sport, turnen, weer 
op te pikken. 

De groep is vanaf september actief 
en zowel de deelnemers als de trai-
ner en trainster hebben er veel ple-
zier in. 

Elke week zijn er weer vorderingen 

en voor elke deelnemer zijn er tel-
kens weer nieuwe uitdagingen.  Ook 
zijn er turnsters die zich zelf over-
treffen door elementen te turnen 
waarvan zij gedacht hadden dat dit 
niet binnen hun bereik zou liggen. 

Ben je ook een (oud) turnster of tur-
ner die wel weer aan de brug, op de 
balk en op een tumbling-baan zou 
willen turnen? 

Je bent welkom voor een proefles 
op vrijdag avond van 20.00 uur tot 
21.30 uur in sporthal De Brug, Van 
Wassenaerstraat 9, te Mijdrecht, bij 
trainer Henk de Vink & trainster Wil-
lie de Jong.
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Zwarte Pieten maken dolle boel bij 
Zwemvereniging De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op zaterdag 
1 december vierden de leden van 
Zwemvereniging De Ronde Venen 
in het Veenbad het Sinterklaasfeest. 
Met veel leuke spelletjes was dolle 

pret in het bad.
Gelukkig vonden de Sint en twee 
gekke Pieten een gaatje in hun 
drukke agenda en kwamen met veel 
pepernoten en cadeautjes langs.

De leerlingen die bij de Vereniging 
bezig zijn met hun A-diploma speel-
den in het ondiepe allemaal leuke 
spelletjes. 

Alle dieren in de dierentuin zijn na-
gespeeld en de leerlingen hebben 
tussendoor goed geoefend met zin-
gen. De spanning was te snijden 
onder de kinderen, want zou de Sint 
dit jaar wel komen? 

Maar gelukkig na ruim een uur lek-
ker spelen werden de kinderen ver-

rast met het bezoek van de Sint en 
zijn Pieten. Met zijn allen zongen ze 
zo hard ze konden de Sint toe, zodat 
heel Vinkeveen kon meegenieten. 
Cadeautjes

Ook in het diepe bad vermaakte ie-
dereen zich uitstekend met de snor-
kelspelletjes, lange mat race, hin-
dernisbaan, glijbaan, balspel en nog 
veel meer. 
Maar toen de Pieten achter het glas 
gluurden en op de ramen bonkten 
was het water snel vergeten. 

Alle leerlingen verzamelden zich al 
zingend rondom de Sint en Pieten. 
Gelukkig had de Sint zijn boek bij 
zich en wist hij weer alles van alle 
kinderen. 

De Pieten hadden zelfs de zakken 
van Sinterklaas goed gevuld mee-
genomen en alle kinderen kregen 
aan het eind een leuk cadeautje en 
natuurlijk veel pepernoten. 

En de instructeurs die zich weer vrij-
willig hebben ingezet, genoten na 
het schoonmaken nog na van deze 
leuke middag met warme chocola-
demelk en slagroom.

Installatie Welpen
Vinkeveen - Bij de Eliboegroep te 
Vinkeveen was het voor drie welpen 
wel groot feest, na maanden van 
meedraaien werden ze eindelijk ge-
installeerd.
Samen met hun ouders waren ze 
iets later dan de opkomst uitgeno-
digd, om echt bij de Eliboegroep te 
horen.
Akela nam ze de eed af en met se-
rieuze snoetjes en twee opgestoken 
vingers beloofden ze goede wel-
pen te zijn en voor iedereen klaar 
te staan. Na hun belofte kregen ze 
van Akela een linkerhand, want dat 
heeft een speciale betekenis bij de 
scouts.
Bob, Max en Roos van harte gefeli-
citeerd en welkom bij scouting Eli-
boe.
Meer info  HYPERLINK “http://
www.eliboe.nl” www.eliboe.nl

Klinkende overwinning 
Unitas H1 tegen Haarlem H5
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 3 december stond het eerste 
herenteam van Unitas/Schadenet in 
een uitwedstrijd in de Beyneshal te 
Haarlem tegenover het 5e heren-
team van de gelijknamige volleybal-
vereniging Haarlem. De negen man 
sterke Mijdrechtse formatie staat 
momenteel op een vijfde plaats. 
De concurrentie aan de kop van de 
ranglijst is heftig want voor aanvang 
van de wedstrijd stonden de boven-
ste vijf ploegen onderling op slechts 
één punt verschil. Een ruime over-
winning op de op de negende plaats 
staande Haarlemse heren was dus 
noodzakelijk.

Met aanvoerder/spelverdeler Je-
roen Kraakman, diagonaalspeler Ri-
cardo Angulo Vélez, middenaanval-
lers Johan Samson en Ruud Stark 
en hoofdaanvallers Maarten Meule-
mans en John van Scheppingen be-
gonnen de Mijdrechtenaren aan de 
eerste set.

Haarlem begon met de serve maar 
de eerste punten waren voor Uni-
tas/Schadenet. Haarlem liet in het 
begin nog niet met zich sollen en 
kwam weer naast Unitas/Schade-
net. Tot de stand 9–9 bleef het gelijk 
opgaan waarna Unitas/Schadenet 
aan een opmars begon. 
Mede door een goede opslag van 
Jeroen Kraakman en goede blok-
keringen van Johan Samson kwam 
de voorsprong op vijf punten en 
Haarlem werd gedwongen om bij 9–
14 een time-out te nemen. Unitas/
Schadenet had de zaakjes goed op 
orde. De harde aanvallen werden af-
gewisseld met mooie tactische bal-
len en Haarlem moest vervolgens bij 
11–19 de tweede time-out nemen 
om te proberen hun eigen  zaken 
op orde te krijgen. Unitas/Schade-

net gaf de voorsprong niet meer uit 
handen en won de eerste set met 
19-25.

Tweede set
De tweede set begon Unitas/Scha-
denet met dezelfde zes spelers, ter-
wijl Haarlem een kleine wijziging 
doorvoerde. In deze tweede set 
kwamen de Mijdrechtenaren niet in 
de gevarenzone terecht. Bij een 3-4 
stand kon Johan Samson maar liefst 
10 punten lang aan de opslag blij-
ven. Alles lukte dan ook aan de zijde 
van de Mijdrechtenaren. Ondanks 
een aantal puntjes van Haarlem 
werd de grootste voorsprong maar 
liefst 6-20. Hierna was de slagvaar-
digheid en concentratie bij Unitas/
Schadenet even ver te zoeken. Zelfs 
simpel te spelen ballen werden 
weggegeven en door de trage re-
actie op de aanvallen van de thuis-
ploeg en ontstond er lichte irritatie. 
Ondanks de opmars van Haarlem 
bleef de schade beperkt. Met 18-25 
werd de tweede set wel winnend af-
gesloten.

Voor de derde set werden John van 
Scheppingen en Ruud Stark door 
resp. Bert Polman en Joost Woer-
den vervangen. Haarlem begon met 
de opslag en deze werd direct door 
Unitas/Schadenet overgenomen. 
Met Bert Polman op de serveerposi-
tie werd de voorsprong al gauw 0-6. 
Hierna bleef de voorsprong een lan-
ge tijd hetzelfde. Haarlem probeerde 
uit alle macht aan te klampen maar 
ze kregen het niet voor elkaar. De 
voorsprong liep zelfs na een kunst-
zinnige, maar correct gespeelde bal 
van Johan Samson op tot 10–18. 
Haarlem pakte nog een aantal pun-
ten maar kon niet verhinderen dat - 
na de goede opslagbeurten van Bert 
Polman en Ricardo Angulo Vélez – 

midden-aanvaller Joost Woerden 
met een verwoestende uithaal het 
laatste punt voor Unitas/Schadenet 
van de derde set scoorde. Ook deze 
set werd zonder veel moeite met 15-
25 gewonnen.

rust
Voor de vierde en tevens laatste set 
besloot aanvoerder en spelverde-
ler Jeroen Kraakman zichzelf rust 
te gunnen. Ricardo Angulo Vélez 
ging in zijn plaats het spel verde-
len en Robert van der Meer, die zo 
toch nog een setje kon meepakken, 
kwam op zijn vertrouwde diagonaal 
positie.

Unitas/Schadenet begon met de op-
slag en al snel stond de 0-4 op het 
scorebord. Vanaf de stand 2-7 ging 
het wat minder met Unitas. Door de 
nieuwe situatie kwamen de set-ups 
nu niet altijd, zoals in de eerste drie 
sets, op de juiste plaats. 

Aan de aanvallers dan de taak om 
de bal wel goed over het net te blij-
ven spelen. Echter, dit gebeurde 
niet, waardoor Haarlem bij 8–7 zelfs 
voor het eerst op een voorsprong 
kwam.Vanaf de stand 10–10 be-
gon Unitas/Schadenet weer beter 
te spelen. Steeds twee punten voor 
Unitas gevolgd door één puntje voor 
Haarlem. 
Alles bleek weer zoals het hoort te 
gaan. Snoeiharde aanvallen, mooie 
reddingen, maar ook een aantal 
missers en blunders. Unitas/Scha-
denet won de laatste rommelige set 
met 16-25 en daarmee de wedstrijd 
verdiend met 0–4. 

Hiermee komt Unitas op een 4e 
plaats in de ranglijst en als de nog in 
te halen wedstrijd gewonnen wordt 
lonkt zelfs de koppositie.

Atlantis 2 verdient punten 
tegen ZKC ‘31
De Ronde Venen - Na een paar 
kleine wijzigingen moest Atlantis 2 
het zaterdag opnemen tegen ZKC 
’31. Jimmy de Koning en Sandra 
Gortenmulder werden verwelkomd 
in Atlantis 2, terwijl Jelmer Steen en 
Kim Stolk het tegen Korbis 1 moch-
ten opnemen met het eerste van At-
lantis.
Atlantis begon deze wedstrijd in de 
volgende opstelling: in de aanval 
Wilma Kranenburg, Sandra Pronk, 
Peter van der Wel en Auke van der 
Zijden. In de verdediging startten 
Mirjam Gortenmulder, Sandra Gor-
tenmulder, Jimmy de Koning en Bar-
ry van der Waa. Arjen Markus en In-
ge van Moort startten op de bank.
De eerste aanval van de wedstrijd 
werd benut door Atlantis, door een 
mooie actie van Auke van der Zij-
den: 1-0 voor de thuisploeg. ZKC ’31 
had een snel antwoord en kwam te-
rug op 1-1. De wedstrijd ging in de 
eerste fase gelijk op, beide ploegen 
lieten mooi aanval zien en benutten 
hun kansen goed. 
Atlantis hield het geduld en had het 
betere van het spel, wat resulteerde 
in mooie doelpunten. De thuisploeg 

liep aan het einde van eerste helft 
uit door mooie acties van Barry van 
der Waa, Sandra Gortenmulder en 
Peter van der Wel, die met een mooi 
schot 6-3 scoorde. 
ZKC ’31 wist voor rust nog een in-
haalslag te maken, waardoor het 
scorebord in de rust op 7-6 stond.
Het begin van de tweede helft was 
identiek aan de eerste helft. Bei-
de ploegen gingen gelijk op, maar 

Atlantis hield de voorsprong. Met 
schoten van Mirjam Gortenmulder, 
Peter van der Wel en Sandra Pronk 
liep de thuisploeg uit naar 11-7. 
Op deze stand kwam Arjen Markus 
in het veld voor Auke van der Zijden, 
die een blessure aan zijn knie had 
opgelopen. Atlantis bleef het goede 
spel behouden en met leuke acties 
werd ook het publiek vermaakt. Mir-
jam Gortenmulder werd nog gewis-
seld voor Inge van Moort, maar met 
een stand van 14-10 op het sco-
rebord kon er niks meer misgaan. 
Peter van der Wel besliste met een 
schot de wedstrijd (15-10). ZKC ’31 
wist nog te scoren, maar het mocht 
niet baten. Met een verdiende eind-
stand van 15-12 floot de scheids-
rechter de wedstrijd af. Atlantis leek 
geen moeite te hebben met de wijzi-
gingen in het team, en gaat volgen-
de week met veel zelfvertrouwen op 
bezoek in Nieuw-Vennep om het op 
te nemen tegen KIOS. 
KIOS staat met het gelijke aantal 
punten op de ranglijst, dus Atlan-
tis kan volgende week laten zien of 
het bovenin kan meedraaien in deze 
competitie.

De Vinken 1 in nieuwe outfit
De Ronde Venen - Michel Verwe-
ij, regiodirecteur van hoofdsponsor 
Fortis heeft afgelopen zaterdag de 
nieuwe outfit van het eerste team 
van de Vinken symbolisch overhan-
digd aan trainer/coach Dirk van der 
Vliet. 
Fortis is de komende drie seizoenen 

de nieuwe hoofdsponsor van korf-
balvereniging De Vinken.

Op 1 november jl. namen zij het 
stokje over van Bouthoorn Tele-Trai-
ning, dat zes jaar lang de hoofd-
sponsor was van De Vinken. De 
nieuwe hoofsponsor is geen onbe-

kende voor De Vinken.In het verle-
den steunde de Fortisbank de ver-
eniging al eerder. 
Onder de naam VSB bank waren 
zij jarenlang shirtsponsor van zowel 
het hoogste senioren- als junioren-
team van de Vinkeveense korfbal-
vereniging.
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Parencompetitie bij (BVU) 
nadert de climax
Uithoorn - Op maandagavond jl  
werd in De Scheg in Uithoorn de 
vijfde ronde gespeeld van de twee-
de parencompetitie. In de A-lijn was 
de hoogste score van 61,67% voor 
An en Bert Pronk, die daarmee in 
de competitiestand hun tweede po-
sitie stevig verankerden. De tweede 
score met 59,58% was voor Bep en 
John de Voijs, goed voor een stijging 
naar de zesde plaats in de com-
petitiestand. De derde score met 
58,75% was voor Ada van Maarse-
veen en Hetty Houtman, die daar-
mee de lefde plaats in de compe-
titiestand innemen. Leo Leenen en 
Henk van der Schinkel scoorden als 
vierde 54,17%, goed voor de twaalf-
de positie in de competitiestand. De 
vijfde score met 51,67% was voor 
An Heimeriks en Ank Reems, goed 
voor de zevende plaats in de com-
petitiestand. Eerste daarin blijven op 
ruime afstand Nico van der Meer en 
Hans Wagenvoort, die met 51,25% 
hun laagste score van deze compe-
titie hadden.

B lijn
In de B-lijn was de hoogste score 
van 63,39% voor Agnes de Kuijer 
en Atie Overwater, die daarmee de 
kop namen in de competitiestand, 
een fractie boven Ben ten Brink en 
Henny Westendorp. De tweede sco-
re met 56,55% was voor To van der 
Meer en Tineke van der Sluijs, die 
nog “in gevecht” zijn met Wim Baars 

en Marcel Dekker voor de derde 
promotieplaats maar daarvoor nog 
een behoorlijke afstand moeten 
overbruggen. Huib van Geffen en 
Ineke Hilliard haalden met 56,25% 
de derde score, goed voor de zesde 
positie in de competitiestand. Vierde 
met 55,06% werden Elisabeth van 
der Berg en Maarten Breggeman, 
goed voor de tiende plaats in de 
competitiestand. Vijfde met 54,17% 
werden Greetje van de Bovenkamp 
en Ria Wezenberg, die daarmee nog 
niet kansloos zijn, om aan degrada-
tie te ontsnappen.

C lijn
In de C-lijn stelden Kokkie van den 
Kerkhoven en Corry Smit met hun 
topscore van 66,5% hun kandida-
tuur voor promotie naar de B-lijn 
veilig. 
De tweede score met 57,0% was 
voor Jan van Diermen en Ton ter 
Linden, die daarmee Gerda en Joop 
van Duren (vierde met 53,33%) voor 
de derde promotieplaats op de hie-
len zitten. Hilly Cammelot en Mine-
ke Jongsma werden met 53,5%  der-
de, goed voor de vijfde plaats in de 
voorlopige eindrangschikking. De 
vijfde score met 50,83% was voor 
Jan Visser en Jos van Leeuwen.
Al met al belooft de slotronde op 10 
december nog buitengewoon span-
nend te worden. Inlichtingen over het 
spelen bij de BVU geeft de secreta-
ris Marineke Lang (0297)569432).

Dammen
ADV Herfstkampioen
Uithoorn - Het Amstellandse ADV 
dreigt te promoveren naar de Hoofd-
klasse. In de laatste ronde voor de 
winterstop werden goede zaken ge-
daan. Zelf won het team zonder pro-
blemen van Gandhi, terwijl concur-
renten als koploper Zaanstreek en 
gedeeld nummer twee ODB tegen 
mindere teams niet tot winst kwa-
men. Daardoor mag ADV zich nu 
samen met Zaanstreek herfstkam-
pioen noemen.
Bij Gandhi gaat alles gemoedelijk. 
In de geheel vernieuwde speelloca-
tie van kinderdagverblijf Joesboef in 
Amsterdam Zuidoost waren de tien 
Amstellanders veel eerder aanwe-
zig dan hun geachte opponenten. 
Bij het starten van de analoge klok-
ken moesten drie thuisspelers nog 
komen opdagen.
Vervolgens ging het op enkele bor-
den erg snel. Ton van Tulder verga-
loppeerde zich al direct bij het in-
nemen van zijn geliefde voorpost. 
Daartegenover stond dat Kenny 
Kroon net zo snel al een stand met 
zeer goede perspectieven had. Paul 
Lohuis en tegenstander speelden 
alsof hun leven ervan afhing. Met 
het snelle spel had vooral Paul Lo-
huis vrede: zijn stand ging in rasse 
schreden er op vooruit. Dat bleek 
ook uit de uitslagen. Al in het der-
de speeluur stroomden enkele uit-
slagen binnen. Kenny Kroon won 

Bridge “De Legmeer” 
Uithoorn - Woensdagavond jl. 
speelde  de bridgevereniging “De 
Legmeer” zijn traditionele St. Nico-
laasdrive. Na het nuttigen van een 
kopje koffie met een stuk banket 
werden de 28 paren die willekeurig 
verdeeld waren over twee lijnen, ver-
zocht te schatten hoeveel % score 
zij deze avond dachten te behalen. 
Cora en Francis verrasten ons met 
een nieuw speelprogramma. Met de 
spellen 5 t/m 8 speelde de dummy 
zelf mee. Spellen 13 t/m 16 dealer 
verplicht openen en de spellen 21 t/
m 24 dealer verplicht 2SA te spelen. 
Al met al werd het een waar succes, 
tussen de spellen door  werden bit-
terballen en frituurhapjes verstrekt. 
Een ieder was zeer nieuwsgierig 
naar de uitslag van deze speciale 
bridgedrive. In de “A” lijn wisten Gijs 
de Ruiter met Erika Noord de eerste 
plaats te behalen met 58,68% met 
direct hierna het echtpaar Kees en 
Renske Visser met 57,29%. Als derde 
An Heimeriks en Anne Tolsma met 
55,56%. In de “B”lijn werd het een 

klapper voor Lous Bakker en Debo-
ra van Zantwijk zij scoorden 66,15% 
een fantastisch resultaat. Tweede 
in deze lijn werden To van de Meer 
en Lidy Krug met 58,95%. Als derde  
Sonja en Hans Selman met 53,58%. 
Het paar dat het dichts bij zijn op-
gegeven score kwam waren Tom 
de Jonge en Herman Vermunicht 
met een zo kleinst mogelijk ver-
schil van 0,09% werden zij winnaar 
hierop volgden de volgende paren: 
Greet Overwater en Jan Egbers met 
0,35%, Mieke Peeters en Map Klein-
geld met 0,73% en als vierde Cobie 
Bruine de Bruin en Cora de Vroom 
met een verschil van 0,97%. Al deze 
paren werden verrast met een cho-
colade letter.   

Bent u ook geïnteresseerd in bridge, 
dan is het mogelijk ter kennisma-
king  een keer mee te spelen. Bent 
u dat, neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met de secretaris Gerda 
Schavemaker 0297-567458. 

Mooie dressuurdag bij 
LR&PC Willis
Wilnis – Op zondag 9 december or-
ganiseerde LR&PC Willis een offi-
ciële dressuurwedstrijd bij Manege 
Lucky Stable in Mijdrecht. De weer-
goden waren ons gelukkig deze dag 
goed gezind ondanks de sombere 
vooruitzichten van de voorafgaan-
de week. 
Deelnemers uit de regio konden zich 
opgeven voor deze wedstrijd. We 
hadden een goed gevuld program-
ma welke startte om 8.45 uur met de 
klasse B en eindigde om 17.00 uur 
met de klasse Z. In elke klasse was 
LR&PC Willis goed vertegenwoor-
digd en ook werden er zelfs enke-
le prijzen in de wacht gesleept door 
leden van de organiserende vereni-
ging. Zo werd in de klasse B twee 
keer een 1e prijs behaald door Mo-
niek Nieuwendijk met haar paard 
Joey. Zij reden 195 en 197 punten 
bij elkaar en gingen dus met maar 
liefst 4 winstpunten naar huis. Ook 
in de klasse L1 werden er twee 1e 
prijzen in de wacht gesleept door 
een Willis lid. Zo behaalde Rinske 
Steenhuis met haar paard Winston 

Sporten met persoonlijke 
aandacht bij FIT-INN
Mijdrecht - Aan de Rendements-
weg 10a vinden we Gerda Schijff 
van Sportcentrum Fit-Inn. Gerda 
draait al lang mee in de sportwereld 
en heeft met alle niveau´s gewerkt. 
Centraal staat de persoonlijke bege-
leiding. Daardoor kan optimaal wor-
den gesport (en afgevallen) en wor-
den blessures voorkomen.
Gerda heeft het momenteel druk 
met het begeleiden van mensen die 
willen afvallen. Gerda is een van de 
schaduw coaches van een bekend 
programma op SBS 6. Ze heeft een 
speciaal programma gemaakt om 
deze mensen te helpen met de strijd 
tegen het overgewicht. Over gewicht 
komt steeds vaker voor, ga niet lij-
nen maar pas je voedings gewoonte 
aan en ga bewegen.
Ze zijn bij Fit Inn net gestart met het 
les programma voor dames en he-
ren met een maatje meer, de resul-
taten zijn echt geweldig en de sfeer 
is super. Je moet het zelf doen en wij 
helpen je erbij om je de goede moti-
vatie te geven en te behouden!

Individueel
Zo is Gerda ook bezig met de ont-
wikkeling van een programma voor 
mensen met artrose gewrichtspro-
blemen. Deze groep leert op hun 
eigen niveau conditie te verbete-
ren en spier kracht op te bouwen. 
Dit gebeurd in kleine groepen met 
veel aandacht gericht op het bewe-
gingsapparaat. 

Bedrijfssporten 
Fit-Inn heeft ook veel met het be-
drijfsleven van de Ronde Venen. 

Minder ziekteverzuim, minder over-
gewicht, meer team spirit en na het 
sporten gezellig samen een kop-
je koffie of thee drinken. Fitness je 
beste investering voor 2008 en de 
belastingdienst betaalt mee!
Kijk naar de gerenommeerde bedrij-
ven die al gebruik maken van haar 
centrum: Bouwbedrijf Midreth, Smit 
& Dorlas Koffiebranders, CE Repair, 
Homan  Elektrotechniek, EMGA In-
ternational, Generation X, Aanne-
mersbedrijf Hopman en Contender.

Wielerteam 
Het wielerteam Ondernemend 
Mijdrecht heeft na uitgebreid on-
derzoek gekozen voor Fit Inn, juist 
vanwege de persoonlijke begelei-
ding bij het spinnen in de winter.

Jongeren traject
Zo hebben we op vrijdag avond de 
vrijdag Fitter jeugd van Mijdrecht 
(hangjongeren)
Deze groep van jonge mensen gaat 
aan de slag met conditie training, 
kickboxen en leren elkaar te respec-
teren, met normen en waarden. De 
groep is zo enthousiast dat ze in be-
gin 2008 graag een demo willen ge-
ven van het geen ze allemaal heb-
ben geleerd! Wij zijn hier trots op!
Dan nog niet gesproken over de uit 
breiding van Fit-Inn. Door de heer 
J.Leliveld van de firma Midreth wordt 
er een invalide lift en toilet gemaakt, 
zodat mensen met een lichamelijke 
handicap aangepast kunnen spor-
ten. Fit Inn: Een allround en profes-
sioneel all inclusief sport centrum 
voor iedereen.

Kienavond
Uithoorn -  Op zaterdagavond  15 
december organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige kien-
avond in het gebouw van KNA nabij 
het winkelcentrum Legmeer te uit-
hoorn. De zaal is open om 1900 uur 
en wij beginnen met kienen om ca. 
20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en aantrekkelijke prijzen 
winnen.
De opbrengst is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van de beken-
de Uithoornse missionarissen Deze 
mensen kunnen daar, met uw steun, 
veel leed doen voorkomen of ver-
zachten. Zij weten hoe en waar hulp 
moeten en kunnen aanwenden.
Zij kennen het land, de gewoonten 
en bovendien spreken zij hun taal

Klaverjassen KnA
Uithoorn - Vrijdagavond 21 decem-
ber wordt er weer geklaverjast in 
het KnA gebouw. Op deze avond zal  
er gekaart worden om kerstbout.
Natuurlijk is er ook weer de loterij 
waarmee leuke prijzen kunnen wor-
den gewonnen.
Kosten voor deelname € 3,- p.p.
Dus kaart u graag voor uw plezier 
dan bent u bij KnA aan het goede 
adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in 
het KnA gebouw aan het Legmeer-
plein in Uithoorn.

Kinderkerstdisco bij dans-
centrum Colijn a.s. zondag
Uithoorn - Aanstaande zondag is 
het weer zover! Ieder jaar organi-
seert de familie Colijn een kinder-
kerstdisco voor alle kinderen t/m 
groep 4. De toegang is gratis en ook 
de papa’s en mama’s, broertjes en 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
zijn welkom.

Oude en vertrouwde kersthits ko-
men voorbij maar natuurlijk ook de 
nieuwste liedjes van K3, Kus, Tho-
mas Berge en natuurlijk Nick en Si-
mon en nog veeeeeel meer!!

Dit jaar is het een extra bijzonder 
feestje omdat balletdocente, Shan-
na Elleswijk, samen met de jong-
ste kinderen van haar balletgroepen 
een speciaal optreden heeft voorbe-
reid. Niet alleen dansen dus maar 
ook een prachtige dansshow door 
de jongste leerlingen van Danscen-
trum Colijn. De kinderkerstdisco be-
gint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 

uur. Dit mag u niet missen en uw 
kids zeker niet!! U bent van harte 
welkom bij Danscentrum Colijn, In-

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Jan Castricum winnaar 
tentoonstelling
Regio - Zaterdag en Zondag orga-
niseerde de Postduiven Vereniging 
“Rond de Amstel” haar jaarlijkse 

tentoonstelling. Alle leden hadden 
voor zover men dat kon beoordelen 
hun mooiste viertal tentoongesteld, 

en keurmeester Tim Hage uit Woer-
den mocht beoordelen of men het 
juiste had. Tijdens het keuren van de 

na twee zetjes, Ton van Tulder kon 
de schijf achterstand niet goed ma-
ken en Paul Lohuis won positioneel. 
De nederlaag van Bob Out bracht 
Gandhi nog even op gelijke hoog-
te. Twee zeges voor de tijdcontrole 
en één erna van Ad Vlam, Thijmen 
Stobbe en Krijn ter Braake zorg-
den voor een ruime voorsprong en 
samen met de remise van Gert van 
Willigen tegen Gandhi’s topscoorder 
voor de teamwinst: 5-11). 

Net als tegen ADG hadden de ge-
broeders Drost het in hun hand om 
op 9-11 uit te komen. Zover lieten 
zij het dit keer niet komen. Ondanks 
hun veel hogere rating tov de te-
genspelers werd er tweemaal gere-
miseerd: 7-13.

Stand aan kop na 7 ronden:
1,2) Zaanstreek, Amstelland 11
3) ODB Haeghe-Z 10
4) VAD  9
5,6) ADG, Samen Sterk   8

Amstelland heeft een zwakker pro-
gramma dan Zaanstreek, maar in 
deze poule blijkt alles mogelijk: ie-
dereen pakt punten van iedereen.
De eerste wedstrijd na de winter-
stop is thuis (Go-centrum Amstel-
veen) zaterdag 12 januari 2008 te-
gen de nummer 4, VAD. Aanvang: 
12.00 uur.

in de eerste proef nog 184 punten 
en werd er in de tweede proef maar 
liefst 205 punten bij elkaar gereden 
door deze combinatie. 
In de klasse M1 werd de 1e plaats 
twee keer opgeëist door Esther Bos 
en haar paard Noah, met 176 en 173 
punten. In de M2 mocht in de eerste 
proef Anita de Haan het oranje lint 
mee naar huis nemen en in de twee-
de proef was deze voor José Harte-
veld, welke voor het eerst in deze 
klasse uitkwam en meteen 1 winst-
punt scoorde. De klasse Z werd als 
laatst op de dag verreden, maar was 
zeker niet de minste. In deze klasse 
kwam Annemieke Oudijk namens 
LR&PC Willis uit met haar paard 
Santiago L. Zij reden zich naar 2 
keer een 2e plaats toe met 207 en 
205 punten. De overwinning in deze 
rubriek ging naar Nina Alblas met 
haar paard Tale of Morpheus met 2 
keer een score van 212 punten. 
Dankzij het mooie weer, de vele 
vrijwilligers en de veel uitgedeelde 
winstpunten is het weer een ge-
slaagde dag geworden. 

dustrieweg 20 te Uithoorn.
Of kijk op de website:
www.colijndancemasters.nl

duiven, constateerde de keurmees-
ter dat het kwaliteitsgehalte in on-
ze vereniging zeer hoog was, en dat 
hij daarom op de hele kleine details 
moest letten om tot een goede be-
oordeling te komen. 

De duiven van Jan Castricum (van 
Verweij-Castricum) waren uiteinde-
lijk het mooiste, en zo mag hij zich 
een jaar lang hokkampioen noe-
men. 

Hij werd niet alleen hokkampioen, 
maar pakte ook nog een paar klasse 
prijzen mee, zoals 3e Oude duiven, 
1e Oude duivinnen en de mooiste 
van de tentoonstelling. 

Het was een zeer gezellig weekend, 
waar naast de eigen leden ook veel 
leden van onze buurverenigingen 
en van rayon F aanwezig waren, en 
onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig met elkaar over 
de sport konden discussiëren. 

Op beide dagen was er een verlo-
ting met mooie prijzen, en zondag-
middag was er een zeer geslaagde 
bonnenverkoop. 
Mede door een aantal sponsors t.w. 
Apotheek Boogaard, Eethuis Family, 
Silvio Bloemenkiosk, Regiopost de 
Omtrek en Schuurman diervoeders 
Breukelen kan de commissie terug 
zien op een zeer geslaagd weekend, 
waarvoor namens de leden bij de-
zen onze dank. 

LeT oP, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. heeft de Nieuwe Meerbode

 geen postbusnummer meer.

U kunt uw kabaaltjes enz. in het vervolg opsturen naar:

Redactiekantoor Mijdrecht
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.
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Quakeltoernooi gaat dit 
jaar spannend van start
De Kwakel – Vorige week  is het  
Quakeltoernooi weer van start ge-
gaan, in de sporthal van van KDO. 
De Kwakelse teams Dynojet v d 
Meer en Fam. Van Rijn openen deze 
avond.De Familie is één van de favo-
rieten deze avond, maar het is Dyno-
jet, die na een achterstand,verdient 
met 2-1 weet te winnen.Ook het 
Kennermer Gasthuis uit Haarlem be-
ginnen deze avond verrassend, om 
voor te komen tegen de Familie Ho-
gerwerf. Dit houdt echter maar zeer 
kort stand, want uiteindelijk worden 
ze ingepakt met een 12-1 verlies.
In een spannende pot tussen SVE 
en de Familie van Rijn werd er in de 
laatste minuut gescoord in het voor-
deel van de familie, maar SVE weet 
in de zoemer toch de stand nog ge-
lijk te trekken naar een 3-3, waar-

Tweede ronde 

Parencompetitie bvk
De Kwakel - 42 Paren gaven acte 
de presence op de 2e speelavond 
van de 2e parencyclus van de BVK 
in Dorpshuis De Quakel op donder-
dag 6 december.
In de A lijn wisten 2 paren ruim bo-
ven de 60% te scoren en bleven er 3 
onder de 40%.Het grootste applaus 
deze avond viel ten deel aan 2 ras 
Kwakelaars die tesamen al zo’n 160 
jaar De Kwakel en omgeving on-
veilig maken. Joop ‘Bal’ de Jong en 
May Verhoef lieten weinig heel van 
de concurrentie. Met 64,6% wer-
den zij 1e. Alleen echtpaar Ludwig 
kon nog goed bijblijven met 63,5%, 
maar nummer 3 paar Mann-van 
Vliet moest met een toch nog zeer 
respectable 58% al een flink gat la-
ten.  De totaalstand laat aan kop de-
zelfde namen zien bij de nummers 
1 en 2, alleen de huidige nummer 3 
in die totaalstand is een ander paar, 
maar je kunt je eigen naam niet elke 

week vermelden.Paar Heemskerk- 
de Kuyer beleefde een wat mindere 
avond met slechts 34,4% en daar-
mee sloten zij de rij.
 
B lijn
In de B lijn een verrassing, maar niet 
aan de bovenkant van de ranglijst. 
Paar Moller-Koestal lijkt serieus op 
weg naar de A lijn getuige hun 1e 
plaats op deze avond met bijna 63%. 
Echtpaar Langelaan herstelde zich 
sterk van de matige prestatie van 
vorige week door met 61,3% 2e te 
worden voor paar Kuijer- v.d. Poel, 
die het brons opeisten met 59,2%.
Het deze week afwezige echtpaar 
Kniep voert de totaalstand aan voor 
paar Moller-Koestal en echtpaar van 
Beek, die blijkbaar ook ineens willen 
doorstoten naar de A lijn. De eerder 
genoemde verrasing vinden we aan 
de onderkant van de ranglijst, waar 
we echtpaar Fritschy vermeld zien 

staan met 35%. Van dat paar weten 
we inmiddels dat die volgende week 
zomaar dik 60% kunnen scoren, dus 
is niemand al echt ongerust.

En dan de C lijn. Echtpaar van der 
Knaap lijkt hier niet meer te stuiten, 
want voor de 2e achtereenvolgende 
keer werden zij 1e, deze keer met 
maar liefst 65,6%. Paar Maarschalk- 
Poll revancheerde zich voor het de-
bacle van de week hiervoor door 
met 57,3% 2e te worden en ook paar 
Snabel-van Veen lijkt de juiste rich-
ting gevonden te hebben. 
Hun 56,3% was goed voor de 3e 
plaats. Tilly en Frans hadden hun 
dag niet en zij eindigden dan ook 
onderaan. Hennie en Jan nemen 
met 63,85% gemiddeld(!!) uiteraard 
zeer ruim de 1e plaats in de totaal-
stand in. Benieuwd of ze dit vast 
kunnen houden.  De andere paren 
volgen op eerbiedige afstand.

Tai-Otoshi in de prijzen bij 
Districts Instaptoernooi
Uithoorn - Afgelopen zondag 9 de-
cember werd in Beverwijk voor de 
eerste keer het Instaptoernooi ge-
organiseerd door de Judo Bond 
Nederland, district Noord-Holland. 
Judoka’s uit het hele district gebo-
ren in de jaren 1996 t/m 1999 met 
maximaal gele band konden hier-
aan deelnemen. Het toernooi had 
als doel de beginnende judoka’s 
wedstrijdervaring in een officiële 
omgeving en sfeer ervaring op te la-

ten doen. Judovereniging Tai-Oto-
shi was hier vertegenwoordigd met  
7 judoka’s van de ruim 150 deelne-
mende judoka’s. De judoka’s stre-
den in verschillende poules tegen 
elkaar. Deze poules waren zoveel 
mogelijk ingedeeld op leeftijd, ge-
wicht en graduatie. Iedereen draai-
de minimaal 3 partijen.
Uit iedere poule kwam uiteindelijk 
de nummers 1, 2 en 3. De judoka’s 
mochten om 10.00 uur aantreden op 
de mat. Voor een heleboel judoka’s 
was het de eerste keer dat ze aan 

wedstrijden deelnamen. Dat was 
dan ook duidelijk te zien bij de vele 
onwennige judoka’s.
Ogan Warning deed mee in de klas-
se -26kg. In zijn eerste partij stond 
hij ruim voor, maar door even onop-
lettend te zijn en zijn worp niet hele-
maal in te zetten werd hij overgeno-
men en verloor de partij. In zijn vol-
gende partijen maakte hij het ruim-
schoots goed. Met mooie en snel-
le heupworpen wierp hij zijn tegen-

standers met een volle punt op de 
mat. Dat resulteerde dat Ogan met 
de meeste punten knap 1e werd.
Jur Klijn ook in een poule -26 kg, 
begon goed met zijn eerste partij. 
Meet een knappe overname tech-
niek wierp hij zijn tegenstander als 
snel met een volle punt. De partijen 
daarna was Jur soms iets te onwen-
nig en liet zich daardoor regelma-
tig verassen door zijn tegenstander. 
Aan het eind had Jur genoeg pun-
ten om een mooie 3e plaats in ont-
vangst te nemen. 

Moeilijk
Donny Jesterhoud (-31kg) had het 
er tijdens zijn eerste partijen moei-
lijk mee. Door zijn enthousiasme 
was hij vaak te ongecontroleerd 
en verloor daardoor dan ook veel 
van zijn wedstrijden. Gelukkig ging 
het tegen het einde een stuk beter, 
waardoor Donny door het behaalde 
aantal punten een 3e plaats in ont-
vangst mocht nemen. Ridgel War-
ning stond meteen al in zijn eerste 
partij goed te judoën, maar door zijn 
onervarenheid liet hij zich de laatste 
10 seconden toch nog gooien door 
zijn tegenstander.  
Maar Ridgel gaf niet op en had van 
zijn eerste partij geleerd. De volgen-
de partijen liet hij mooi aanvallend 
judo zien. Uiteindelijk resulteerde 
dat in een knappe 3e plaats. Martijn 
Emmelot (poule -26 kg)was erg ner-
veus. Dat zorgde er ook voor dat hij 
niet kon laten zien wat hij eigenlijk 
wel in huis had. Maar ook dat hoort 
bij het leerproces. Martijn werd uit-
eindelijk 4e, datzelfde gold voor Jo-
rin Martens. Jorin deed enorm zijn 
best, maar het lukt het steeds niet 
om echt te scoren. Jorin werd dus 
4e. Arron van Ginkel was ook erg 
nerveus. Dat was erg jammer, want 
ook Arron heeft meer in huis dan 
dat hij nu liet zien. Hij deed erg zijn 
best probeerde het toch wel steeds, 
maar ook hij kwam niet aan een ech-
te score. Arron werd net als Martijn 
en Jorin 4e. Maar ook zij kregen een 
prijs. Voor de 4e plaats war er een 
mooie medaille. De echte prijswin-
naars ontvingen een mooie beker. 
Dennis Bakker was als leraar zeer te 
spreken over de prestaties van zijn 
pupillen. Al met al een mooie leer-
ervaring.

Wilt u meer informatie over Ju-
do vanaf 3 ∏  jaar (aparte kleuter-
groep) neem dan kontakt op met 
Mevr. Bakker tel. 0297-565777 of 
mail naar info@tai-otoshi.com of 
kijk op www.tai-otoshi.com

Stijldansen in ‘t buurtnest
Uithoorn - Op vrijdag 14 december 
bent u weer van harte  welkom op 
de stijldansmiddag in ‘t Buurtnest. 
Heeft u vroeger gedanst en vindt u 
het leuk dat weer eens op te halen? 

Of danst u nog geregeld en zou u 
het leuk vinden dit ook met anderen 
in gezellige sfeer te doen? Er wordt 
gezorgd voor goede dansmuziek uit 

de jaren ‘60 en ‘70 en er zijn vrijwil-
ligers die u eventueel even op weg 
willen dansen! 

Entree van de middag is 1,50 euro 
excl. drankjes. 
U hoeft zich van te voren niet op te 
geven.

 Iedere tweede vrijdag van de maand 

van 13.30 – 15.30 uur. Locatie:wijk-
steunpunt ‘t Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59, ingang achterzijde 
(pleinkant). 
Contactpersoon: Judith Smeenk, so-
ciaal cultureel werker Vita welzijn en 
advies, Bilderdijkhof 1. 

Telefoon: 0297- 532 327 (567209). 
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

LeT OP, geen postbus meer!
Sinds 1 december jl. 

heeft de Nieuwe Meerbode  geen postbusnummer meer.

U kunt uw kabaaltjes enz.  in het vervolg opsturen naar:

Redactiekantoor Mijdrecht,
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht.

Legmeervogels punt naar 
’s Graveland
Uithoorn - Legmeervogels heeft 
in het duel in ‘s’Graveland tegen ’s 
Graveland de gastheren simpel een 
punt kado gegeven. Daar waar een 
uitslag van 2-6 gezien de vele mo-
gelijkheden een normale uitslag zou 
zijn geweest weet Legmeervogels 
niet verder te komen dan een zeer 
teleurstellende 2-2
De eerste 15 minuten van dit duel 
waren ontegenzeggelijk voor ‘sGra-
veland. Maar gelukkig voor Leg-
meervogels weten de gastheren het 
veld overwicht nog niet in treffers 
om te zetten. De 22ste minuut een 
inworp voor ‘s Graveland komt ver 
in het strafschopgebied van Leg-
meervogels, in eerste instantie weet 
Stefan van grieken de bal nog weg 
te koppen tot ver buiten het 16-me-
tergeied. Maar dan komt daar hele-
maal uit het niets en niet gehinderd 
door welke speler van Legmeervo-
gels, dan ook  Floris Haselander in 
bal bezit. Hij kan in alle rust de bal 
onder controle brengen om vervol-
gens met een harde lage schuiver 
Jos van Duikeren te passeren. 1-0. 
dan hoop je en mag je verwachten 
dat Legmeervogels wakker is ge-
schud. Maar nee hoor, Legmeervo-
gels blijft volharden in het lage tem-
po waardoor ‘s Graveland  makkelijk 
overeind kan blijven.  Dan zo rond de 
35ste minuut  wordt men bij de Vo-
gels wakker en ziet dat als het tem-
po wordt opgevoerd en mogelijk-
heden ontstaan.In de 43ste minuut 

wordt het dan toch gelijk. Een voor-
zet van Bob Uitermarkt komt voor de 
voeten van Bart v.d.Tol en hij weet 
wel hoe je de doelman van’s Grave-
land, Remco Kempers moet passe-
ren. Met een fraai schot brengt hij 
de Vogels op gelijke hoogte 1-1. Dit 
wordt dan ook de ruststand.

Startblokken
Na de rust komen de Vogels beter 
uit de startblokken en komt de ver-
dediging van de gastheren onder 
druk te staan en ontstaan er moge-
lijkheden om op voorsprong te ko-
men. Maar op onverklaarbare wijze 
weet Legmeervogels/UBA de kan-
sen die men krijgt niet te verzilve-
ren.  In de 21ste minuut is het dan 
eindelijk wel raak. Een schot van 
Legmeervogels op het doel van ’s 
Graveland kan in eerste instantie 
nog gekeerd worden door de doel-
man maar uiteindelijk komt de bal 
, via Cyrill Gill, voor de voeten van 
Robin Oussoren en deze weet met 
een uitgekiend schot de doelman te 
passeren en leidt Legmeervogels/
UBA op dat moment terecht  met 1-
2.  Na deze 1-2 verwacht je dat Leg-
meervogels door gaat drukken om ’s 
Graveland definitief op de knieën te 
krijgen.  Diverse mogelijkheden ont-
staan. Cyrill Gill en Robin Oussoren 
werken hardt  maar slagen er niet in 
om alleen voor de doelman opdui-
kend deze te passeren.  Dan is het 
nog steeds zo ,dat al je zelf niet wet 

te score de tegenpartij het vaak wel 
weet te doen.  In de 95ste  minuut 
is het Fabian Degekamp die vrij op-
komend, en net al bij de eerst tref-
fer van ’s Graveland mag de speler 
ongehinderd door wie dan ook van 
de Vogels  op doel schieten. Jos van 
Duikeren heeft geen verweer en 
staat de 2-2 op het scorebord.  Om 
onbegrijpelijke reden duurt de bles-
suretijd bijna 10   De druk van de 
thuisclub blijft aanhouden en Leg-
meervogels mag dan blij zijn dat er 
niet tegen een derde treffer van’s 
Graveland aanloopt. 

Na afloop van dit duel was er maar 
een ploeg blij, en dat was ’s Grave-
land. Men vond het onbegrijpelijk 
dat er nog een gelijkspel uit dit duel 
was gesleept. Daar waar Legmeer-
vogels eigenlijk met een klinkende 
overwinning van het veld behoorde 
te stappen.   Maar ja, als de 5, 6 keer 
alleen voor de doelman weet op te 
duiken en daaruit geen enkele keer 
weet te score dan verdien je eigen-
lijk ook niet om te winnen.

Voor de winterstop rest Legmeervo-
gels/UBA nog een duel. Aanstaan-
de zondag om 14.00 uur komt de 
FC Weesp naar Legmeervogels. FC 
Weesp dat 14 dagen geleden nog 
VVA/Spartaan een oorwassing gaf 
10-1 maar afgelopen zondag  toch 
weer zijn meerdere moest in erken-
nen in Concordia 4-3.  

Hartenvrouw begint met 
laddercompetitie
Uithoorn - Op dinsdagmiddag 4 
december startte damesbridgeclub 
Hartenvrouw met een zgn. ladder-
competitie in twee lijnen. Daarbij 
worden de resultaten van beide lij-
nen in elkaar gevoegd, waarna de 
helft van de “getotaliseerde” paren 
met de hoogste scores de volgende 
keer in de A-lijn wordt ingedeeld en 
de overigen in de B-lijn. Dit door el-
kaar mengen van beide lijnen is be-
doeld, om aldus zoveel mogelijk pa-
ren met elkaar in contact te brengen 
ter afwisseling van de min of meer 
vaste indeling die de parencompeti-
ties plegen te hebben.

Uitgaande van het aantal afgelopen 
dinsdag deelnemende paren zou de 
komende week bij een gelijk aantal 
deelnemers de grens van de A-lijn 
bij het zeventiende paar Trudy Fern-
hout en Wil Voss komen te liggen, die 
51,49% scoorden. De hoogste score 
van 61,61% was voor Corrie Blee-
kemolen en Erny Brandsen. Frouk-
je Kraaij en Anneke van der Zeeuw 
werden met 60,71% tweede, Ge-
ke Ludwig en Margo Zuidema met 
60,12% derde. Een gedeelde vierde 
en vijfde plaats met 59,23% viel toe 
aan de paren Ina Melkman met Jet-
ty Weening en Ria Bulters met Anke 

Wurthmann. Zesde met 57,14% wer-
den Gertrude Doodkorte en Floor 
Janssen, zevende Bibeth Koch en 
Tina Wagenaar met 56,55%, achtste 
met 55,65% Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar, negende met 55,06% 
Renske Visser en Ria van Geelker-
ken en tiende met 54,17% An Hei-
meriks en Ank Reems.
Op dinsdag 11 december wordt in 
een vernieuwde zaal van De Scheg 
de tweede ladderronde gespeeld, 
op 18december de zgn. Kerstdrive. 
Inlichtingen over het spelen bij Har-
tenvrouw geeft de wedstrijdleider 
Greet Bakker (0297)563195.

door de spanning voor de finale-
plaats nog even gewaarborgt blijft.

Scoren
Micheal Meier van Dynojet weet te-
gen het Kennemer Gasthuis 4x te 
scoren. Door een late opleving van 
het Gasthuis, wordt het uiteindelijk 
nog 6-3.

In een misschien wel beslissende 
wedstrijd tussen SVE en de Fami-
lie Hogerwerf, scoort Dennis Hoger-
werf de enige  2 doelpunten.Door 
deze winst blijft de Familie nog vol-
op in de race.
Doordat vrijwel elke wedstrijd 
enigsinds invloed kan uit oefenen op 
de uitslag, is het echt wel een hele 
spannende avond. Tot op de laatste 
wedstrijd, zijn er nog 4 ploegen, die 

op hetzelfde aantal punten kunnen 
eindigen. Vaste regel in gelijk ein-
digen ploegen,is het onderlinge re-
sultaat, maar met 4 ploegen, is daar 
vrijwel geen beginnen aan. 

Dus wordt vooraf besloten om bij 
een gelijke eindstand, eerst naar 
het doelgemiddelde te kijken. Als 
Familie Hogerwerf en Dynojet vd 
Meer ook nog eens 0-0 tegen el-
kaar spelen, blijft de spanning voor 
alle teams volop aanwezig, en ook 
de Familie van Rijn komt bij de laat-
ste wedstrijd nog even terug, aan-
gezien zij er met hun doelgemid-
delde er met de finaleplaats van-
door gaan. De laatste wedstrijd gaat 
tussen Dynojet  vd Meer en SVE. 
Bij winst of gelijkspel van Dynojet, 
zijn zij  de winnaar van de avond, bij 
winst voor SVE,zal Familie van Rijn 
de avondwinnaar zijn, mits er met 3-
0 gewonnen zou worden, dan was 
het SVE die er met alle glorie van-
door zou gaan.

Doelpunten vallen heen en weer, en 
4 minuten voor tijd is het nog 2-2. 
Maar vlak voor tijd, weet Dynojet te 
scoren, en gaan zijn er met de volle 
winst vandoor, en zijn zij de eerste 
finalist van het 22ste Quakeltoer-
nooi.

Uitslag:
1) Dynojet vd Meer    
2) Familie van Rijn       
3) Familie Hogerwerf   
4) SVE                           
5) Kennermer Gasthuis  
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Uithoorn. - In een voormalige fabriekshal op de 
hoek van de Amsterdamse weg en de Industrie-
weg is sinds jaar en dag de Uithoornse Snuf-
felmarkt gevestigd. Voor liefhebbers van alle 
soorten en denkbare nostalgische voorwerpen 
is het hier een waar paradijs! Maar liefst 42 klei-
ne winkeltjes zijn hier bijeen geschaard in wat 
een overdekte markthal kan worden genoemd. 
Hier stapt men een andere wereld binnen: die 
van lang vervlogen tijden De winkeltjes heb-
ben allemaal een decor van Zaanse Schans 
huisjes en Amsterdamse geveltjes die boven-
dien van contourverlichting zijn voorzien. Dat 
straalt een gezellige en ongedwongen sfeer uit 
die bijdraagt aan een poosje gezellig en over-
dekt winkelen. Vanzelfsprekend alleen als men 
geïnteresseerd is in dit toch wel ongelofelijke 
en gevarieerde aanbod aan spulletjes die vaak 
nog dateren van vóór grootmoeders tijd.

Hier kunnen liefhebbers van alle mogelijke soor-
ten nostalgische woondecoraties, historische en 
antieke voorwerpen hun hart ophalen. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of het is er wel. En het is na-
genoeg allemaal te koop voor een aardige prijs.
Wie van Oosterse culturen houdt treft hier ook een 
ruimte aan met een grote collectie voorwerpen en 
beelden afkomstig uit Zuidoost Azië. Daaronder 
bijvoorbeeld allerlei Boeddhistische beelden, Chi-
nees porselein, serviezen en bijzondere attributen 
om sieraden in te bewaren of op te bergen. Maar 
ook (kunst)vogeltjes in een kooitje die via een ge-
luidsensor automatisch gaan fl uiten en draaien op 
hun stokje… Kortom, er is hier keus uit een onein-
dig aanbod van leuke cadeauartikelen, beginnend 
in prijs vanaf één euro! Verder is er een ruimte met 
houten meubels, typische verlichting, gevarieerd 
glaswerk door de tijden heen en prachtig hout-
snijwerk.

Oud-Hollandse inrichting
Degene die dit heeft gerealiseerd is Rob Ruijselaar 
met zijn echtgenote Wa. Zij is van Chinese komaf 
en dat geeft haar een voorsprong bij het inkopen 
van oosterse voorwerpen en woonaccessoires. 
Daarvoor bezoekt zij nogal eens diverse markten 
‘in de oost’ waar zij de taal spreekt en de gebrui-
ken kent. Twaalf jaar geleden kochten Rob en Wa 
de toen nog lege fabriekshal. Omdat Rob decor-
bouwer van zijn vak is, heeft hij de oud-Hollandse 
inrichting helemaal zelf bedacht en gemaakt. Ook 
de indeling van de hal met een routing langs de 
winkeltjes is zijn idee dat hij vervolgens samen met 
Wa heeft uitgewerkt. Niet vergeten daarbij zijn ook 
sanitaire voorzieningen en een gezellig ‘terras’ met 
een koffi ehoek en een cafetaria. De voormalige fa-
briekshal ziet er aan de buitenkant wat verwaar-
loosd uit, maar het komende jaar wordt daaraan 
wat gedaan volgens Wa. Binnen is het een totaal 
ander aanzien: 3.000 vierkante meter groot, maar 
gezellig en met veel sfeer.
Op de Snuffelmarkt kan men een paar uur terecht 
om er eens even leuk uit te zijn. “De winkeliers on-
derhouden hun eigen winkeltjes en zij hebben 

zelf de zorg voor het op peil houden 
van hun voorraad aan artikelen. Al-
leen op zaterdag is de hal geopend 
en daarmee natuurlijk ook de win-
keltjes. Verder is de hal eveneens 
geopend op de laatste zondag van 
elke maand. Dit keer doen we dat 
op 23 december. Dan maken we het 
gezellig met sfeerverlichting en live 
muziek van een Indische band. Belangstellenden 
krijgen dan ook de kans om misschien wat aardige 
cadeautjes te kopen voor onder de kerstboom. Ie-
dereen is natuurlijk van harte welkom. Het entree-
geld is � 1,50 en daarmee kan men dan al doende 
ook de museumruimte bezoeken,” vertelt Rob die 
ons voorgaat naar de zijkant van de hal waar een 
deel van de routing leidt naar wat hij zijn hobby en 
trots noemt. Daar is een aantal opstellinkjes te zien 
van winkels in een sfeer en presentatie zoals die 
meer dan vijftig jaar geleden en langer gewoon 
was. Bijvoorbeeld een kapperszaak, een kruidenier 
annex melkman, een tabakszaak, een bakkerij, een 
drogist en dergelijke. Maar ook oud speelgoed, 
een historisch leslokaal, een keuken en een huis-
kamer van voor de oorlog, een draaiorgel en een 
nostalgische ijscokar.

Uniek voor de regio
Onder de bezoekers zijn vaak welgestelde zaken-
mensen die aan Rob kenbaar maken graag veel 
geld te willen betalen om een dergelijke opstel-
ling of onderdelen daarvan te kopen. Zij willen dit 
vervolgens binnen hun eigen bedrijf een plaatsje 
geven. Maar de bijdragen aan het museum zijn niet 
te koop. De talrijke attributen en toebehoren zijn 
vaak uniek en niet meer te krijgen. En als ze er zijn 
blijken ze in een dergelijke slechte staat te zijn dat 
ze niet meer voor het doel geschikt zijn. Eventuele 
losse voorwerpen en opstellingen als de ijscokar 
en het draaiorgel worden door Rob nog wel eens 
aan vrienden en (betrouwbare) bekenden voor 
korte tijd uitgeleend bij bijzondere gebeurtenissen 
of voor een bedrijfsfeest. Maar daar blijft het bij.
Het Snuffelmarktmuseum is uniek voor de regio. 
Nergens anders kan men dit op deze schaal zien. 
“Het is ook een educatief museum voor jong en 
oud. Kinderen kunnen hier zien hoe de mensen in 
bepaalde opzichten vroeger leefden en woonden. 
De meesten hebben er geen weet van hoe het 
vroeger was. Scholen zijn daarom op afspraak van 
harte welkom om hier klassikaal te komen rond-
kijken. Maar vanzelfsprekend is het voor iedereen 
leuk hier herinneringen van vroeger op te halen.” 
Aldus Rob.
De Snuffelmarkt met het museum is elke zaterdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Deze maand ook 
op zondag 23 december. Toegangsprijs is � 1,50 per 
persoon. Voor de deur is voldoende gratis parkeer-
ruimte. De hoofdingang bevindt zich op de Indu-
strieweg 4, tegenover de Quakerfabriek.

Nadere inlichtingen: tel. 06-53972390.
Of kijk eerst op de website:
 www.snuffelmarkt-Uithoorn.nl

Beleef de sfeer van   
   grootmoeders tijd

    in de Snuff elmarkt  
   museumhoek


