
Uithoorn - Er bestaat al op verschil-
lende terreinen een samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer zoals 
de dienstverlening, de Wmo en bei-
de gemeentes vormen één Digitale 
gemeente. Maar de bedoeling is om 
dat uit te breiden. De achterliggen-
de gedachte is ook dat het om twee 
gemeentes gaat van ongeveer de-
zelfde grootte. Bovendien is er een 
aantal belangrijke gemeenschap-
pelijke economische pijlers zoals de 
veiling, Greenpark, Schiphol met de 
lusten en lasten, de tuinbouw en de 
N201. Er wordt nu gestreefd naar 
een intensievere samenwerking met 
een bundeling van de onderliggen-
de organisaties. Dat zal dan ten be-
hoeve van de inwoners zijn. Zo op 
het eerste oog lijkt het een aardige 
gedachte maar de raadsleden zet-
ten vele vraagtekens en waren nog 
lang niet overtuigd van het nut van 
verdere samenwerking.
Zo vroeg Joop Hoogkamer van de 
VVD zich af wat het de gemeente 
eigenlijk oplevert. “Is er een kos-
ten/baat analyse. Verder was Hoog-
kamer verbijsterd c.q verbaasd over 
het bedrag van 100.000 euro dat 
door de gemeente opgehoest moet 
worden voor realisering. Dat is ons 
nooit ter ore gekomen. Ook maakte 
Joop Hoogkamer zich bezorgd over 
de uiteindelijke rol van de raad als 
alles wordt overgedragen. “Worden 
wij dan simpele jaknikkers?” 

Ongerust
“En is het nog wel leuk voor jonge-
ren om bij de gemeente te gaan wer-
ken. Zijn er nog wel uitdagingen. In 
hoeverre blijft Uithoorn apart?” Ook 
de PvdA was er niet erg gerust op. 
“De Seta motie kwam destijds met 
precies dezelfde argumenten. Wel-
ke problemen hebben de afgelopen 
twee jaar geleid tot deze gemeen-
schappelijke regeling. Er wordt nu 
een nieuwe bureaucratie gevormd.” 

Gemeentebelangen wilde weten 
hoe het met de efficiency staat en 
wat de consequenties voor aanbe-
steding zijn en het CDA kwam met 
de vraag wat er gebeurt als er geen 
toestemming wordt gegeven voor 1 
januari 2009 en dit uitloopt. Volgens 
burgemeester Berry Groen moet je 
wel investeren omdat de kwaliteits-
eisen steeds hoger worden. 

“Er gaan steeds meer taken naar de 
gemeente. Wat de eigen identiteit 
betreft blijft het inhoudelijk beleid 
hetzelfde en is de raad nog steeds 
verantwoordelijk voor de doelen. 
Wat de aanbesteding betreft heeft 
de gemeenschappelijke regeling 
haar eigen verantwoordelijkheid. 

De bedoeling is dus dat medewer-
kers van Aalsmeer en Uithoorn, die 
nu twee organisaties vormen, dan 
samen gaan werken en ook gehuis-

vest worden in een apart gebouw. 
De raadsleden bleven hun twijfel 
uiten. Zij zagen geen voordelen en 
waren van mening dat Uithoorn hier 
nog niet klaar voor is ondanks het 
betoog van de burgemeester. 

“Dit was al in juni bekend in 
Aalsmeer en wij zouden nu binnen 
twee weken moeten beslissen? Dat 
gaat niet gebeuren”, aldus een dui-
delijk geïrriteerde Joop Hoogkamer. 
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Nu met 0% rente financieren
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gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,  
kozen we voor FDC.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Blijft de brug of gaat hij weg? 

Klankbordgroep denkt mee 
over wel of niet verdwijnen 
van de Irenebrug
Uithoorn/Amstelhoek - Ja, wat 
moet je daar nu van denken: Als je 
als pers ’s middags per e-mail wordt 
geïnformeerd over een bijeenkomst 
die diezelfde avond  plaatsvindt. 
Een vergadering van de klankbord-
groep en de stuurgroep die in het 
leven zijn geroepen om mee te den-
ken namens de bewoners over het 
wel of niet verdwijnen van de Irene-
brug. “Wel openbaar”, gaf wethou-
der Maarten Levenbach aan. Maar 
dan rijst toch de vraag waarom deze 
bijeenkomst niet eerder aangekon-
digd  werd  in de media. Bij navraag 
bleek dat het college van Uithoorn 
in eerste instantie van mening was 
dat dit een bijeenkomst moest zijn 
alleen voor de klankbordgroep, 
maar aangezien het college van 
De Ronde Venen vond dat dit een 
openbare bijeenkomst kon zijn werd 
de pers dus ook uitgenodigd. Maar 
zoals gezegd wel op het allerlaatste 
nippertje. Zit daar wat achter?  Want 
ja, op het laatste moment een bij-
eenkomst organiseren wekt toch 
wel enigszins wantrouwen. Maar 
volgens de wethouder heeft deze 
bijeenkomst ook te maken met het 
feit dat men gebruik wil maken van 
het nieuwe verkeersmodel dat begin 
2009 beschikbaar wordt en gebruikt 
gaat worden door alle overheden. 
Een tweede punt dat zeker wantrou-
wen wekte, was het feit dat het pro-
jectbureau DHV, dat zich nu over de 
zaak gaat buigen, tot drie keer toe 
vermeldde dat het belangrijk is dat 
de klankbordgroep alvast gaat na-
denken over het ontwerp van een 
nieuwe brug.
 
Voorwaarden
Met andere woorden: je gaat den-
ken dat de zaak al beslist is zo-
als al eerder gedacht werd. Op de 
vraag of er ook randvoorwaarden 
zijn meegegeven aan de project-
groep werd ontkennend geant-
woord. Dat zou niet het geval zijn. 
Op een vraag aan de wethouder 

deelde deze mee dat het nadenken 
van de klankbordgroep belangrijk is 
omdat een ontwerp voor een nieu-
we brug belangrijk is en je niet hoeft 
na te denken over de Irenebrug om-
dat die er al ligt. Maar toch blijft 
het een vaag verhaal. Waarom zo-
veel nadruk gelegd op dat ontwerp 
voor een nieuwe brug. Het is dui-
delijk dat de wethouder er al van-
uit gaat dat de Irenebrug verdwijnt 
(wat trouwens nog helemaal niet 
gezegd is), er een nieuw ontwerp 
moet komen maar als je daar zo de 
nadruk op gaat leggen ontstaan er 
toch bepaalde vermoedens. Wat de 
bijeenkomst betreft valt er eigenlijk 
weinig te vermelden. Er werd niets 
nieuws gemeld. Het projectbureau 
(DHV) gaat de drie varianten onder-
zoeken: 1. Lange brugvariant: Prin-
ses Irenebrug vervalt en er komt 
een nieuwe oeververbinding op het 
historische tracé van de lange brug 
enkel bestemd voor langzaam ver-
keer. 2. Nieuwe verbindingsvari-
ant: Prinses Irenebrug vervalt en er 
komt een nieuwe oeververbinding in 
het Dorpscentrum ten behoeve van 
gemotoriseerd lokaal verkeer (700 
voertuigen per dag) en 3. Garage-
variant met twee entrees: Prinses 
Irenebrug blijft waardoor de aan te 
leggen parkeergarage in het Dorps-
centrum ook vanaf Amstelhoek toe-
gankelijk blijft. 

Gegevens
Het doel, tenminste volgens DHV, is 
het optimaal gebruikmaken van de 
klankbordgroep die bestaat uit af-
gevaardigden van de winkeliersver-
enigingen, wijkcomité Amstelhoek 
en buurtbeheer en het onderzoek 
moet in afstemming zijn met de om-
geving. De klankbordgroep wordt 
actief betrokken bij het verzame-
len van gegevens. Alle thema’s ten 
aanzien van de verkeersvraag, mi-
lieu, economische effecten voor de 
ondernemers en de maatschappelij-
ke effecten met name voor de inwo-

ners van Amstelhoek worden mee-
genomen. En ook de financiën. Hoe-
wel ook daar een vraag rijst. Want 
op een vraag van hoe het kosten-
plaatje berekend wordt, werd ge-
antwoord dat er eerst een ontwerp 
moet liggen en dan wordt het kos-
tenplaatje berekend. Omgekeerde 
wereld zou je zo denken. Waarom 
niet meteen de kosten berekenen 
van alle drie de varianten. Want ze-
ker in deze economisch slechte tij-
den zijn financiën toch niet onbe-
langrijk. Een derde punt dat vraag-
tekens opwerpt was de mededeling 
dat de klankbordgroep ook moet 
nadenken over de eventuele op-
brengsten als de brug weggaat.
Ook hier weer ga je denken: Er 
wordt in een bepaalde richting ge-
stuurd. In ieder geval komt er een 
plan van aanpak met drie work-
shops. Er wordt gekeken naar de ef-
fecten van de ontwerpen op geluid, 
lucht, sluipverkeer en ruimtelijke or-
dening (barrièrewerking), de maat-
schappelijke effecten zoals de reis-
tijd op relaties Amstelhoek-Uithoorn 
(scholen en crèches, sportvereni-
gingen, huisartsen en tandartsen). 
Dat gaat dan via een enquête on-
der de inwoners van Amstelhoek. 
Verder de bereikbaarheid voor de 
alarmdiensten zoals brandweer, po-
litie en ambulance. De economische 
effecten hebben betrekking op de 
concurrentiepositie van de gemeen-
te Uithoorn: (lokale en regionale 
koopkrachtbinding en onderscheid 
dagelijks of niet dagelijks). De plan-
ning is als volgt: het onderzoek vindt 
plaats in de eerste helft van 2009. 
De enquête in januari/februari 2009, 
workshop 1: woensdag 25 februari, 
workshop 2: woensdag 8 april en 
workshop 3: woensdag 13 mei 2009. 
Eindresultaat: zomer 2009. Door het 
wijkcomité Amstelhoek werd nog 
aangegeven dat er wel rekening ge-
houden moet worden met het feit 
dat Amstelhoek gaat groeien qua 
inwonersaantal. 

Gemeenschappelijke regeling met Aalsmeer roept veel 
vragen op bij raadsleden

Joop Hoogkamer van de VVD: 
”Worden wij dan simpele 
jaknikkers?” 

Nieuwe sportnota roept vragen op als:

”Is er wel voldoende budget 
voor alle ambities in deze 
nota?”
Uithoorn - De nieuwe sportnota on-
der de naam ‘Sport rendeert’ werd 
gepresenteerd aan de raad. Als in-
sprekers waren er vertegenwoordi-
gers van zowel de Legmeervogels als 
van KDO. Paul Legez van Legmeer-
vogels vroeg zich af of in de finan-
ciële planning van het college wel 
rekening is gehouden met de aan-
leg van de twee broodnodige kunst-

grasvelden en de renovatie van de 
huidige velden. Legez gaf weer aan 
dat kinderen te dik zijn en te wei-
nig beweging krijgen en dat in het 
jeugdbeleid van de gemeente ook 
staat aangegeven dat de behoeften 
en wensen van jongeren centraal 
staan en dat goede sportvoorzie-
ningen de doelstelling is. Ook ver-
wees Legez naar Qui Vive die voor-

uitlopend op de sportnota een vier-
de kunstgrasveld heeft gekregen en 
KDO een renteloze lening van 2,25 
miljoen euro. “In beide gevallen had 
dat met toekomstige groei te maken 
en waarom gelden deze argumen-
ten niet voor De Legmeervogels?” 
Volgens Rob Rentenaar van KDO is 
het percentage jeugd van 0-14 jaar 
slechts 16% van de Uithoornse be-

volking. KDO vindt dat er ook naar 
de groep 50plus moet worden geke-
ken welke 35% uitmaakt. Ook pleit 
KDO voor een seniorenpas en voor 
een onafhankelijke belangenver-
eniging voor de sportverenigingen. 
“In de sportnota staat niets vermeld 
over het individueel sporten, dus op 
tijden dat het jou uitkomt en nieuwe 
sporten en is breedtesport een be-
langrijk item.” Enkele van de raads-
leden wilden weten hoe het nu ver-
der moet met de Scheg”
“Er staat niets vermeld over de de-
plorabele toestand van de Scheg 
en hoe dat nu verder moet”, vonden 
Jukles Bosma (GB) en Els Gasseling 
(PvdA). 

Zwemmen
Verder vond GB dat er een gelij-
ke behandeling moet zijn van alle 
sportverenigingen. Gasseling leg-

de de nadruk op het feit dat het 
zwemonderwijs niet specifiek wordt 
genoemd en hoe dat moet met de 
zwemlessen. Ook (EDU) wilde we-
ten hoe het verder moet met het 
zwembad als er na 2014 geen bij-
drage meer komt. Zowel de VVD 
als GL maakte zich zorgen over het 
onvoldoende budget en hoe dit ge-
regeld gaat worden, of dat het vol-
gende college hiermee wordt opge-
zadeld. 
Ook André Smits (CDA) noemde 
een seniorenactiviteitenpas in na-
volging van de jeugdpas. Volgens 
wethouder Jeroen Verheijen is des-
tijds door de raad zelf aangegeven in 
het kader van de bezuinigingen dat 
een aantal instanties geprivatiseerd 
moest worden. Een daarvan was de 
Scheg. “Als er een exploitatietekort 
is dan is de uitbater van de Scheg 
daar verantwoordelijk voor.” Ook gaf 

de wethouder aan dat de gemeente 
geen nieuwe sporthal gaat bouwen. 
“Er is geen capaciteit voor een nieu-
we sporthal en het moet wel renda-
bel zijn. Wat de aanleg van kunst-
grasvelden betreft wordt gekeken 
naar het werkelijke ledenaantal en 
niet naar de prognoses. Wat het 
zwembad betreft is dit een zaak van 
de exploitant zelf en wordt dit be-
sluit niet teruggedraaid. Het project 
zwemvaardigheid dat officieel afliep 
in 2007 is stilzwijgend voortgezet. 
Verder is de wethouder van mening 
dat de verschillende sportverenigin-
gen heel goed in staat zijn zelf hun 
belangen te verdedigen en is daar 
geen aparte belangenvereniging 
voor nodig. 
Wat de parkeervoorzieningen bij de 
diverse sportverenigingen betreft 
wordt gekeken naar de mogelijk-
heden.
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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. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Op vrijdag 12 december 2008 be-
gint het rooien en verplanten van 
de bomen langs de Anjerlaan in De 
Kwakel. Deze werkzaamheden gaan 
ruim één week duren. 
Tijdens de rooiwerkzaamheden is de 
Anjerlaan afgesloten voor het door-
gaande verkeer op werkdagen tus-
sen 7.30 en 16.00 uur. 
Gedurende het werk zijn de Orchi-
deelaan en de fi etsverbinding tussen 
de Gerberalaan en Irislaan openge-
steld voor het verkeer. 
Bewoners die gewend zijn hun au-
to langs de Anjerlaan te parke-
ren worden verzocht dit tijdens de 

werkzaamheden elders in de wijk te 
doen.
In de loop van januari 2009 (bij ge-
schikt weer) worden er 46 nieuwe Ie-
pen teruggeplant en worden de ber-
men bijgewerkt. Tijdens deze werk-
zaamheden hoeft de weg niet te 
worden afgesloten. 
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de heer Van Beu-
sekom van de afdeling Leefomge-
ving. Hij is telefonisch bereikbaar op 
06-10942757. 
Tijdens de werkzaamheden ont-
staan hinder en overlast, waarvoor 
begrip wordt gevraagd.

Vervangen bomen 
stremt Anjerlaan

De populieren langs de Amsteldijk-
Zuid zijn onderzocht op veiligheid. 
Daarbij is gebleken dat de meeste 
populieren niet meer gezond zijn. Ze 
hebben daardoor een verhoogd risi-
co op takbreuk en omwaaien. 
In 2006 zijn de populieren op het ge-
deelte tussen Aan de Molenvliet en 
de voormalige vuilnisbelt gerooid. Nu 
zijn de 29 populieren tussen de voor-
malige vuilnisbelt en de Vrouwenak-
kerse brug aan de beurt om verwij-
derd te worden. Daarna worden nog 
dit jaar, mits het weer meewerkt, 68 
nieuwe bomen teruggeplant.
Op maandag 8 december a.s. be-

gint het rooien en dit gaat ongeveer 
één week duren.
Gedurende deze periode is de Am-
steldijk-Zuid tussen Grevelingen en 
de Vrouwenakkerse brug tussen 
7.30 en 16.00 uur voor alle gemoto-
riseerd verkeer afgesloten.
De G-buurt blijft bereikbaar vanaf de 
Schans. De omleidingsroute wordt 
met borden aangegeven. De werk-
zaamheden zullen enig ongemak 
opleveren.
Voor eventuele vragen kunt u con-
tact opnemen met de heer Van Beu-
sekom van de afdeling Leefomge-
ving, telefoon 06-10945727.

Afsluiting Amsteldijk-Zuid 
door kappen populieren

Het is traditie dat er met Oud en 
Nieuw vuurwerk wordt afgestoken. 
In Uithoorn en De Kwakel wordt 
vuurwerk vanaf maandag 29 decem-
ber verkocht. Het mag alleen op 31 
december worden afgestoken van-
af 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur 
op nieuwjaarsdag.
Vuurwerk is vooral erg mooi in de 
lucht. Op de grond zorgt het voor 
een berg afval. De gemeente wil Uit-
hoorn en De Kwakel na de jaarwis-
seling graag snel schoon hebben. 
Uw hulp is daarbij heel welkom.

Waarom opruimen?
Er zijn drie goede redenen om het 
vuurwerkafval snel op te ruimen.
- uw buurt ziet er snel 
 weer netjes uit

- het milieu is erbij gebaat 
- het bevordert de veiligheid. Bijna 

een kwart van alle vuurwerkon-
gevallen vindt op nieuwjaarsdag 
plaats. 

Op nieuwjaarsdag en 2 januari zet 
de gemeente extra mensen en veeg-
machines in. In diverse Buurtbeheer-
kranten is een oproep gedaan om 
mee te werken aan het snel wegha-
len van de vuurwerkresten. Ook op u 
wordt beroep gedaan om de bezem 
door de straat te halen om in elk ge-
val uw eigen vuurwerkafval zo snel 
mogelijk op te ruimen. Voor buurtac-
ties komen opruimmiddelen beschik-
baar. U kunt daarvoor contact opne-
men met Philip ter Laak van de afde-
ling Leefomgeving, telefoon 513111 
of philip.ter.laak@uithoorn.nl.

Vuurwerk en 
vuurwerkafval

Oud en Nieuw in De Kwakel
In De Kwakel wordt traditioneel een groot feest gevierd op het pleintje 
Kerklaan/Drechtdijk. Vrijwilligers en leden van de Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel houden de veiligheid in de gaten en ’s nachts ruimen 
zij het ergste afval op. Natuurlijk worden alle bewoners in De Kwakel 
gevraagd mee te werken aan een veilige en gezellige jaarwisseling. 
Zonder overlast en met weinig rommel. 
Op Oudejaarsdag zijn de Kerklaan en het deel Drechtdijk tussen Mgr. 
Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk afgesloten voor verkeer. 
Deze afzetting duurt tot nieuwjaarsdag 02.00 uur.

Het kerstfeest valt dit jaar op donder-
dag en vrijdag en nieuwjaarsdag is 
op donderdag. Op die dagen wordt 
geen afval ingezameld. Om overvol-
le afvalcontainers te vermijden, zijn 
de inzameldagen verschoven.

WIJK 4A
Thamerdal, Dorp, Zijdelveld
Donderdag 25/12 wordt zaterdag 
27/12, donderdag 1 januari 2009 
wordt zaterdag 3 januari

WIJK 4B
Meerwijk-Oost
Donderdag 25/12 wordt zaterdag 
27/12, donderdag 1 januari 2009 
wordt zaterdag 3 januari

WIJK 5A
Meerwijk-West, De Kwakel
Vrijdag 26/12 wordt zaterdag 27/12

WIJK 5B
De Kwakel, buitengebied
Vrijdag 26/12 wordt zaterdag 27/12

Dienstregeling ophalen huisvuil 
rond Kerstdagen en jaarwisseling

Openbaarvervoer 
op oudejaarsdag

Connexxion houdt het op oudejaarsdag bij een beperkte dienst. De 
laatste bussen vertrekken rond 20.00 uur bij het beginpunt zoals 

in de dienstregeling vermeld. Deze laatste ritten worden hele-
maal gereden.

Nieuwe afvalkrant/kalender
Dit jaar is er een combinatie gemaakt van de afvalkrant en de afvalka-
lender 2009. U krijgt deze uitgave tegelijk met de gemeentegids in de 
kerstperiode thuisbezorgd. Hebt u een en ander op 10 januari nog niet 
ontvangen, neem dan contact op met Publiekszaken, tel. 513 111. Of 
stuur een mailtje met daarop ook duidelijk uw naam en adres naar ge-
meente@uithoorn.nl

Opening gemeentehuis en 
scheidingsdepot rond feestdagen
Publiekszaken is rond de feestdagen geopend op
22 december van 8.30 - 12.00 uur
23 december van 8.30 - 12.00 uur en ’s middags op afspraak
24 december van 8.30 - 12.30 uur
1e en 2e Kerstdag gesloten
29 december van 8.30 - 12.00 uur
30 december van 8.30 - 12.00 uur en ’s middags op afspraak
31 december van 8.30 - 12.30 uur 
1 en 2 januari 2009 gesloten

Scheidingsdepot is 1e en 2e kerstdag en 1 januari gesloten 
en zoals gebruikelijk ook op woensdag gesloten.

Gemeentehuis 
even gesloten
Dinsdag 16 december van 
12.30 uur tot 14.00 uur is het 
gemeentehuis gesloten voor 
publiek. Op dit tijdstip vindt 
de kerstlunch plaats voor al-
le medewerkers van de ge-
meente Uithoorn. Na 14.00 
uur is het gemeentehuis weer 
telefonisch bereikbaar.

Wilt u meer weten over de actie? 
Zie pagina 7.
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Gebruik van de Regiotaxi 
tijdens de feestdagen
Uit ervaring blijkt dat tijdens de feestdagen veel gebruik wordt gemaakt 
van de Regiotaxi. Daarom is het verstandig tijdens deze dagen reke-
ning te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt zijn 
van vervoer door de Regiotaxi op eerste of tweede Kerstdag dient u 
deze rit(ten) liefst een week, maar minimaal 2 dagen van tevoren te 
bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel: Vol=Vol. 
Op Oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op 
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale tijd: om 
06.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen via telefoon 0900-
8998343.

Aangifte op afspraak bij politie
Het wijkteam Uithoorn biedt per 1 januari 2009 de mogelijkheid tot het 

doen van aangifte op afspraak. U kunt dan voortaan elke dag van 
13.45 uur t/m 16.15 uur op het politiebureau Uithoorn terecht voor 

het doen van aangifte. U kunt dan telefonisch op het nummer 
0900-8844 of op het politiebureau aan de Laan van Meerwijk 

een afspraak maken.

Bij vermissing of diefstal van identiteitbewijzen hoeft u 
niet langer naar het Gemeentehuis om gegevens op 

te halen. De politie kan sinds kort de gegevens 
telefonisch opvragen bij de gemeente.

Vierde bijeenkomst 
Microklimaat
Samen voor minder vliegtuighinder
Het duurt nog even, maar noteert u 
alvast in uw agenda dat op dinsdag 
10 februari 2009 in de Thamerkerk 
de vierde bijeenkomst Microklimaat 
plaatsvindt. 
Samen met de inwoners zullen wet-
houder Jeroen Verheijen (gemeente 
Uithoorn) en Henk Waltman (Lucht-
vaartverkeersleiding Nederland) kij-
ken naar nieuwe mogelijkheden om 
geluidsbelasting door vliegtuigen 
te verminderen binnen de bestaan-

de kaders. Het inhoudelijk program-
ma wordt in januari 2009 bekend ge-
maakt. Als u zich per e-mail aan-
meldt bij secretariaat_VenH@uit-
hoorn.nl, ontvangt u bijtijds het pro-
gramma. De bijeenkomst is open-
baar.

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

Buurtbeheer in december
Diverse buurten organiseren activiteiten rond de Kerst en Oud en Nieuw. 
Op de website van Buurtbeheer (buurtbeheer.uithoorn.nl) kunt u meer lezen 
over deze activiteiten.

Buurtbeheer Thamerdal  en 
Buurtbeheer Oude Dorp wer-
ken dit jaar nauw samen om van 
de periode rond Kerst één groot 
feest te maken. 

Schaatsen
Of er nu ijs ligt of niet: van woens-
dag 17 december tot en met dins-
dag 23 december kunt u schaat-
sen bij het Oude Spoorhuis in 
Uithoorn! De eerste dagen is de 
baan overdag tijdens de school-
tijden gesloten. Vanaf zaterdag 
20 december is de baan (meest-
al) de hele dag open vanaf 10.30 
uur tot 21.00 uur. De baan is 
overdekt, dus eventuele regen 
kan het plezier niet deren.

Vrijdag 19 december
Muziek en gezelligheid
Vanaf 16.00 uur gebeurt er van 
alles in het oude dorpscentrum. 
Muziek en theater en natuurlijk 
ontbreekt de glühwein niet.

Bioscoop onder 
het viaduct
Het viaduct tussen Petrus Steen-
kampweg en Stationsstraat krijgt 
voor éénmaal als bestemming bi-
oscoop. Op vrijdag 19 december 
zijn er twee filmvoorstellingen. 
’s Middags voor kinderen en ’s 
avonds is iedereen welkom. De 
voorstellingen zijn gratis te be-
zoeken, maar het is wel noodza-
kelijk vooraf een kaartje te halen 
bij de schaatsbaan naast het Ou-
de Spoorhuis.

Buurtbeheer Thamerdal nodigt u 
uit voor het Bewonersoverleg op 
16 december in Buurthuis Pon-
derosa. Het overleg start om 
20.00 uur. 

Buurtfeest
Zaterdag 20 december nodigt 
Buurtbeheer Meerwijk de bewo-
ners van Meerwijk-Oost en -West 
uit voor een groots buurtfeest. In 
een grote en warme tent laat de 
revivalband The Cats Aglow, be-
staande uit zeven muzikanten, 
de muziek van The Cats herle-
ven. De toegang is gratis. Kom 
ook en geniet met een hapje en 
een drankje van deze herkenba-
re sfeervolle muziek.

Kerstviering 
winkelcentrum Legmeer
Zaterdag 20 december komt op 
uitnodiging van Buurtbeheer De 
Legmeer de kerstman in zijn ar-
renslede naar het winkelcen-
trum. Vanaf 12.00 uur tot 16.00 
uur is er muziek bij het winkelcen-
trum en kunnen de mensen gra-
tis glühwein of warme chocomelk 
krijgen. Er is ook een poffertjes-
kraam. Smullen dus.

Buurtbeheer Europarei geeft de 
fl ats weer een feestelijk aanzien 
door speciale verlichting. Ko-
mende periode rijden op diver-
se daken weer kerstmannen in 
hun arrenslee of twinkelen ster-
ren u toe.

HOOFDLIJNEN OPEN-
BARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 
4 DECEMBER 2008

In de raadsbijeenkomst van 4 de-
cember 2008 hebben drie burgers 
gebruik gemaakt van het recht om 
in te spreken. Twee van hen hebben 
ingesproken over de nota “Sport ren-
deert”; de derde heeft ingesproken 
over de Ruimtelijk economische vi-
sie GPA.

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid stilgestaan bij:
- de Gemeenschappelijke regeling 

Aalsmeer-Uithoorn
- de nota “Sport rendeert”
- het Gemeentelijk rioleringsplan, 

fase 4
- het rapport over de evaluatie van 

de rekenkamer.

In het vragenuur zijn geen mondelin-
ge of schriftelijke vragen aan de orde 
gesteld. In het Politiek Debat is ge-
discussieerd over de Ruimtelijk eco-
nomische visie GPA.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
- Ruimtelijk economische visie 

GPA
- Wijziging Algemene rechtenver-

ordening en verordening OZB 
2009

- Paraplubestemmingsplan bin-
nenplanse ontheffi ngen

- Vaststellen woonplaatsenbesluit
- Financiële verordening en nota 

activabeleid.

De eerstvolgende raadsvergadering 
wordt gehouden op donderdag 18 
december 2008. Deze vergadering 

vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Wilt u meer informa-
tie? Neemt u dan contact op met de 
griffi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of 
telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING 
RAADSVERGADERING 
18 DECEMBER 2008 
(IN HET GEMEENTEHUIS)

De volgende onderwerpen staan on-
der voorbehoud op de agenda van 
de raadsvergadering van donderdag 
18 december 2008:

In het Informatief Beraad:
- Overleg met de districtspolitie en 

de districtsoffi cier van Justitie
- Rapportage van het college over 

het onderzoek naar het commu-
nicatiebeleid inzake de afsluiting 
van de N201

In Politiek Debat/Stemmingen:
- nota “Sport rendeert”
- Gemeentelijk rioleringsplan, 
 fase 4
- rapport evaluatie rekenkamer
De agenda en de raadsvoorstel-
len vindt u vanaf a.s. vrijdag op de 
website van de gemeente Uithoorn. 
Volgende week woensdag staat de 
agenda op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er van 
de gemeenteraad van Uithoorn, te-
lefoon: 0297- 513 963 of e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergade-
ring van de raad moet u zich uiter-
lijk om 12.00 uur op de dag van de 
vergadering hiervoor hebben aan-
gemeld bij de griffi er (per telefoon of 
e-mail).

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Activiteitenkalender
U kunt als stichting, vereniging, bedrijf of instelling uw activiteiten of 
evenementen op de gemeentelijke activiteitenkalender laten vermel-
den. Deze is op de gemeentelijke website terug te vinden en op de ge-
meentepagina in de ‘De Nieuwe Meerbode’. 
Is uw activiteit of evenement voor een brede doelgroep of inwoner van 
deze gemeente te bezoeken? Mail dan voor vermelding op de website 
en gemeentepagina naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evene-
menten niet te vermelden.

Kerstbomen
Begin 2009 haalt de gemeen-
te oude kerstbomen op. Zet 
uw afgedankte kerstboom te-
gelijk met uw afvalcontainer 
op de containeropstelplaats. 
Het is belangrijk dat u het kruis 
en de spijkers van de boom 
haalt. De boom wordt name-
lijk versnipperd. We vragen 
bewoners van hoogbouwwo-
ningen de bomen bij de (on-
dergrondse) verzamelcontai-
ners te zetten.

Klankbordgroepen 
uitwerking UVVP
Op 12 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het Uithoorns 
Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld, het UVVP. Onderdeel van dit 
plan is het uitvoeringsprogramma waarin projecten zijn opgenomen 
ten aanzien van verkeer en vervoer die de komende jaren worden uit-
gevoerd.

Op de website van Buurtbeheer (buurtbeheer.uithoorn.nl) staan uitno-
digingen om plaats te nemen in verschillende klankbordgroepen ter 
ondersteuning van die uitwerking. Het gaat om een klankbordgroep 
Zijdelweg, klankbordgroep Pr.Christinalaan en klankbordgroep 30km/
u zone’s in De Legmeer.

Heeft u belangstelling om mee te denken over veranderingen in uw 
woonomgeving en wilt u daar een actieve bijdrage aan leveren meldt 
u dan aan voor de klankbordgroep. U kunt dat doen bij de heer J. de 
Jong van de afdeling Leefomgeving. Dat kan per mail naar jack.jong.
de@uithoorn.nl of telefonisch op nummer (0297) 75 3018. U kunt zich 
aanmelden tot 19 december 2008.

Naast bewoners neemt ook een aantal deskundigen deel aan deze 
klankbordgroep. De groep bestaat maximaal uit 15 personen. Als er 
meer aanmeldingen zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, wordt in 
overleg met Buurtbeheer een keuze gemaakt wie uiteindelijk aan de 
klankbordgroep kan deelnemen.



Schendellaan worden aangepast: de 
haltes Op de Klucht, In het Rond, In 
het Midden, Alfons Ariënslaan, Pe-
trus Steenkampweg, Fermoor, Ach-
terberglaan, Guido Gezellelaan en 
halte Fort aan de Drecht. De hal-
tes op de Drechtdijk-Kerklaan in De 
Kwakel zijn in januari 2009 aan de 
beurt. Het hele project zal medio fe-
bruari 2009 zijn afgerond

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERK-
ZAAMHEDEN

Waternet is namens Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht bezig met 
baggeren in Meerwijk. De bagger 
wordt met een kraan geladen en af-
gevoerd naar het depot van de ge-
meente Uithoorn. het werk kan enige 
overlast veroorzaken. Waternet pro-
beert die overlast tot een minimum 
te beperken. Half december zijn de 
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
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 gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den 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 aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon.
 

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 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 bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de recht-

bank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroeps-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid 

om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift 

kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen 
van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening 

gebracht.

 

 TER INZAGE
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008. In-

zageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wet Milieubeheer, melding veranderingen binnen bedrijf Cindu b.v., Amstel-

dijk-Noord 35, Uithoorn. Info: De heer J.J.Vennik, tel:513223. Inzageperiode: 
14 november t/m 25 december 2008

- Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008. Info: Afdeling Dienst-
verlening cluster Werk en Bijstand, de heer C.H.L. Bakker, tel: 513255. Inza-
geperiode: 28 november 2008 t/m 10 januari 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van be-
zwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 40, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een onderheid 

terras.
- Hoofdweg 131, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een warmte-

opslagtank.
- Achterweg 8, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-Oost
- Fregat 17, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.
- Ganzendiep 18, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een onderheid 

terras.
- Frees 2, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Zijdelwaard
- Antoon Coolenlaan 7, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u 
wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze adver-
tentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan de heer Homan voor het innemen van een stand-

plaats op zaterdagochtend met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop 
van kaas voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 15 januari 2009

- Jaagpad 18, vergunning voor het aanleggen van een dam en het verwijderen 
van een dam. Bezwaar: t/m 13 januari 2009.

Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan de heer Koelewijn voor 

het innemen van een standplaats op woensdag met een mobiele verkoopwa-
gen voor de verkoop van brood, koek en banket voor het jaar 2009. 

 Bezwaar t/m 15 januari 2009
De Legmeer
- Legmeerplein, vergunning aan de heer Limburg voor het innemen van een 

standplaats op vrijdag en zaterdag met een mobiele verkoopwagen voor de 
verkoop van bloemen voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 15 januari 2009

- Reigersbek 10, vergunning voor het vergroten van de achterzijde. 
 Bezwaar: t/m 13 januari 2009
Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Tran voor het innemen van een 

standplaats op donderdagmiddag en zaterdag met een mobiele verkoopwa-
gen voor de verkoop van loempia’s voor het jaar 2009. 

 Bezwaar t/m 15 januari 2009
- Potgieterplein, vergunning aan mevrouw Van den Burg voor het innemen van 

een standplaats op woensdag met een mobiele verkoopwagen voor de ver-
koop van kinderboeken en literatuur voor het jaar 2009. 

 Bezwaar t/m 15 januari 2009

- Arthur van Schendellaan, vergunning aan de heer Van Tol voor het innemen 
van een standplaats op vrijdag en zaterdag met een mobiele verkoopwagen 
voor de verkoop van bloemen en planten voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 15 
januari 2009

- Schumanfl at, vergunning voor het plaatsen van een hekwerk langs het bouw-
terrein. Bezwaar: t/m 13 januari 2009.

Uithoorn/De Kwakel
- Vergunning aan Evangelische Christen Gemeenschap voor het plaatsen van 

20 reclameborden van 13 t/m 22 januari 2009 om bekendheid te geven aan de 
start van de “Alpha cursus”. Bezwaar t/m 15 januari 2009

 VERORDENINGEN MET NIEUWE TARIEVEN 
 VOOR 2009 VASTGESTELD
B&W maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend 
dat de gemeenteraad op 6 november 2008 heeft besloten tot vaststelling van de 
volgende verordeningen.
-  Verordening Afvalstoffenheffi ng 2009
-  Verordening Algemene Rechten 2009
-  Verordening Forensenbelasting 2009
-  Verordening Grafrechten 2009
-  Verordening Hondenbelasting 2009
-  Verordening Lig- en Kadegelden 2009
-  Verordening Marktgelden 2009
-  Verordening Precariobelasting 2009
-  Verordening Rioolaansluitingsrecht 2009
-  Verordening Rioolrecht 2009
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2009. De verordeningen zijn van-
af 1 januari 2009 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.

 
 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “PROCEDURE BINNENPLANSE 
 ONTHEFFINGEN EN NADERE EISEN”.
Op 4 december 2008 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het paraplu-
bestemmingsplan “Procedure binnenplanse ontheffi ngen en nadere eisen” vast 
te stellen.
 In het paraplubestemmingsplan wordt geregeld dat de procedure van afdeling 3.4 
Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van 
toepassing is op alle in de bestemmingsplannen van de gemeente Uithoorn opge-
nomen procedures van binnenplanse ontheffi ngen en nadere eisen.
Het paraplubestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met in-
gang van 12 december 2008 gedurende zes weken ter inzage in het informatie-
centrum in de hal van het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis, alsmede in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 
1, Uithoorn tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Tevens is het paraplube-
stemmingsplan elektronisch beschikbaar op www.uithoorn.nl.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden. Be-
roep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het besluit tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan van de gemeente-
raad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voor-
lopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 10 december 2008

LOPENDE 
PROJECTEN

- Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

- Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

WERKZAAMHEDEN 
KRUISPUNT AAN DE MO-
LENVLIET/SCHANS/AM-
STELDIJK-ZUID

Op dit moment worden op Aan de 
Molenvliet werkzaamheden uitge-
voerd ter voorbereiding van het aan-
brengen van een nieuwe asfaltlaag. 
De werkzaamheden op de Laan van 
Meerwijk, tussen de Korte Boterdijk 
en Aan de Molenvliet zijn inmiddels 
voltooid. 

Afsluiting kruispunt
Tot het werkgebied van Aan de Mo-
lenvliet hoort ook het kruispunt Aan 
de Molenvliet/Schans/Amsteldijk-
Zuid. Op 15, 16 en 17 december 

WERK IN 
UITVOERING

Nieuw

Oud

wordt van dit kruispunt de huidige 
asfaltlaag verwijderd en een nieuwe 
aangebracht. Er is dan dus geen ver-
keer mogelijk op de route Schans-
Amsteldijk-Zuid (vice versa). De 
omleidingsroute loopt op genoem-
de dagen via de Provincialeweg 
N201-N231. Deze omleiding wordt 
met borden aangegeven. Op 18 de-
cember wordt het kruisingsvlak weer 
voor het verkeer vrijgegeven. Na 19 
december kan Aan de Molenvliet 
naar verwachting weer door verkeer 
worden gebruikt. Dit is afhankelijk 
van het weer. Kijk voor de defi nitie-
ve planning regelmatig naar de ge-
meentelijke website www.uithoorn.nl 
(‘actueel/werk in uitvoering’).

Informatie
In opdracht van de gemeente ver-
zorgt de heer K. Olijerhoek van ad-
viesbureau Grontmij het toezicht 
op de werkzaamheden. Hij is tele-
fonisch bereikbaar op nummer 06-
11368109 op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

GROOT ONDERHOUD 
AAN 41 FIETS- EN VOET-
GANGERSBRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen pleegt in 
opdracht van de gemeente Uithoorn 
groot onderhoud aan 41 houten fi ets- 
voetgangersbruggen in Uithoorn en 
De Kwakel. Het gaat om bruggen in 
Meerwijk Oost, Meerwijk West, De 
Kwakel en de Biezenwaard Soms zal 
een brug tijdelijk worden afgesloten. 
De aannemer probeert deze overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Het he-

le project zal aan het eind van dit jaar 
zijn afgerond. Deze planning is na-
tuurlijk afhankelijk van het weer. Vra-
gen over deze werkzaamheden kunt 
u stellen aan de heer B. Willemse 
van de afdeling Leefomgeving. Zijn 
telefoonnummer is 06-51662371. Hij 
is te bereiken op maandag tot en met 
donderdag van 08.00 tot 16.30 en op 
vrijdag van 08.00 tot 12.00.

TOEGANKELIJK MAKEN 
BUSHALTES

Aannemersbedrijf Fronik uit Mijdrecht 
maakt in opdracht van de gemeente 
Uithoorn 19 bushaltes toegankelijk 
voor mindervaliden. 
Na de haltes aan de Arthur van 

baggerwerkzaamheden in Meerwijk 
voltooid. Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen met de heer 
M. de Brabander van Waternet, tele-
foon 608 2654 (tussen 9 en 11 uur op 
werkdagen). 

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at 
en Monnetfl at 
Al een aantal maanden wordt in de 
buitenruimte tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de Monnetflat ge-
werkt aan het groen en de bestratin-
gen. Deze werkzaamheden maken 
deel uit van de totale renovatie van 
de buitenruimte van de hele wijk Eu-
roparei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewoners 
opgesteld in de zogenaamde werka-
teliers. Tot het einde van dit jaar wor-
den de heesters vervangen, nieu-
we bomen aangeplant en de gazons 
vernieuwd. 
Ook wordt bij de Brusselfl at en Bri-
andflat een trapveld aangelegd, 
voorzien van drainage. De doel-
tjes worden in het voorjaar 2009 ge-
plaatst als de grasmat goed is aan-
geslagen. Bij de Monnetfl at worden 
ook de trottoirs aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn is BAM Wegen 
bv, Regio Noordwest aan het her-
straten. Deze werkzaamheden wor-
den begeleid door Grontmij Neder-

land bv namens de gemeente. Zodra 
er bij u in de buurt/straat herstraat-
werkzaamheden worden uitgevoerd, 
krijgt u hierover een brief. Wilt u na 
lezing van die brief nog meer weten 
dan kunt u contact opnemen met de 
heer Disseldorp of de heer Schrij-
vers van Grontmij. De heer Dissel-
dorp is bereikbaar op 06-55 30 49 86 
en de heer Schrijvers is bereikbaar 
op 06-22 48 61 19.

AFSLUITING 
BOVENKERKERWEG

Sinds medio oktober is de Boven-
kerkerweg in Amstelveen ter hoogte 
van de nieuwe N201 voor een perio-
de van twee jaar afgesloten. In over-
leg met de brandweer is een afrit van 
de bouwweg naar de noordkant van 
de Bovenkerkerweg aangebracht 
om zo de aanrijtijden te kunnen ga-
randeren. De eerste twee maanden 
is de weg afgesloten voor al het ver-
keer; na twee maanden hebben fi et-
sers en voetgangers wel doorgang. 

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
De aannemer is op 18 november 
begonnen met het heien voor de 
nieuwbouw. In het eerste kwartaal 
van 2010 is de oplevering van de ap-
partementen gepland. Meer info: Bot 
Bouw, Cor van der Linden, tel.: 06-
52092090 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
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, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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 verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Millenniumdoelen

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om 
vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.
Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd:
1. De armoede halveren en minder mensen honger 
2. Elk kind naar school 
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig 
4. Minder kindersterfte 
5. Verbetering van de gezondheid van moeders 
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes 
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder          
   mensen in sloppenwijken
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder    
   schulden voor ontwikkelingslanden 

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw 
is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, 
meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal 
gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel de 
rijke als arme landen om hun inspanningen te vergroten. 
In Nederland leidde dit initiatief tot het akkoord van Schokland op 30 juni 
2007. Dit akkoord behelst afspraken tussen de overheid, bedrijven, organi-
saties, instellingen en particulieren.
Ook hebben inmiddels 80 gemeenten zich aangemeld als Millennium-Ge-
meente, waarmee die gemeenten willen aangeven dat zij de millennium-
doelen serieus nemen.
Ook de Gemeente De Ronde Venen is Millennium Gemeente en dat is 
een prachtig idee! Nog aardiger wordt het als niet alleen de Gemeente, 
maar ook de gemeenschap De Ronde Venen zich hiertoe aangesproken 
voelt, en als wij ons allen in brede lagen van de bevolking een tijd gaan 
inzetten voor die Millennium-doelen. Je kunt denken aan scholen,kerken, 
Rotary-of Lionsclubs, sportverenigingen, zangkoren en noem maar verder 
op……                              De Gemeente zou bijvoorbeeld  het initiatief 
hiervoor kunnen nemen. 
Zo zijn we écht een Millennium Gemeente .

Ad Groeneveld

Zondag 21 december: 

Kerstconcert Noblesse 
Oblige in Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 21 decem-
ber om 14.30 uur is het kerst bij de 
SCAU in de Thamerkerk. Noblesse 
Oblige is een gezelschap van drie 
klassiek-geschoolde zangeressen 
en een pianiste. Zij zullen kerstliede-
ren brengen uit verschillende landen 
en in verschillende stijlen.
De zangeressen zijn Isabella Schol-
ten, Esther Adelaar en Esther Floor 
en de begeleidster is Elisabeth Ford.
Zij geven met humor en plezier en 
met verrassende wendingen een 
theatraal optreden.
Er zijn liedjes van de Andrew Sisters, 
traditionele carols zoals “God rest 
you merry gentlemen”, Amerikaan-

se songs als “White Christmas, Fran-
se chansons als “Il est né…”. Het 
klassieke lied komt aan de beurt, 
bijvoorbeeld het wiegenlied van 
Brahms en Nederlandse liederen als 
“ Stille nacht” ontbreken natuurlijk 
ook niet.

U leest het: het wordt een gevarieerd 
programma met voor elk wat wils. 
Dat moet een vrolijke kerstsfeer op-
leveren. Kaarten voor dit concert zijn 
verkrijgbaar à 10 euro bij de boek-
handels Ten Hoope, Zijdelwaard-
plein en Bruna, Amstelplein, bij Dis-
cocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat 
en aan de zaal zolang er plaats is.

Kinderkoor Xing
in kerstsfeer
Uithoorn - Kinderkoor Xing heeft 
een nieuw liedjesprogramma inge-
studeerd en gaat weer optreden!
Xing bestaat uit 21 enthousias-
te kinderen van de Kajuit en de 
Springschans en staat onder leiding 
van Ireen van Bijnen. Dit kinderkoor 
bestaat sinds september 2004 en is 
nu al aan het negende project be-
zig. De kinderen hebben onder an-
dere al gezongen over school, va-
kantie, de winter, en ze zijn in juni 
2008 zelfs op muzikale wereldreis 
geweest. Het allereerste programma 
van Xing in december 2004 bestond 
uit kerstliedjes en daarvan gaan ze 
er nu een aantal herhalen in het 
liedjesprogramma “Xing viert Kerst-
mis”, aangevuld met nieuwe liedjes.
Het gaat daarbij niet om de overbe-
kende kerstliedjes maar om bijzon-
dere en leuke liedjes over het ver-
sieren van de boom, de mooie licht-
jes en het gevoel bij dit bijzondere 
feest. Bij een aantal liedjes zullen 
kinderen solo zingen. 

Oefenen
Op zaterdag 13 december zal Xing 
om 16.00 uur een concert geven in 
jongerencentrum THE mix aan de 
Van Seumerenlaan (tegenover de 
Thamerkerk) in Uithoorn. Alle 12 
liedjes van het Xing-programma 
worden daar gezongen. De kinde-
ren hebben voor dit concert al extra 
kunnen oefenen want op woensdag 

10 december hebben zij de liedjes al 
laten horen aan de bewoners en be-
zoekers van Het Hoge Heem. Ieder-
een die nieuwsgierig is naar de lied-
jes van Xing is van harte welkom in 
THE mix. De toegang is gratis.

Het kerstproject wordt afgesloten 
met een optreden in het voorpro-
gramma van de X-mas Vocals, die 
op zondag 21 december een sfeer-
vol kerstconcert zullen verzorgen in 
de Burght aan het Potgieterplein. Dit 
concert begint met een kort optre-
den van Xing (dus niet alle liedjes). 
Hierna geeft Ireen van Bijnen het 
dirigeerstokje over aan Ferdinand 
Beuse voor een uitvoering van tra-
ditionele a capella Christmas Carols, 
aangevuld met een aantal populaire 
koorzettingen van kerstmuziek. De 
X-mas Vocals zijn hierbij gekleed in 
prachtige kostuums in de sfeer van 
de tijd van Charles Dickens. Na de 
pauze treden ook nog andere muzi-
kale acts op, allen in kerstsfeer. Ook 
bij dit avondconcert, dat om 20.00 u 
aanvangt, is de toegang vrij. Ieder-
een is van harte welkom!

Na de kerstvakantie zal het kinder-
koor weer aan een nieuw liedjespro-
gramma beginnen. Kinderen die het 
leuk vinden ook mee te doen, kun-
nen contact opnemen met Ireen van 
Bijnen via de mail: 
bertir1@kabelfoon.nl

Kerstconcert Viribus Unitis
Wilnis - Het mag bijna wel traditie 
genoemd worden dat Viribus Uni-
tis de Wilnisse bevolking trakteert 
op een jaarlijkse kerst bijeenkomst. 
Zo ook dit jaar. Op dinsdagavond 
23 december a.s. geeft muziekver-
eniging Viribus Unitis een spranke-
lend kerst concert. Deze avond zul-
len zowel het fanfare-orkest als het 
jeugdorkest  zich presenteren. Bei-
de orkesten hebben een zeer suc-
cesvol jaar achter de rug. Het fanfa-
re orkest werd in maart landskam-
pioen in de 2e divisie op het Ne-
derlands Fanfare Kampioenschap 
en gaf in oktober twee succesvolle 
Efteling-voorstellingen. Het jeugd-
orkest nam in november voor het 

eerst deel aan een festival en be-
haalde met 81 punten (gemiddeld 
rapportcijfer 8,1) een zeer verdien-
de eerste prijs. 
Voor deze avond brengen beide or-
kesten u een mix van lyrische melo-
dieen, traditionele kerst-samenzang 
en  moderne kerstliedjes. Een avond 
waarbij u helemaal in de stem-
ming zult komen voor de naderende 
feestdagen. Wilt u hierbij zijn? Kom 
dan op dinsdagavond 23 december 
naar dorpscentrum de Willistee aan 
de Pieter Joostenlaan te Wilnis. U 
wordt vanaf 19:00u ontvangen met  
een lekker glaasje gluhwein of war-
me chocolademelk. Om 19:30u zal 
het concert aanvangen.

Veelplegers aangehouden
Mijdrecht – De politie heeft vrijdag-
avond 5 december in Mijdrecht naar 
aanleiding van een verdachte situ-
atie twee veelplegers aangehouden.
Agenten zagen rond 18.15 uur op de 
Energieweg in Mijdrecht een grijze 
BMW staan. Het viel de agenten op 
dat de ramen van de auto beslagen 
waren terwijl er niemand in de au-
to zat. Daarop werd besloten om de 
auto op afstand in de gaten te hou-
den. Op een gegeven moment kwa-
men drie personen aanlopen van-
uit de richting van de Industrieweg, 
stapten in de betreffende auto en 
reden weg.

Legitimatie
De mannen werden gecontroleerd 

op de Provinciale Weg N201 richting 
Vinkeveen. Twee van de drie konden 
zich niet legitimeren, waarop beslo-
ten werd deze twee heren, een 30-
jarige uit Nieuwegein en een 28-ja-
rige man uit Utrecht, aan te houden 
en op het bureau hun identiteit uit te 
zoeken. Hierbij bleek het te gaan om 
veelplegers. Een van de verdach-
ten bleek ook nog bijna 1000,- eu-
ro aan openstaande boetes te heb-
ben staan. Deze werden door de 
broer van de verdachte op het bu-
reau contant betaald. Na het vast-
stellen van de identiteit zijn de man-
nen heengezonden, met op zak een 
proces-verbaal voor het feit dat zij 
zich in eerste instantie niet konden 
legitimeren.
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Eremedaille voor 15 jaar 
vrijwillig verkeersbrigadier
Mijdrecht - Jan Rietbergen uit 
Mijdrecht is sinds 12 november 1993 
actief als verkeersbrigadier. Een vrij-
williger die zich 15 jaar inspant als 
verkeersbrigadier is in de gemeen-
te De Ronde Venen nog niet eerder 
voorgekomen. Daarom reikte wet-
houder Jacques Dekker (Verkeer) 
maandag 8 december jl. ter plaatse 
van de oversteekplaats bij de Hof-
landschool aan de Dokter van den 
Berglaan een eremedaille uit aan 
deze trouwe vrijwilliger. Daarnaast 
ontving hij bloemen uit handen van 
mevrouw Marella Verhagen, die na-
mens de scholen als coördinator op-
treedt van deze oversteekpost.

De klaaroverpost bij de Dokter van 
den Berglaan in Mijdrecht kan sinds 
lange tijd rekenen op Jan Riet-

bergen. Behalve zijn eigen klaar-
overdiensten is hij altijd bereid zijn 
‘dienst’ te wisselen met andere ver-
keersbrigadiers of in te vallen als dit 
nodig is. Daarnaast is hij ook vele 
jaren coördinator geweest van de 
klaaroverpost. Dit houdt onder an-
dere in het opstellen van het roos-
ter, eventueel vervanging regelen en 
zorgdragen voor materieel en andere 
voorkomende zaken. Sinds twee jaar 
heeft hij het coördinatorschap over-
gedragen, maar hij vervult zijn taak 
als verkeersbrigadier nog steeds el-
ke maandag vol enthousiasme. Jan 
Rietbergen was helemaal overdon-
derd toen hij het gezelschap tijdens 
zijn vrijwilligerswerk op zich af zag 
komen. Verrast nam hij de medail-
le, maar ook de bloemen, een mooi 
boek en de felicitaties van verschil-

lende kanten in ontvangst, waaron-
der die van Carla Visser namens de 
gemeente. Jan vindt het niet meer 
dan zijn plicht zich op deze manier 
in te zetten om kinderen een veili-
ge oversteek van een drukke weg te 
bieden.
Door Veilig Verkeer Nederland wor-
den voor jubilea van verkeersbriga-
diers verschillende herinneringen 
beschikbaar gesteld. Elke verkeers-
brigadier krijgt na 5 jaar aanstel-
ling een zilveren speldje en na 10 
jaar aanstelling een gouden speld-
je in de vorm van een stopbord op-
gestuurd voor de bewezen diensten. 
Ook die heeft Jan Rietbergen al in 
zijn bezit. Voor 15 jaar trouwe dienst 
bestaat er een medaille. Die heeft hij 
nu met een feestelijke omlijsting ge-
kregen.

Jan Rietbergen krijgt van wethouder Jacques Dekker de eremedaille uitgereikt

Morgenavond vervolg Rondetafelgesprek over het 
Estafetteproject

Ruim 20 burgers spreken 
namens velen hun 
grote zorg uit
Mijdrecht/Wilnis – Het groot-
se plan van wethouder Roosendaal 
en Rabo Vastgoed, het zogenoem-
de Estafette Project, maakt heel wat 
los onder een deel van de Ronde-
veense bevolking. Het Estafettepro-
ject omvat het plan om achter de 
Rabobank, op de zogeheten Drie-
hoek een geheel nieuw sportcom-
plex te bouwen voor Argon en CSW 
en op de nu bestaande voetbalter-
reinen van deze beide verenigingen 
woningen te bouwen.
Klink natuurlijk heel mooi, woningen 
bouwen, in een periode waarin het 
bouwen van woningen in De Ronde 
Venen steeds moeilijker wordt, aan-
gezien de landelijke overheid vindt 
dat de gemeente De Ronde Venen 
niet meer zoveel mag bouwen. Maar 
de omwonenden van de Driehoek 
en de omwonenden van het CSW en 
Argon voetbalcomplex denken daar 
heel anders over.
De omwonenden van de Driehoek 
zien de bui al hangen: overlast licht, 
overlast geluid, verkeersoverlast en 
noem maar op. De omwonenden 
van het CSW-terrein hebben de eer-
ste tekeningen gezien en zijn zich 
‘een hoedje’ geschrokken toen zij 
zagen dat er flats komen van maar 
liefst zeven verdiepingen hoog.

Hele lijst
Twee en twintig insprekers hadden 
zich gemeld om hun zegje te zegje 
tijdens het Rondetafelgesprek don-
derdagavond jl. Twee trokken zich 
terug, maar de overige twintig kre-
gen van de voorzitter, raadslid Rob 
Blans, alle gelegenheid om hun ver-
haal te doen. Hoewel op de agenda 
stond dat het gesprek van 21.00 tot 
22.00 uur zou duren werd het ruim 
23.30 uur. Maar iedereen die dat 

wilde kwam dan ook aan bod. Af-
gesproken werd dat men donder-
dag a.s. verder zou gaan met de ver-
gadering. Dan komen de raadsleden 
en de wethouder aan het woord.
Niet alle insprekers waren tegen 
deze plannen. De heer Wim van der 
Laan van de VIB (Vereniging Indu-
striële Belangen) vond het een goed 
initiatief, maar waarschuwde wel 
voor het feit dat er in deze plannen 
nog geen goede verkeersontsluiting 
was aangegeven bij de Rabo bank: 
“Dat zal toch echt een noodzaak 
zijn”, aldus Van der Laan “aange-
zien de trainingstijden van de jeugd 
meestal rond het spitsuur zijn en 
dan is het daar erg druk. Het baart 
me zorgen dat deze ontsluitingsweg 
nog niet ingetekend is. Dat zorgt bij 
ons voor wantrouwen.”

Tevreden
De voorzitter van voetbalvereniging 
Argon E, de Graaf, was – na eerst 
fel tegen te zijn geweest – na inten-
sief overleg en diverse beloftes van 
de gemeenten zoals twee velden ex-
tra, een tribune en ga zo maar door, 
overstag gegaan. Je kan ook zeg-
gen dat zij door te onderhandelen 
het onderste uit de kan hebben we-
ten te halen, zonder dat ze het dek-
sel op hun neus kregen.

Nog een eis hadden ze: de ontslui-
tingsweg, waar ook de heer Van der 
Laan het over had: “We willen de in-
tentieverklaring gaan tekenen maar 
de aanleg van die weg is voor ons 
een voorwaarde. Die is heel belang-
rijk voor de veiligheid. Verder heb-
ben we het volste vertrouwen in de 
juiste invulling en gaan we meewer-
ken. We zien het maatschappelijk 
belang. 

Niet aanwezig
Natuurlijk waren er afgevaardigden 
van de Vereniging De3hoek (de om-
wonenden van de 3Hoek) die weer 
uitgebreid aangaven waren zij von-
den dat het plan geen doorgang 
moest hebben.
We hebben daar als redactie ech-
ter al zoveel over geschreven dat we 
dat nu achterwege laten. Vreemd 
was het echter dat er niemand was 
van CSW, zij zijn het er duidelijk he-
lemaal mee eens.
Ook waren er afgevaardigden van 
de Veenlopers en IJsclub Nooit-
gedacht. Zij hadden de stille hoop 
gehad dat ook zij respectievelijk 
een atletiekbaan en een landijs-
baan zouden krijgen in de Driehoek. 
Maar door de twee extra voetbalvel-
den voor Argon kan dit niet meer 
doorgaan blijkt nu. 

Ze waren op zijn zachtst gezegd erg 
teleurgesteld. De mensen van de 
ijsclub wachten al bijna 20 jaar en 
ook de Veenlopers waren toch wel 
aan de buurt om eens een goed on-
derkomen te krijgen, maar zoals het 
er nu uitziet komt daar niets van te-
recht. 

De heer Koopmans uit Mijdrecht 
was ook erg blij met het plan en dan 
met name de plannen op het Argon 
terrein: “woningbouw is noodzake-
lijk en zeker in de levensloopbesten-
dige sfeer. De woonzorgcentra zijn 
er erg blij mee. Dat er omwonenden 
tegen zijn? Ach, dat is nooit anders 
geweest. Het zal altijd zo blijven: het 
mag, als het maar niet in mijn ach-
tertuin is”, aldus Koopmans.
Kortom, twee en een half uur bewo-
ners die hun zegje zeiden. Morgen-
avond wordt het vervolgd.

Zingen bij het Bätzorgel
Mijdrecht - Dat was genieten afge-
lopen zaterdag in de Janskerk. Voor-
malig dorpsgenoot Henny Heikens 
bespeelde het beroemde orgel.
De ruim honderd aanwezigen geno-
ten van het orgelspel en ook van het 
gezang van het bekende koor Kunst 
Na Arbeid. Onder leiding van Henk 
van Zonneveld werd er enthousiast 
en zuiver gezongen. Afgezien van 
de mee te zingen liederen uit het 
liedboek der kerken, waren er diver-
se mooie en aparte nummers toe-
gevoegd, zoals Ps. 84-O, How ami-
able en de Vijf motetten gecompo-
neerd door Feike van Tuinen, waar-

bij Ds. Tacken van de Janskerk tus-
sen de motetten een verbindende 
tekst sprak. Prachtig waren de so-
li ten gehore gebracht door Henny 
Heikens. 

Er werd ademloos geluisterd. De 
voorzitter van de commissie Bätzor-
gel, de heer Hendriks, was vol lof en 
bedankte solist en koor en de aan-
wezigen. Toch vraag je je af, hoe het 
komt dat er zo weinig mannen zich 
aansluiten bij dit koor of bij de Ro-
venians, maar wel bij het mannen-
koor Immanuel. 
 Een genieter

Dodelijke
schietpartij
in Uithoorn
Uithoorn – Maandagochtend jl is 
op een bedrijventerrein in Uithoorn 
een 31-jarige Albanees doodge-
schoten. Hij werd rond de klok van 
10.00 uur onder vuur genomen.

In eerste instantie werd gedacht 
dat de man onwel was geworden, 
maar getuigen hadden schoten ge-
hoord en al snel werd duidelijk dat 
dat juist was.

Later op de dag kon de politie al 
twee verdachten van deze schiet-
partij aanhouden. Meer arrestaties 
wordt door de politie niet uitgeslo-
ten.

Ongeval met letsel
Mijdrecht - Op de rotonde Bozen-
hoven–Rondweg is op 6 december 
om 09.25 uur een aanrijding ont-
staan tussen een personenauto en 
een fietsster. De 89-jarige automo-
bilist uit Amstelveen verleende geen 
voorrang aan de 56-jarige vrouw 

op de fiets die op de rotonde reed. 
Hierdoor ontstond een aanrijding. 

De vrouw uit Mijdrecht liep letsel op 
aan haar hand en kon door het am-
bulancepersoneel op de plek van 
het ongeval worden behandeld.

Scooters 
botsen op 
elkaar
Uithoorn – Langs de N201 ter hoog-
te van de Noorddammerweg en de 
Poelweg vond er zaterdagnacht een 
frontaal scooterongeval plaats. Bei-
de bestuurders zijn ernstig gewond 
naar het ziekenhuis overgebracht. 
Naar de oorzaak van het ongeval 
wordt nog gezocht.

Auto te water Amsteldijk
Uithoorn – Vorige week donder-
dagmiddag  rond 15.00 uur is een 
auto te water geraakt aan de Am-
steldijk Noord in Uithoorn. De twee 
personen konden zelf uit de auto 

komen. De brandweer heeft de wa-
gen uit het water gehaald. De oor-
zaak van het ongeval wordt nog on-
derzocht.
(foto Ronald van Doorn)

CSW trekt stijgende 
lijn door
Wilnis - CSW heeft opnieuw een 
overwinning binnengehaald. Voor 
de vijfde keer op rij wisten de Wil-
nissers drie punten te behalen. Het 
Amsterdamse AFC werd met 3-0 
verslagen.

CSW begon in haar vertrouwde 4-3-
3 opstelling tegen de ploeg die vo-
rige week koploper TOV nog op een 
puntje hield. De Wilnissers waren 
vooraf dus gewaarschuwd. Het be-
gin van de wedstrijd was erg rom-
melig. Beide ploegen waren zoe-
kende wat veel rommelige situa-
ties opleverde voornamelijk op het 
middenveld. De eerste echte kans 
van de wedstrijd viel te noteren 
voor AFC. Een voorzet van de rech-
terkant werd langs de uitkomende 
keeper Wens gekopt maar kon nog 
net voor de doellijn gekeerd worden 
door een verdediger van de thuis-
club. Langzamerhand wist CSW de 
wedstrijd meer naar zich toe trek-
ken. Halverwege de tweede helft 
kon de 1-0 genoteerd worden. De 
Kuyer wist de bal te ontfutselen van 
de AFC verdediging en de bal knap 
voor te krijgen. Jilles Klumper was 
er als de kippen bij om de 1-0 bij de 
eerste paal binnen te tikken. 
De 2-0 leek vervolgens een kwes-
tie van tijd. Lucassen werd, na een 
ouderwets fantastische rush, opge-
vangen in het strafschopgebied. De 
zeer zwakleidende scheidsrechter 
zag er echter niets in. Nog geen mi-
nuut later kreeg Klumper in uitste-
kende positie de bal aangespeeld 
vanaf het middenveld maar hij wist 

geen voordeel uit de situatie te ha-
len. De Amsterdammers konden er 
niets tegenover stellen. 

Druk 
In de tweede helft begon CSW direct 
met druk zetten. Na een goede ac-
tie van Edwin Milton over links zag 
hij zijn schot gekeerd worden door 
de keeper. Het was wederom Klum-
per die de situatie goed inschatte en 
de bal knap inkopte omdat de kee-
per het schot van Milton niet kon 
klemmen: 2-0. CSW kreeg veel ver-
trouwen van de vroege 2-0. CSW 
wist het thuispubliek te verwennen 
met aantrekkelijk en verzorgd veld-
voetbal. De keeper van AFC kon een 
voorzet van links niet goed verwer-
ken maar een reactie bij de tweede 
paal bleef uit. Een vervolgens goed 
uitspeelde aanval kon bij de twee-
de paal door Tim Vis niet afgemaakt 
worden. Zijn schot miste het doel op 
een haar na. Aangezien de 3-0 uit-
bleef probeerde AFC wanhopig een 
aanval op te zetten maar de solide 
verdediging van de Wilnissers gaf 
geen krimp. 
Vlak voor tijd was de 3-0 dan toch 
een feit. Klumper wist een actie van 
Lucassen tot een goal te verwerken 
en zette daarmee zijn seizoenstotaal 
alweer op 10 goals. 
 
CSW bezet nu halverwege de com-
petitie de tweede plaats met maar 
liefst 26 punten uit elf duels. Vol-
gende week speelt CSW zijn laatste 
wedstrijd voor de winterstop tegen 
Waterwijk uit Almere. 

Intersport Duo B.V. tekent 
kledingcontract met Argon
Mijdrecht - Voorafgaand aan de 
wedstrijd tussen Argon zondag en 
koploper Westlandia is in de be-
stuurskamer van Argon het kleding-
contract ondertekend, dat Inter-
sport Duo B.V. heeft afgesloten met 
zowel de sportvereniging Argon als 

de Stichting Topsport Argon. Direc-
teur Han Berkelaar van het bedrijf, 
dat vestigingen heeft in Mijdrecht, 
Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer 
voorzag het document, gadegesla-
gen door Erik de Graaff (voorzitter 
sv Argon) en Jan Faber (voorzitter 

Stichting Topsport Argon) van zijn  
handtekening en legde zich daar-
mee vast tot aan het einde van het 
seizoen 2010/2011. De vernieuwde 
voorwaarden in het contract zorg-
den voor een tevreden stemming bij 
alle betrokkenen.
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Snelheidsverlaging of een 
selectieve toegang in 
plassengebied Vinkeveen
Vinkeveen - De gemeente De Ron-
de Venen gaat twee varianten uit-
werken om sluipverkeer te weren 
uit het plassengebied van Vinke-
veen. Twee varianten werden in een 
enquête door de bewoners positief 
beoordeeld, namelijk snelheidsver-
laging en selectieve toegang. Deze 
worden nader uitgewerkt en daarna 
opnieuw voorgelegd aan de betrok-
kenen. Tijdens de vergadering van 
2 december stemde het college van 
burgemeester en wethouders in met 
deze vervolgaanpak.
De bewoners ondervinden hin-
der van het sluipverkeer dat de fi-
les op de A2 omzeilt en vinden dat 
de bestaande regeling niet volstaat 
om dit verkeer te weren. In de ide-
ale situatie zouden alleen bewoners 
van het plassengebied en recrean-
ten gebruik moeten maken van de 
wegen in het gebied. Als oplossing 
wensen de betrokkenen geen do-

seerinstallatie en ook geen eenrich-
tingverkeer. Snelheidsverlaging en 
pasjessysteem (selectieve toegang) 
worden beide ongeveer even goed 
beoordeeld. Samengevat zijn dit de 
conclusies die volgen uit de enquê-
te. Mede door middel van een en-
quête konden bezoekers van de in-
loopavond op 8 oktober hun mening 
geven over de problematiek van het 
sluipverkeer in het plassengebied in 
Vinkeveen.

Uitwerking
Op basis van deze conclusies stelt 
de gemeente een plan op waarin de 
twee varianten, snelheidsverlaging 
en selectieve toegang, in ieder ge-
val worden uitgewerkt. Bij die uit-
werking zullen ook de ingekomen 
reacties via brieven en via de en-
quêteformulieren (tekstuele toelich-
tingen) worden betrokken. Het kan 
zijn dat hieruit nog een derde vari-

ant naar voren komt die dan alsnog 
in het plan betrokken zal worden.
Tijdens de inloopavond van 8 okto-
ber werden er geen nieuwe maat-
regelen of plannen gepresenteerd, 
maar is vooral informatie verstrekt 
en gevraagd naar meningen en 
ideeën van de betrokken bewoners 
en bedrijven.
Een belangrijke vraag daarbij was 
welk verkeer men als sluipver-
keer beschouwt en welk verkeer 
wel toelaatbaar wordt geacht. Ook 
is gesproken over de diverse soor-
ten maatregelen als mogelijke aan-
pak voor de problematiek. Tijdens 
de avond werd er volop gediscussi-
eerd en bleken de meningen en er-
varingen uiteen te lopen over zowel 
de doelstellingen als de mogelijke 
maatregelen.
Zodra de varianten zijn uitgewerkt 
worden deze wederom aan de be-
trokkenen voorgelegd. 

RegioPost De Omtrek helpt 
sinterklaas met het pakket 
voor Twistvliedschool
Mijdrecht - Vrijdag 5 december 
was het weer zover: sinterklaas en 
zijn pieten kwamen naar De Twist-
vliedschool.

Maar hoe? Juf Monique had in alle 
klassen verteld dat ze erg ongerust 
was omdat sinterklaas nog steeds 
niks van zich had laten horen en 
dat ze bang was dat de school van 
het jaar werd overgeslagen. Dus alle 

205 leerlingen hebben toen tekenin-
gen gemaakt en brieven geschre-
ven, maar het pakket is nooit bij sin-
terklaas aangekomen. Dit hadden 
ze van de pieten vernomen die don-
derdag 27 november kwamen ver-
tellen dat sinterklaas hen ’s mor-
gens 5 december met een bezoekje 
zal  vereren. Omdat sint en de pie-
ten het heel naar vonden zijn ze op 
zoek gegaan naar de brieven en zo 

kwam sinterklaas met zijn pieten in 
de postauto van Regiopost de Om-
trek terecht en deze heeft ze netjes 
bij de Twistvliedschool afgeleverd: 
samen met het zoekgeraakte post-
pakket! Zo werd er toch weer een 
gezellig feest gevierd.
De feestcommissie en de leraren 
van de Twistvliedschool danken de 
Regiopost en hopen dat het lekkers 
hun heeft gesmaakt.

Pietendans van peuters ‘Kabouter 
Pinkeltje’ voor sinterklaas

Zie ginds daar Sint Nicolaas 
ik zie hem al gaan.

Ook bij PSZ ‘Kabouter Pinkeltje’ 
komt hij aan.

Alle ouders en kinderen 
zingen heel blij.
O, Sint Nicolaas 

kom ook nog bij mij.

Het is een gezellige drukte op de 
speelzaal van juf Jolanda. Sinter-
klaas geniet met volle teugen. Som-
mige kinderen kwamen meteen al 
spontaan naar hem toe. Hij nam 
rustig de tijd voor hen. 
Na gezamenlijk een aantal liedjes te 

hebben gezongen vroeg  de sint aan 
de hoofdpiet zijn boek. De hoofd-
piet begon te huilen, hij was het 
boek kwijt en wist niet meer waar 
het was. Sint gaf hem de opdracht 
het boek te zoeken, eerder mocht 
hij niet terug komen. De peutertjes 
hadden medelijden met de piet en 
hielpen goed meezoeken. Zodoen-
de kwam het boek toch nog terecht. 
In het boek stond vermeld dat Juf 
Ankie en Mama Marieke trouw Jo-
landa hielpen, dit verdient zeer ze-
ker complimenten. 
Toen waren de peutertjes aan de 
beurt, zij lieten aan sinterklaas het 

pietendansje zien. Ieder jaar vraagt 
sint hierom, omdat hij het geweldig 
vindt dat dit zo vol overgave door de 
kindertjes gedaan wordt. Toen vond 
sint het tijd dat de mama`s niet ach-
ter konden blijven, hij riep een vijf-
tal Wilnisse Dolly Dots naar voren. 
Deze lieten zich ook van hun bes-
te kant zien. 

Al deze inspanningen dienden be-
loond te worden met een cadeautje. 
Deze kregen de kindertjes ook, na 
nog eenmaal het pietendansje ge-
daan te hebben. Het was een zeer 
geslaagd sinterklaasfeest.

Sinterklaas op peuter-
opvang ‘t Overstapje

Uithoorn - Op woensdag 3 de-
cember was het zover; sinterklaas 
bracht een bezoek aan ‘t Over-
stapje. Alle peuters zaten al met 
rode wangen te wachten op wat 
zou staan te gebeuren. Rond de 
klok van 10.00 uur werd er flink 
aan de deurbel getrokken. Het 
was sinterklaas met twee van zijn 
zwarte pieten. De peuters zon-
gen uit volle borst “Sinterklaasje 

kom maar binnen met je knecht!”, 
waarna de sint plaatsnam op de 
voor hem zo mooi versierde stoel. 
Omdat sinterklaas natuurlijk bij-
na jarig was, hebben de peuters 
samen met sint en zijn pieten zijn 
verjaardag gevierd. De sint werd 
blij verrast met een mooie paraplu 
waarop de kinderen hun hand-
jes hadden geschilderd. Er wa-
ren heel wat liedjes ingestudeerd, 

maar het hoogtepunt was wel het 
liedje “Schuitje varen”, waarbij de 
pieten in een heuse stoomboot 
moesten gaan zitten. Natuurlijk 
kwam de sint zelf ook niet met le-
ge handen: twee zakken vol pak-
jes nam hij mee!
Al met al was het weer een gewel-
dig feest, waar zowel de sint en-
zijn Pieten als de peuters en juffen 
erg van hebben genoten!

Een zevende strategie voor 
polder Groot Mijdrecht 
Noord
De Ronde Venen –Provinciale Sta-
ten hebben in de vergadering van 8 
december met een meerderheid in-
gestemd met het ontwikkelen van 
een zevende strategie voor de pol-
der Groot Mijdrecht Noord. Het 
voornemen van GS om te proberen 
tot het instellen van een gebieds-
commissie te komen kon bij een 
meerderheid van de fracties op in-
stemming rekenen.  
Over het kiezen voor een zevende 
strategie waren de meeste partijen 
het wel eens. Dat die strategie sa-
men met de bewoners in een ge-
biedscommissie moet worden uit-
gewerkt, vond niet iedereen. Het 
CDA was van mening dat er met de 
bewoners in een gebiedscommissie 
een beter plan zal komen en deze 
zevende strategie kansen biedt om 
zonder vooringenomenheid en met 

oog voor de realiteit naar een oplos-
sing te zoeken. 
De VVD gaf aan begrip te hebben 
voor argwaan bij de inwoners op 
basis van gebeurtenissen uit het 
verleden, maar zei eveneens dat al-
leen samen met de bewoners in de 
gebiedscommissie een goede op-
lossing gevonden kan worden. De 
VVD riep de bewoners dan ook op 
aan boord te stappen om invloed te 
kunnen uitoefenen.
De PvdA gaf juist aan dat de pro-
vincie er niet samen met de bewo-
ners uit kan komen, omdat er te gro-
te tegengestelde belangen zijn. De 

randvoorwaarden voor de zeven-
de strategie waren volgens de PvdA 
te ruim. De PvdA pleitte voor meer 
aandacht voor waterkwantiteit.

Oplossingen
De SP pleitte voor het kijken naar 
technische oplossingen voor de 
zoutkwel en vond het jammer dat 
de gebiedscommissie waarschijn-
lijk geen gestalte zal krijgen. Mocht 
deze er toch komen, dan moeten zij 
niet belast zijn met het zicht krijgen 
op financiële dekking. Een amende-
ment van de SP om een verwijzing 
naar de strategie plas uit een be-
sluit te verwijderen, kon niet op een 
meerderheid in PS rekenen. 
GroenLinks gaf aan dat een duurza-
me oplossing voor de polder Groot 
Mijdrecht Noord tot op heden al-
leen maar heeft geleid tot onder-

zoeken die weer leidden tot nieuwe 
onderzoeken. Zij pleitten ervoor om 
nu te kiezen voor het oplossen van 
de wateropgave en het streven naar 
een gelijktijdige oplossing voor na-
tuurwaarden en landbouw te laten 
varen. Zij dienden mede namens de 
PvdA, D66 en de partij voor de Die-
ren een motie in, waarin zij het colle-
ge vroegen om een sterkere inhou-
delijke regie te voeren bij het ont-
wikkelen van een zevende variant. 
Deze motie kon niet op een meer-
derheid in PS rekenen. Ook dien-
den zij mede namens de Partij voor 
de Dieren, twee amendementen in 

voor het aanscherpen van de rand-
voorwaarden. Deze amendementen 
werden verworpen. 

Keuze
D66 riep GS op om een duidelij-
ke keuze te maken en pleitte ver-
der voor een plan van aanpak om 
de landbouwfunctie in de polder af 
te bouwen. D66 diende een motie 
in waarin zij het College opdroegen 
voor de Statenvergadering van 20 
april 2009 met een definitief voor-
stel te komen voor de zevende stra-
tegie. Deze motie werd verworpen. 
Een amendement van D66 dat de 
randvoorwaarden voor de zevende 
strategie weergeeft, kon niet op een 
meerderheid rekenen.
De SGP vroeg zich hardop af wat er 
in het proces tot nu toe verkeerd is 
gegaan. Het voorstel voor de zeven-

de variant zou volgens de SGP een 
goed traject kunnen zijn. Wel gaven 
zij naar aanleiding van het gema-
tigde enthousiasme van benaderde 
partijen aan, dat ze liever geen ge-
biedscommissie zien dan een halve 
gebiedscommissie.
De Partij voor de Dieren pleitte voor 
het helder formuleren van de wa-
terkwaliteitsdoelen en het opnemen 
van 100 procent schadeloosheid in 
de randvoorwaarden. 
Mooi Utrecht vroeg om het werken 
aan vertrouwen onder de bewoners 
van de polder en hier de tijd voor te 
nemen.

Eerste vuurwerkslachtoffer
Uithoorn – Het eerste vuurwerk-
slachtoffer is dit jaar alweer geregi-
streerd en wel in Uithoorn.
Een 18-jarige jongeman probeer-

de maandagochtend zelf een vuur-
werkbom te maken bij hem thuis in 
de Constantijn Huygenslaan.
Toen hij echter ‘sterretjes’ in een 

metalen buis stopte kwam deze tot 
ontbranding en raakte hij ernstig 
gewond aan beide handen.
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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

Ja! Ja! Sociaal of Asociaal
Toen ik het in mijn 
laatste zin over het 
Estafetteplan had toen 
wist ik echt niet dat 

er over gesproken zou worden in B&W en de 
Raad. Ik heb toch gelezen dat er wel honderd 
aangepaste woningen in het plan opgenomen 
zijn. Zijn dat de starterswoningen of “goedkope” 
huurwoningen die werden genoemd? Ik heb 
ook gelezen dat er maar 21% “goedkopere” 
woningen komen. Ik begrijp dat niet. Echt niet! 
Ik begrijp dat mens echt niet. Die wethouder 
en de directeur van de Rabobank hebben met 
nadruk beloofd dat er een kwart (een kwart 
is toch 25% of niet) van de woningen in het 
Estafetteplan betaalbare woningen zouden 
zijn. Het is nog anders. Het is nog scherper 
gesteld door de Raad. Onze Raad. Die voor 
sociale woningbouw is. Ja! Ja! Onze Raad 
heeft geëist dat er 25% sociale woningen in 
het plan gebouwd zouden moeten worden. 
Anders kan het niet doorgaan. Toch? Als je dus 
minder dan die 25% sociale woningen bouwt 
dan ben je dus asociaal bezig. Toch? Nu willen 
ze nog maar 21% sociale woningen bouwen. 
Dat is bijna 20% minder. Dat noem ik asociaal. 
Maar dat zit hem natuurlijk in die tribune die 
Argon erbij bedongen heeft. Argon hebben ze 
gekocht met extra tribunes en kunstgras en 
grote toiletruimtes en skyboxen en wat nog 
meer?... (dat weten we eigenlijk niet). Maar 
goed, de sportverenigingen zijn ineens bereid 
om te verhuizen. Ja! Ja! Wat gebeurt er nu als 
het een beetje meer kost dan gedacht. Want 
plannen kosten altijd wat meer dan gedacht. 
(Betuwelijn, HSL, Metro enz.) Want met 
plannen doe je het zo dat het er leuk uitziet voor 
alle belanghebbenden. Plannen stel je altijd 
rooskleurig ( Roosendaal’s) voor. Als ze eenmaal 
ja hebben gezegd, dan kunnen ze immers niet 
meer terug. Dus we gaan meewerken? Dat 
moet ik nog horen want ik was jammer genoeg 
ergens anders toen deze zaak aan de orde 
kwam in de commissievergadering. Dus we 
beginnen met een asociaal ‘Estafetteplan’ (de 
Rabobank doet veel goed hoor, echt waar. Dat 
vind ik uitstekend. Maar nu gaat het om veel 
geld van de bank en macht van degene die het 
bedacht heeft. Zou er eigenlijk een bonus aan 
vastzitten? Dan is het altijd anders). Minder 
sociale woningen voor starters en ouderen 
enz. Hoeveel van al die woningen zouden 
huurwoningen zijn? Containers. Ja! Ja! Maar 

kijk wat gebeurt er als het plan toch duurder 
uitvalt dan gepland? Wat gebeurt er dus als het 
plan duurder uitvalt? Nou, dan is de nieuwe 
raad gewoon genoodzaakt om te accepteren 
dat er niet 21% betaalbare woningen komen 
maar slechts 15%. Toch? Dus in plaats van 118 
worden het er dan ineens maar 84 (84 van de 
560 woningen zijn maar sociaal dan en 476 
zijn er dan asociaal) En wat gebeurt er met 
ADELHOF? Blijven er nu nog winkels in deze 
sociale buurt? Ja! Ja! Of gaan die allemaal 
naar de asociale buurt. Daar lees je en hoor 
je eigenlijk weinig over. Dat is toch wat? Daar 
kan ons huidige gemeentebestuur toch niet 
mee akkoord gaan? Ze kunnen toch niet met 
de vrees onze gemeente verlaten dat dat wel 
eens zou kunnen gebeuren omdat het op de 
valreep zo’n leuk prestigeproject is waar je jouw 
gemeentewerk mee kunt afsluiten. Ik heb het 
steeds over een nieuw gemeentebestuur, omdat 
wij toch naar een samenvoeging getrokken zijn 
die eigenlijk idioot is. Behalve het gebied rond 
Kockengen is onze gemeente zo totaal anders 
dan de Vechtgemeenten Breukelen, Loenen en 
Abcoude (Ik ben er vorige week zondag weer 
eens door gereden. Langzaam! Genietend!) Het 
CDA denkt “Tjonge. Tjonge. Wat hebben wij 
nu gedaan? Wij hebben ons laten gebruiken 
door de burgemeester.” En die zijn nu aan het 
schrijven gegaan. Ze zijn bang dat hun aanhang 
het hen kwalijk gaat nemen en zich van hen 
af gaat keren. Door de samenvoegingsdrang 
die ze aan de dag hebben gelegd. Ze hebben 
zich mee laten sleuren door hun ( letterlijk) 
B&W en hebben de andere partijen, behalve 
Gemeentebelangen en Rondevenen Belang, 
er op slinkse wijze ook in mee getrokken. Die 
zijn er gewoon met open ogen ingelopen. Dat 
is weer zoiets. Die raadsleden weten gewoon 
niet waar ze mee bezig zijn. Die kunnen de 
gevolgen van hun daden niet overzien en 
achteraf hoor je dan: “Jammer!” Ja! Ja! Zij zijn 
weg, maar wie zitten met de gebakken peren? 
U weet het wel. Ja! Ja! U weet het wel! Dat zijn 
wij natuurlijk. Dat zijn wij. Ja! Ja! Weet je wie 
graag dat elektronische medische dossier van 
ons willen hebben? De verzekeringsmaatschap
pijen, dan kunnen ze bij elke levensverzekering 
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
allerlei mogelijke risico’s uitsluiten of hogere 
premies gaan vragen. Ja! Ja!

John B. Grootegoed

Mario, Dirk en dieren- 
ambulance sluiten vrede

Na het relletje afgelopen twee weken in deze krant, 
waarin de dierenambulance de zwarte Piet kreeg 
toegespeeld van Mario, is de zaak nu opgelost.
Beide verhalen waren juist, maar door miscommu-
nicatie en boosheid, is de suggestie gewekt dat de 
zaak flessentrekkerij was.
Een organisatie die met vrijwilligers werkt en wel-
ke de dieren een warm hart toedraagt, mag natuur-
lijk niet in een kwaad daglicht komen te staan. Mario 

heeft in een uiterst vriendelijk gesprek met Dirk ver-
teld dat de dierenambulance benadeeld is door sug-
gesties en dat dit niet de opzet is geweest.
Middels dit stukje zetten we hier een dikke streep 
onder en gaan de partijen weer respectvol met el-
kaar om.

Mario v.d. Schaft

Het Estafetteproject en de
‘O’ in de Wmo 

Tot 2007 gold de Welzijnswet uit 1994. Daarna de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die dit alles 
moest gaan overnemen. En dat doet de Wmo ook als je 
goed leest. In het bijzonder de memorie van toelichting. 
De Wmo gaat verder daar waar de Welzijnswet eindigde. 
In vergelijking met de Wmo was de Welzijnswet slechts 
kaderstellend. De Wmo is directer, meer “to the point”, 
benoemt de criteria en is meer op de dagelijkse realiteit 
afgestemd. Winst voor de inwoners dus. Dat is te zeg-
gen als ook de bestuurders die de Wmo in lokaal beleid 
moeten omzetten zich dit zouden realiseren en in prak-
tijk brachten. Daar lijkt het wel eens aan te mankeren. 
Neem nu onze mooie gemeente De Ronde Venen. Door 
de herindeling van 1993 bestaande uit zes dorpen en 
woonkernen. In het verleden, ver voor de herindeling, is 
door de vele actieve inwoners van de afzonderlijke ker-
nen een groot aantal verenigingen gesticht welke zich, 
voor wat hun activiteiten betreft, richten op de lokale 
bevolking. Clubs dus door en voor de dorps- en woon-
kernbewoners, ieder met hun eigen geografisch bepaal-
de achterban. Onder deze verenigingen veel sportclubs, 
elk met een onvervreemdbaar eigen karakter en identi-
teit. Elk dorpie ze eige cluppie. Deze clubs brengen bin-
nen de dorpssamenleving een belangrijk deel van de 
gemeenschapszin tot stand. Zij zijn een niet te vervan-
gen schakel bij het verwezenlijken van sociale betrok-
kenheid en hiermee de hiermee onlosmakelijk verbon-
den samenhang binnen de gemeenschap waar ze uit 
voortkomen. Een onontbeerlijk ingrediënt in het cement 
van de lokale samenleving. Nodeloos te stellen dat de 
leefbaarheid binnen zo’n gemeenschap onherstelba-
re schade zou oplopen als de club fysiek uit of bij de 
woonkern weggehaald zou worden. 

Ongewis
Het voortbestaan van de club wordt dan zelfs ongewis. 
Geloof het of niet maar de landelijke overheid heeft dit 
herkend en erkend. Het eerste beleidsterrein (presta-
tieveld) van de Wmo gaat exact hierover. Veel scherper 
opgetekend dan het ooit in de oude Welzijnswet stond. 
Lees de wet er maar op na. Terug nu naar De Ronde Ve-
nen en het gemeentelijk beleid. In al haar wijsheid heeft 
de gemeente bedacht dat de terreinen waar al die ja-
ren de sportverenigingen actief zijn geweest beter be-
nut zouden kunnen worden voor woningbouw. De ter-
reinen liggen lekker dicht tegen de woonkernen aan, ze 
zijn inmiddels veel geld waard, dus verkopen aan een 
projectontwikkelaar en kassa! Wat doen we dan met de 
sportclubs? Nou, we hebben nog een stuk weiland ach-
ter een industrieterrein, het ligt wel verder van de ker-

nen af, en hoort ook niet echt ergens bij, maar wat geeft 
dat nou, de clubs uit verschillende kernen tezamen op 
dat nieuwe verzamelsportterrein, lekker efficiënt. Dit al-
les noemen we heel groots het estafetteproject. Maar 
wacht even, hoe zit het dan met de binding tussen de 
clubs en de kernen? Ach, niet zeuren, de mensen krij-
gen toch een schitterend nieuw clubgebouw. En in die 
nieuwe wijken komen prachtige eigentijdse woningen 
en luxe voorzieningen. Die afweging zou te wellicht te 
billijken zijn als het betaalbare woningen betrof voor de 
opgegroeide kinderen van de inwoners van die woon-
kern, voor starters dus.

Vastgelegd
Maar daarover is weinig concreets vastgelegd, eerst de 
clubs verplaatsen en dan zien we wel verder. Wat leert 
de praktijk van de laatste jaren echter, als er ergens een 
woningbouwterrein beschikbaar kwam? Een heel klein 
deeltje voor sociale woningbouw en starters en verre-
weg het grootste deel voor herenhuizen en villa’s. Wie 
gaan die dure huizen kopen? Juist, voor het overgro-
te deel mensen van buiten de gemeente. Dan is er een 
nieuwe wijk gecreëerd bevolkt door voornamelijk nieuw-
komers waar, althans de eerste jaren, sociale structuren, 
nog moeten opbloeien. Ten eerste dus de samenhang 
brengende clubs weg bij de kern en ten tweede op die 
plek een wijk zonder maatschappelijke verbanden. Wat 
heeft de gemeente dan bereikt? Precies, een “sociale 
ontbinding verdubbelaar”. Da’s niet zo mooi. Erger nog, 
het strookt volstrekt niet met de bestuursopdracht in het 
eerst genoemde beleidsterrein van de Wmo. 
Hierbij zijn de inwoners nooit serieus geraadpleegd. Be-
wust? Onbewust? Wie zal het zeggen. Kan het nog? Is 
er nog tijd? Heeft het nog zin? Zijn de kaarten al niet 
geschud? 
De tijd is gekomen om de kracht en houdbaarheid van 
welzijn in de Wmo te toetsen. Kunnen we dit toever-
trouwen aan onze gemeenteraad nu de inspraak van 
de inwoners bij het “overleg” niet serieus is genomen 
en werd gemarginaliseerd? Het gemeentebestuur-
ders motto is “Samen sterk met onze inwoners” maar 
houdt de raad deze belofte hoog en kan zij de inwo-
ners recht in de ogen blijven kijken? De komende week 
zal  blijken waar die “O” echt voor staat, voor “ontbin-
ding” of toch voor “ondersteuning”. Ik hoop het laatste. 
Maar…………..

Pieter Schoegje, Mijdrecht

‘Persbericht en uitspraken wethouders 
staan lijnrecht tegenover elkaar’

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing en met groeiende erger-
nis heb ik vorige week woensdag het verhaal op de 
voorpagina van de Nieuwe Meerbode gelezen over de 
fietscrossbaan met als kop: ‘Persbericht en uitspraken 
wethouders staan lijnrecht tegenover elkaar’. Met dit 
artikel zaait u willens en wetens verwarring onder de 
lezers en lapt u journalistieke regels aan uw laars. Ik 
betreur dit zeer.
De gemeenteraad heeft in mei van dit jaar unaniem 
ingestemd met het voorstel om te onderzoeken of er 
op korte termijn in de gemeente een fietscrossbaan 
kan worden aangelegd. Dit idee is afkomstig van leer-
lingen van groep 8 van basisschool de Eendracht in 
Mijdrecht die door hun enthousiaste presentatie de 
gemeenteraad voor dit besluit hebben weten te win-
nen.
U had destijds schijnbaar al de nodige scepsis over 
dit besluit want in een artikel naar aanleiding van de 
raadsvergadering uitte u grote twijfels of de gemeente 
deze belofte wel zou nakomen. U vreesde dat het wel-
licht op de lange baan zou worden geschoven, met te-

leurgestelde kinderen als gevolg.
Dat scenario is niet uitgekomen. De afgelopen maan-
den is het plan met enthousiasme uitgewerkt. Ver-
schillende locaties waar de baan zou kunnen komen 
zijn kritisch met elkaar vergeleken om te bepalen wat 
de meest geschikte plek is. Dat heeft uiteindelijk ge-
resulteerd in het collegevoorstel om de fietscrossbaan 
aan te leggen op het sportpark Mijdrecht.
Voordat het college dit besluit heeft genomen is er 
overleg geweest met de hockeyvereniging HVM en 
sportvereniging Argon en met de voorzitters van de 
wijkcomités in de naastgelegen wijken. Het klopt dat 
de hockeyvereniging aanvankelijk niet stond te trap-
pelen van enthousiasme bij dit voorstel. Dat had te 
maken met de vrees van de vereniging dat groei in de 
toekomst zou worden belemmerd door de komst van 
de baan. Die bezwaren hebben we grotendeels kun-
nen wegnemen door een aantal aanvullende afspra-
ken te maken. Uw constatering dat er niet met belang-
hebbenden is gesproken raakt dan ook kant noch wal. 
Ook zijn de bewoners van woningen die het dichtst bij 
de fietscrossbaan staan op de dag van het collegebe-
sluit door mij per brief geïnformeerd.

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden huisdieren. De vermist- en ge-
vondenlijn is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar 
onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Staan persbericht en de tekst op mijn weblog lijnrecht 
tegenover elkaar? Absoluut niet! In het persbericht wordt 
melding gemaakt van het besluit van het college. Dat ge-
beurt op een enthousiaste wijze, dat klopt. Wij, als colle-
ge, zijn enthousiast over dit voorstel. Het komt tegemoet 
aan een wens van de leerlingen én de gemeenteraad. 
Het gaat om een voorziening die De Ronde Venen nog 
niet heeft voor onze kinderen en waar zij op een gezon-
de manier veel plezier aan kunnen beleven.
Zowel in het persbericht als in de brief aan de omwonen-
den staat duidelijk dat het hier een collegebesluit betreft, 
maar dat het de gemeenteraad is die hier een finaal oor-
deel over velt. Wij, als college, vinden dat er een afgewo-
gen voorstel ligt, maar het is de gemeenteraad die uitein-
delijk beslist. Bij die besluitvorming bekijkt de raad het 
voorstel van verschillende kanten en worden ook eventu-
ele bezwaren meegewogen. Bewoners zijn er in de brief 
op geattendeerd dat voorafgaand aan de raadsvergade-
ring waarschijnlijk een Ronde Tafelgesprek wordt gehou-
den over dit onderwerp. Zij kunnen daar inspreken en 
hun mening kenbaar maken. Is het dus 100 procent ze-
ker dat de baan er komt? Nee, op dit moment niet. Dat 
is het pas als de gemeenteraad heeft besloten. Dat staat 
met zoveel woorden in het persbericht, in de brief aan de 
bewoners en op mijn weblog.
Nadat het collegebesluit is genomen bent u als krant uit-
genodigd voor het wekelijkse persgesprek om een toe-
lichting te krijgen op het voorstel aan de gemeenteraad. 
U kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Vervolgens heb 
ik u het aanbod gedaan dit besluit toe te lichten in een 

gesprek. Daar heeft u geen gebruik van gemaakt. U heeft 
er de voorkeur aan gegeven op basis van veronderstel-
lingen een artikel te schrijven zonder te checken of dit 
wel klopt en zonder hoor en wederhoor toe te passen. 
Een enkel telefoontje of mailtje had duidelijkheid kunnen 
scheppen om verwarring die er schijnbaar bij u leeft weg 
te nemen. Daar heeft u geen gebruik van gemaakt. Daar-
mee heeft u willens en wetens gekozen uw lezers op het 
verkeerde been te zetten.
De Nieuwe Meerbode is een lokale krant en vervult een 
belangrijke rol bij het informeren van inwoners over het 
reilen en zeilen van het gemeentelijk doen en laten. Dat 
gebeurt regelmatig op kritische wijze, daar is niets mis 
mee. Maar de lezers verwachten van u en rekenen er-
op dat u hen op juiste wijze informeert. Dat u duidelijk-
heid schept in plaats van verwarring te veroorzaken zon-
der zelfs maar een poging te doen die verwarring weg 
te nemen.
Met het artikel over de fietscrossbaan zaait u echter niet 
alleen verwarring over een initiatief dat door kinderen is 
ingediend en dat door gemeente enthousiast is omarmd, 
het brengt ook schade toe aan uw betrouwbaarheid als 
krant. Gezien uw rol in de lokale democratie zou u dat 
zeer aan het hart moeten gaan.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Lambregts
Wethouder De Ronde Venen

Gevonden: 
- Vinkeveen, omgeving Heulweg - poes, E.K.H., kleurstelling: tijgerkleurig, de buik is wit, plusminus een
 jaar oud.
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, - poes, E.K.H., kleurstelling: bruin met wit gestreept, met witte
 achterpootjes. (06-17515133).  
-  Mijdrecht, omgeving Bozenhoven -  poes, E.K.H., kleurstelling geheel zwart. (06-17515133 ).

Klusgroep 50+ zoekt 
met spoed een 

klusruimte
De Ronde Venen - In De Ronde Venen is de 
klusgroep 50+ begonnen en is bedoeld voor 
mannen met of zonder lichamelijke beperking. 
De klussen waaraan gewerkt wordt bestaan uit 
het opknappen van houten speelgoed, zoals 
stoeltjes, poppenhuizen, tafeltjes, houten sport-
attributen, kleine fietsjes en mechanisch houten 
speelgoed.
Dus mannen, verveelt u zich of wilt u weer aan 
de gang met bouwpakketten, kom eens kijken of 
meldt u aan bij Jolanda Engel.
Scholen en sportverenigingen kunnen hun werk 
aanbieden aan Jolanda Engel, tel. 06-10581268. 
Het werk wordt verricht door amateurs, is gra-
tis en moet worden gebracht en later weer op-
gehaald. Materiaal moet wel worden betaald. De 
klusgroep maakt ook eenvoudige houten voor-
werpen voor zichzelf of voor de verkoop door het 

Rode Kruis zonder winstoogmerk, zoals mobiel-
tjes, vogelhuisjes, figuurzaag modellen, en der-
gelijke.
De klusgroep mag nu een ruimte gebruiken 
in het kerkelijk centrum De Rank aan de Prins 
Bernhardlaan. In januari wil de klusgroep twee 
keer in de maand klussen, namelijk op dinsdag 
6 en 20 januari. De ruimte die nu gebruikt wordt 
kan men niet blijven gebruiken. Dus zoekt de 
klusgroep een klusruimte waar men kan verven, 
boren, zagen, timmeren, waar gerommeld kan 
worden, waar wel verwarming is en een toilet, 
waar koffie gezet kan worden. Het hoeft niet net-
jes te zijn en niet te duur, want de ruimte wordt 
door het Rode Kruis betaald.
Wie heeft deze ruimte voor de klusgroep? Graag 
contact opnemen met Jolanda Engel, tel. 06-
10581268.



Mijdrecht - Woensdag was het zo-
ver. De prijswinnaars van de Doorn-
roosje-kleurwedstrijd mochten hun 
prijs in ontvangst nemen uit handen 
van supermarktmanager Mohamed 
Albadichi. 
Albert Heijn Leicester Mijdrecht or-
ganiseerde de kleurwedstrijd in het 
kader van de sprookjesfigurenac-
tie. Bij deze actie konden klanten 
sparen voor gratis sprookjesfigu-
ren. Ruim honderd creatieve kinde-
ren hebben de Doornroosje-kleur-
plaat ingekleurd en soms zelfs be-
plakt met glittertjes. De jury heeft uit 
de prachtige inzendingen de aller-
mooiste kleurplaten gekozen. Hier-
bij is gelet op diverse aspecten zo-
als creativiteit en netheid. Uiteinde-
lijk kwamen er drie prijswinnaars uit 
de bus rollen uit diverse leeftijdsca-
tegorieeën.
Linsey van Wijngaarden (8 jaar) 
wint de hoofdprijs: een dvdbox met 
vijf leuke dvd’s,  Tess Geerts (7 jaar) 
wint een dvd van Kungfu Panda. 
Mirthe de Haan (2 jaar) wint een 
dvd van Tinkerbell. 
Alle prijswinnaars van harte gefeli-
citeerd!

De Ronde Venen - Twee ondeu-
gende en niet te stuiten pieten ver-
gezelden de medewerkers van het 
Mobiel Kantoor van de Rabobank 
en het Servicepunt. Het Mobiel 
Kantoor rijdt wekelijks langs de ver-
schillende zorgcentra om de bewo-
ners en omwonenden van dienst te 
zijn op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg én financiële diensten 
van de Rabobank. 
Het was wel even schrikken toen de 
pieten de boel flink op stelten zet-
ten. 
Het was een gezellige ochtend en 
na afloop kregen alle bewoners van 
de zorgcentra een chocoladeletter 
en een mooie pen.

Vinkeveen - Op 5 december heeft 
Sinterklaas basisschool De Scha-
kel bezocht. Maar dat ging, zoals 
elk jaar, niet zonder slag of stoot. 
Een paar weken geleden had sinter-
klaas de leerlingen laten weten dat 
in het kader van aangescherpte mi-
lieueisen en het sneller moeten wer-
ken de pieten voortaan op de fiets 
hun werk zouden doen. Maar ja, hoe 
kom je nu aan fietsen voor de pie-
ten? De oplossing was simpel. De 
pieten zouden gewoon fietsen lenen 
voor een nacht en dan weer terug-
zetten met een cadeautje erbij! Alle 
groepen van de school hebben een 
mooi versierde fiets beschikbaar 
gesteld voor de pieten. De fietsen 
kwamen helaas niet zo mooi meer 
terug. De cadeautjes voor de kinde-
ren lagen er wel maar de fietsen wa-
ren rijp voor de sloop. Dat was na-
tuurlijk niet de afspraak. Maar fiet-
sen over de daken is natuurlijk ook 
niet eenvoudig. 

Voor de ontvangst op 5 december 
op school hadden de pieten voor 
de veiligheid een stevige en degelij-
ke bakfiets geleend van Bakker Le-
onard. Met de bakfiets volgeladen 
met pakjes kwamen de pieten het 
schoolplein op gefietst. Maar waar 
was nu sinterklaas? Die gekke pie-
ten waren de Sint vergeten. Hij zat 
nog aan de koffie met een lekker 
stukje taart bij bakker Leonard.

Er werd nog een poging gedaan 
door meester Hergo om een vader 
te verkleden als sinterklaas. Maar 

met een deken als tabberd en een 
bezem als staf werd dat geen suc-
ces. Gelukkig kon de sint op een ge-

leende fiets de school alsnog berei-
ken. Zo kwam alles goed en werd 
het een heerlijk sinterklaasfeest.

Vinkeveen - Op dinsdag 2 decem-
ber heeft sinterklaas de peuters van 
de speelzalen de Rakkertjes en de 
Duikelaar een bezoekje gebracht. 
Het feestje werd gevierd in De Boei. 
Maar wat nu… er was een piet ver-
dwenen. Gelukkig hielpen alle peu-
ters zoeken en werd de slaappiet 
snel gevonden.
Na het zingen van mooie liedjes 
en natuurlijk voor alle peuters  een 
handjevol lekkers en een cadeau-
tje vertrok de sint weer naar zijn vol-
gende klus. Dag Sinterklaas, tot vol-
gend jaar! 
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Heerlijke sinterklaasweken 
op De Hoeksteen
Mijdrecht - De afgelopen weken 
stond alles in het teken van het sin-
terklaasfeest op de Hoeksteen.
Het begon al met de opwarmpieten, 
die de boel een beetje op kwamen 
warmen bij de kinderen.
Dat lukte prima!! De hele school 
stond op zijn kop en iedereen zong 
uit volle borst mee met alle bekende 
sinterklaasliedjes.

De pietenochtend was ook een 
groot succes..
De hele school rook naar peperno-
ten, die door de kinderen zelf ge-
bakken werden en je kwam overal 
kleine pietjes tegen.
Verder hebben de kinderen allerlei 
spelletjes gedaan en kregen zij aan
het einde van de ochtend een echt 
pietendiploma.

Op 5 december kwam sinterklaas 
met zijn pieten echt op bezoek.
Ze kwamen dit jaar op quads, die de 
Sint zelf bestuurde. Daarna werden
alle groepen bezocht.
Sinterklaas had alle aandacht en be-
keek de surprises en de toneelstuk-
jes die de kinderen ingestudeerd 
hadden. Het was een ‘heerlijk’ och-
tendje op de Hoeksteen.

De sint bezoekt De Schakel 
op de fiets

Pieten bezoeken zorgcentra 
met een leuk presentje

Peuters zoeken slaappiet!

Sint weet gelukkig nieuwe 
Pijlstaartschool te vinden
Vinkeveen - Zou het verhuisbericht 
goed zijn doorgekomen? Het was 
een vraag die menig leerling van 
OBS De Pijlstaart uit Vinkeveen be-
zighield. Van de plek die de Sint vo-
rig jaar nog met paard, pieten én ca-
deaus aandeed, is inmiddels name-
lijk weinig meer over dan een kale 
vlakte. Vrijdagochtend 5 december 
bleek echter al snel dat de admini-
stratie van sinterklaas prima in or-
de is. De goedheiligman arriveerde 
ook dit jaar te paard om samen met 

zijn knechten een gezellig feestje te 
bouwen. Over het nieuwe schoolge-
bouw sprak de sint lovende woor-
den.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Prijs voor Linsey, Tess en Mirthe bij 
Albert Heijn Leicester Mijdrecht

Foto: links: Tess Geerts, midden: Mirthe de Haan, rechts: Linsey van Wijngaar-
den, achter: supermarktmanager Mohamed Albadichi



Uithoorn - Het jeugdcentrum THE 
mix heeft een lange voorgeschiede-
nis. Tenminste als je de vorige ge-
bouwen ook meerekent. Want ei-
genlijk is THE mix natuurlijk voort-
gekomen uit de Shiva. En daar-
na Amstelkade. Nadat het gebouw 
van de Shiva was afgebroken is er 
in 1996 een nieuw gebouw neer-
gezet en in maart 1997 officieel ge-
opend. Er moest een nieuwe naam 
komen en via een prijsvraag, uitge-
schreven door Stichting de Visser, 
werd dat Sociaal Cultureel Centrum 
Amstelkade. Dat duurde tot 2001 
en daarna vond men de naam toch 
wat saai en heeft men intern ge-
keken wat voor naam passend zou 
zijn. Dat resulteerde dus in THE mix. 
De naam had ook te maken met het 
vernieuwde imago. Niet alleen bin-
nen, waar het hele interieur werd 
veranderd zoals de muren die ge-
verfd werden, er kwamen gezellige 
zitjes, maar ook meer activiteiten. Er 
waren toen elke week vaste avon-
den met een activiteit zoals dans-
avonden met hard house of top 40 
muziek, op vrijdag is er één keer in 
de maand een bandjesavond en tie-
nerdisco en later ook filmavonden. 
Het verschil met de Shiva is dat bij 
de Shiva een vast clubje kwam, THE 
mix is diverser. Vaak werden de jon-
geren, als zij de 16 gepasseerd wa-
ren, ook vrijwilliger en hielpen mee 
met het organiseren van feesten en 
dergelijke. Er was fun4kids voor kin-
deren onder de twaalf jaar, er waren 
vakantieactiviteiten met toneelstuk-
ken die georganiseerd werden door 
twee moeders en workshops. 

Jongerenwerker
Op 1 januari 2007 is Stichting de 
Visser overgegaan in Stichting Car-
danus. De eerste beheerders van 
Amstelkade waren Netty en Rob. 
Daarna kwam Raymond Hermans 
die ook directeur van Stichting de 
Visser was en vanuit Shiva kwam 
als jongerenwerker Kees van Zaal 
mee. Daarna kwamen Jasper Knaap 
en Irene Wierenga als jongerenwer-
ker. Na Jasper kwam Willem Ver-
meij als eerste beheerder van THE  
mix. Sinds april van dit jaar is Rudo 
Plooy de nieuwe beheerder van THE 
mix en sinds kort is er ook een nieu-
we directeur bij Stichting Cardanus. 
Op dit moment zijn er twee jonge-
renwerkers, namelijk Dagmar die 
als opvolgster van Irene is gekomen 
en ambulant jongerenwerker Tobias 
Ooievaar. Dagmar houdt zich vooral 
bezig met de programmering buurt-
netwerk, verslagwerk en verzorgt 
ook activiteiten. In de beginperiode 
heeft zij zich vooral beziggehouden 
met een groep in De Kwakel en ook 
met de JOP in De Kwakel. Nu is De 
Kwakel heel rustig. “Echt een gewel-
dig initiatief van de bewoners zelf 

om dit op te pakken”, vindt Dagmar. 
Verder doet zij begeleiding van sta-
giaires en vrijwilligers. Tobias werkte 
acht uur in de Europarei en acht uur 
in de Legmeer op projectbasis. Daar 
was een jongerenontmoetingsplek 
in de oude bakkerij van de Legmeer 
die twee keer in de week na school-
tijd open was. Je kon kaarten, dar-
ten, er werd voorlichting gegeven 
over drugs en dergelijke, preventief 
vuurwerk en er was het pannatoer-
nooi. Er waren in ’t Buurtnest twee 
avonden per week activiteiten zo-
als breakdance en er werd muziek 
gemaakt. Er was een fitnesszaal, er 
werden filmavonden georganiseerd 
en een aantal jongeren organiseer-
de zelf ook activiteiten. 

Verhuisd
Al die activiteiten zijn nu verhuisd 
naar THE mix. Op dit moment zijn 
er drie avonden in de week activitei-
ten. Op woensdag is dat een filma-
vond voor 16 +. Vrijdag en zaterdag 
kan dat verschillend zijn. Of een kin-
derdisco of een hardcore café elke 
eerste vrijdag van de maand en op 
zaterdag is er tienerdisco van 12 tot 
16 jaar en elke 3e zaterdag van de 
maand is er bandjesavond. Daaraan 
gekoppeld is nu de popprijs waarbij 
jonge bands uit Amstelland Meer-
landen zich kunnen presenteren. Er 

zijn vier voorrondes, dan twee halve 
finales en dan uiteindelijk de finale. 
De popprijs loopt vanaf eind febru-
ari tot en met mei. Tobias loopt ook 
een paar keer per week ’s avonds 
de buurten in, ook wel eens samen 
met de politie en aan de hand van 
klachten of vragen wordt er een ge-
sprek aangegaan met de jongeren. 
“Het gaat erom het onveiligheids-
gevoel weg te nemen zoals dat bij-
voorbeeld het geval was in Meerwijk 
en de busbruggroep. Tobias vindt de 
Skatebaan een goed initiatief en zou 
ook graag een graffitizone hebben. 
Halverwege 2006 is er een nieuw 
organisatieplan gekomen waarbij 
wordt gekeken wat nu precies de 
behoefte is. In de werkgroep jeugd 
waar de verschillende instanties ook 
deel van uitmaken worden eventue-
le problemen besproken. Aangezien 
het jeugdbeleid van de gemeen-
te verouderd is en dateert uit 2001 
is daarover contact geweest met de 
gemeente en heeft Stichting Carda-
nus een offerte ingediend bij de ge-
meente met een verbeterplan waar-
in aangegeven staat dat de uren en 
de middelen van THE mix zouden 
moeten worden uitgebreid. Dagmar 
vertelt dat zij graag de activiteiten in 
THE mix verder zouden willen uit-
diepen. Dus nog voldoende uitda-
gingen voor THE mix.
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THE mix gaat voor meer 
activiteiten

Vrijwilligers Knotgroep Uithoorn:

“Zagen is het leukst”
Uithoorn - Wie kent ze niet: de 
knotwilgen die aan de kant van een 
sloot staan en daar het karakteris-
tieke beeld van een Hollands land-
schap verbeelden. Het is ook be-
kend dat nergens zoveel knotbomen 
staan als in Nederland. De knotwil-
gen zijn natuurlijk het meest bekend 
maar er zijn ook essen en populie-
ren, iepen, eiken en haagbeuken die 
geknot worden. De knotboom heeft 
een karakteristieke knoestige vorm 
en in oude knotbomen is het bin-
nenste gedeelte weggerot en is dus 
hol. Het onderhoud van de knotbo-
men gebeurt in de wintermaanden. 
Dat heeft te maken met het feit dat 
die periode geschikt is om op plek-
ken waar de wilgen zijn doodge-
gaan jonge aanplant aan te bren-
gen. Minder bekend is waarschijn-
lijk dat vele eeuwen lang het knot-
hout diende als gebruikshout.  Vroe-
ger waren het dus echt gebruiksbo-
men. De dikke takken werden als 
palen in het land gebruikt en de 
dunne takken werden in bossen sa-
mengebonden en als stookhout ge-
bruikt, ook wel voor het bakhuis-
je. Nu is dat al sinds lange tijd niet 
meer het geval en dienen de knot-
bomen meer als aankleding voor 
het landschap. Bovendien is het zo 
dat de boeren nu hun palen ge-
bruiksklaar in de winkel kopen. Ook 
is het zo dat vroeger de bomen ge-
knot werden door de knechten van 
de boeren. Dat is nu te duur ge-
worden en de mechanisatie neemt 
hand over hand toe. Zonder vrijwil-
ligers die de bomen knotten zouden 
de bomen dus ook al lang verdwe-
nen zijn. Bovendien bieden zij leef-
ruimte aan verschillende planten en 
zijn de wortels van de knotwilgen 
uitstekend geschikt als versteviging 
van de slootkanten.
 
Schaduwplaats
Maar er is ook nog een andere func-
tie, namelijk een schaduwplaats 
voor vee in de zomer. De laatste tijd 
is er weer vraag naar takken voor 
beschoeiing en ook voor de klom-
penmakerij en geluidsschermen 
langs de snelweg. Peter de Jong 
van Landschap Noord-Holland ver-
telt dat in 1994 de gemeente rond 

de nieuwbouw een gebied als na-
tuurgebied wilde inrichten waar-
van Landschap Noord-Holland de 
terreinbeheerder zou worden. Er is 
toen een contract aangegaan voor 
25 jaar. En er is een beheerplan op-
gesteld. Er zijn drie partijen bij be-
trokken: Landschap Noord-Holland, 
de vrijwilligersgroepen en de door 
het landschap gehuurde bedrijven. 
Knotgroep Uithoorn krijgt service 
van het Landschap en ook materi-
alen. In juni/juli gaat de coördina-
tor samen met iemand van het land-
schap een ronde doen. Eens in de 
vier à vijf jaar wordt een boom ge-
knot. De hele pruik (zoals dat heet) 
wordt in één keer afgezet en de bes-
te tijd daarvoor is half november en 
half maart. Twee jaar nadat de boom 
is geknot is het verstandig om de 
pruiken weer uit te dunnen. Er moe-
ten dan ongeveer acht à twaalf tak-
ken overblijven. Na drie à vier jaar 
zijn de takken zo zwaar gegroeid 
dat aan de buitenkant van de boom 
als het ware scheuren ontstaan. Als 
de boom dan niet geknot zou wor-
den scheurt de boom door midden 
en dat zou betekenen dat de knot-
wilg uit het landschap verdwijnt. Er 
ontstaan in de knot gaatjes en hol-
letjes waar verschillende dieren een 
schuilplaats vinden zoals eenden, 
steenuilen, verschillende vogels, in-
secten. Maar ook zoals al gezegd is 
het een plaats waar planten groeien. 
Dat komt omdat vogels met zaadjes 
aan hun poten op de boom neerstrij-
ken. Door het knotten sterft de bin-
nenkant af. De buitenkant van de 
boom is de groeikant. 

Aanplant
Voor de aanplant van nieuwe knot-
wilgen worden circa vierjarige tak-
ken gebruikt en dat zijn dan slieten 
van oude wilgen die 2,5 à drie meter 
lang zijn met onderaan een doorsne-
de van ca vijf cm. De slieten worden 
aan de onderkant schuin afgezaagd 
en worden dan in de grond gezet. De 
eerste jaren na de aanplant worden 
de nieuwe zijtakjes regelmatig ver-
wijderd. Er worden ook wel bijzon-
dere vondsten gedaan door de knot-
groep. Zo is er vorig jaar een toren-
valk gevonden die geringd was. Het 

ringetje is opgestuurd naar de vo-
geltrek en de knotgroep kreeg een 
formulier terug met alle gegevens 
over de torenvalk die waarschijnlijk 
helaas tegen een hoogspannings-
mast was gevlogen. Het bleek dat de 
vogel geringd was in 2007 in Noot-
dorp. Ook is er in Legmeer West 
een rugstreeppad gevonden. Deze 
is bij faunawet beschermd. De rug-
streeppad houdt zich bij voorkeur op 
in braakliggend terrein en is gevon-
den tijdens de bouw van Legmeer 
West. Het dier is overgebracht naar 
een apart terrein langs de Rand-
weg welk gebied onder het beheer 
valt van Landschap Noord-Holland. 
De rugstreeppad moet namelijk een 
plek hebben om zich te kunnen ver-
stoppen, er moet water zijn en insec-
ten leven. De hoop en verwachting 
zijn dat de rugstreeppad zich gaat 
vermenigvuldigen. 
De leden van de knotgroep vinden 
eigenlijk het zagen het leukst. Maar 
zij doen ook nog andere werkzaam-
heden zoals afvoeren van het maai-
sel (riet ruigte, grof gras en bra-
men) verder is er vast onderhoud 
zoals aan de Watsonweg waar het 
opgaand hout wordt teruggezet zo-
dat de boomsingel open blijft. In de 
winter wordt het landje van Verme-
ij gemaaid waarbij het maaisel met 
de hand wordt afgevoerd. Ook is er 
gemaaid in oktober bij Fort aan de 
Drecht door het Landschap en op-
geruimd door de knotgroep. Maar 
ook buiten Uithoorn zijn er werk-
zaamheden zoals bij de verschillen-
de forten in de regio. Boven Bever-
wijk wordt er ook gezaagd, verder 
het Naaldenveld in Bentveld/Zand-
voort, bosdunning in de regio Am-
stelland Kennemerland en het Groe-
ne Hart Noord. 
Op 14 maart is het zevende lustrum. 
35 jaar geleden is Wim van Zuilen 
begonnen met een aantal leerlingen 
van Thamen toen de LTS. Later zijn 
daar vrouwelijke vrijwilligers uit Am-
sterdam bijgekomen en dat is later 
uitgebreid. De knotgroep is nu voor-
gedragen voor de zilveren maan on-
derscheiding. Vrijwilligers zijn nog 
steeds welkom en inlichtingen kun-
nen ingewonnen worden bij Bert 
Schaap 0297-565172.

Bingo in Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 in De Kwakel wordt komende vrijdag 12 decem-
ber vanaf 20.00 uur weer een gezellige bingo-avond gehouden. De prijzen zijn al in de kerstsfeer. Vanaf 19.15 
uur staat de koffie klaar.

Een uitbundig onthaal van 
sinterklaas door kinderen 
van de Toermalijn
Uithoorn - Het had niet veel ge-
scheeld of sinterklaas was afgelo-
pen vrijdag veel te laat gearriveerd 
bij de O.B.S. Toermalijn in Uithoorn! 
Om 8.30 uur stonden alle kinde-
ren vol spanning op sinterklaas te 
wachten toen hij niet veel later op 
een tractor aan kwam rijden!!!!!!!

Dit niet al te comfortabele vervoers-
middel was het redmiddel voor sin-
terklaas en zijn pieten! Een boer trof 

sinterkaas namelijk rond 8 uur to-
taal ontredderd aan bij het bouwter-
rein van de brede school waar sin-
terklaas vorig jaar de eerste paal ge-
slagen had. Sinterklaas en zijn pie-
ten waren dit jaar per luchtballon 
naar deze plek afgereisd en zagen 
pas nadat ze geland waren dat de 
school nog niet af was!

Net op het moment dat de sint het 
hele eind naar de Toermalijn wilde 

gaan lopen kwam er een boer met 
een tractor langs die geen moment 
aarzelde om de sint een lift naar 
de Toermalijn te geven. Dankzij het 
snelle optreden van deze boer kon-
den de kinderen ook dit jaar weer 
hun cadeautje persoonlijk van de 
sint ontvangen! Dit nadat zij eerst 
luid zingend sinterklaas hadden ver-
welkomd onder aanmoediging van 
een van de pieten die vond dat dit 
nog wel harder en harder kon!
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Waar iedereen vandaag de dag de mond vol over heeft 
is ‘inleveren’. Er zijn echter ook nog mensen en bedrijven 
die er anders over denken. Zoals warme bakker Marco 
Hulleman: “Wij leveren niet in op kwaliteit en groei, maar 
gáán er juist voor.” Dat kan en doet hij dan ook met zijn 
in totaal 60 enthousiaste medewerk(st)ers, verdeeld over 
een splinternieuwe brood- en banketbakkerij en drie 
goedlopende winkels. Daaronder één in Aalsmeer op de 
Ophelialaan, een winkel in winkelcentrum Zijdelwaard 
te Uithoorn en een winkel in de Westwijk in Amstelveen.

Hulleman gaat niet alleen voor vakmanschap en kwaliteit, maar 
is bovenal ambachtelijk en innovatief goed bezig. Waar nodig 
worden de winkels aangepast en voorzien van de noodzakelijke 
apparatuur en wordt een creatief kwaliteitsassortiment 
gepresenteerd om zijn klantenbestand tevreden te houden. 
Door uitbreiding en groei van het assortiment bood de tot 
voor kort bestaande bakkerij in Aalsmeer te weinig capaciteit. 
Reden dat hij samen met zijn echtgenote eens om zich heen 
ging kijken naar een andere geschikte locatie. Uiteindelijk werd 
die gevonden op een nieuw bedrijventerrein voor kleinschalige 
bedrijven aan de Aalsmeerderweg 253. Daar is een compleet 
nieuwe brood- en banketbakkerij gebouwd en ingericht die 
voldoet aan de laatste wettelijke eisen en normen. Op 14 april 
van dit jaar werd de bakkerij in gebruik genomen.

Ambachtelijk
“We kunnen nu volop kwaliteitsproducten maken en leveren 
wat we bij de oude bakkerij niet zouden kunnen realiseren. 
De huidige tijd stelt hoge eisen aan kwaliteit, maar ook aan 
productiemethoden, -middelen en medewerkers. Daarin moet 
je investeren,” vertelt Marco Hulleman . “De ruimten achter de 
winkels in Aalsmeer en in het winkelcentrum Zijdelwaard die 
vroeger productieruimten waren, zijn nu bij de verkoopruimte 
getrokken. Ook ons personeel heeft de nodige faciliteiten 
gekregen die ze verdienen. Met elkaar zetten wij in op groei, 
maar niet ten koste van alles en al helemaal niet ten koste 
van kwaliteit. Die willen we nu juist op hetzelfde hoge niveau 
houden zoals die nu is. Als het even kan willen we de lat nog 
hoger leggen door creatiever om te gaan met de werkwijzen 
en de samenstelling van de producten. Daarbij blijven wij een 
ambachtelijk bedrijf waar met liefde en vakmanschap brood 
en banket worden gemaakt. Een echte warme bakker dus met 
‘warme gevoelens’ voor onze producten, maar ook voor onze 
medewerkers en niet te vergeten onze klanten. Dat stukje 
persoonlijke inbreng vind je terug in ons totaal assortiment.”

Creatief
Naast winkelverkoop levert Brood- en Banketbakkerij Hulleman 
ook een breed scala aan bakkerijproducten aan de horeca, 
slagerijen, vishandel, sportkantines, cateringbedrijven e.d. Bij 

het banketassortiment kan 
men eveneens terecht voor alle 
soorten gebak, klein gebak, 
bruids- en verjaardagstaarten, 
themataarten, gebak met 
logo’s en namen voor het 
bedrijfsleven en noem maar 
op. Bij Hulleman worden 
alle producten met veel zorg 
en vakmanschap gemaakt. 
Hoewel automatisering en 
moderne apparatuur ook bij 
de moderne bakkerijbranche 
niet is weg te denken, 
worden veel handelingen 
nog handmatig uitgevoerd 
en geproduceerd. ‘Creatief 
omgaan met ingrediënten’, 
noemt Marco dit. Het werk 
blijft dus zijn ambachtelijke 
karakter houden. “We zijn 

niet voor niets trots 
op ons vak. Het leuke 
maar ook unieke van 
het bakkersvak is dat je 
van binnenkomende grondstoffen in eigen beheer complete 
eindproducten maakt waar op hun beurt onze klanten weer 
van genieten. En als je over de komende feestdagen spreekt 
dan hebben we daarvoor een prachtig en speciaal assortiment. 
Heel gewild zijn bijvoorbeeld onze kerststollen. In onze 
beleving mag daar niets aan ontbreken. Ze zijn gewoon top. 
Geen wonder met zoveel heerlijke ingrediënten als noten, 
sinaasappelsnippers, suikernips, honing, rum en natuurlijk 
zuivere amandelspijs. Van hoge kwaliteit zijn ook onze 
oliebollen en appelbeignets. Daar hebben we veel vraag naar 
al vanaf begin oktober.”

Verrassen
Nagenoeg al onze producten vragen veel aandacht voor wat 
betreft de samenstelling, het deeg en de verdere ingrediënten. 
Onverwachte temperatuurschommelingen kunnen daarbij de 
kwaliteit van het product sterk beïnvloeden. Daarom zijn we zo 
blij met onze nieuwe bakkerij waar we de omgevingstemperatuur 
keurig in de hand kunnen houden omdat er in afgescheiden 
ruimten wordt gewerkt. Nu heb je niet meteen een ‘hittegolf’ 
in dezelfde werkruimte waar beslag wordt gemaakt als er een 
oven wordt geopend om gebakken producten eruit te halen. 
Dat was in de oude bakkerij nog wel eens een probleem. 
Het deeg wordt nu in een andere ruimte gemaakt waar een 
constante temperatuur heerst. Daarmee houd je de kwaliteit 
van het product op peil wat ermee gemaakt wordt. Om maar 
een voorbeeld te geven. Grondstoffen zijn duur vandaag de 
dag, daar moet je dus zuinig mee omspringen, net zoals dat het 
geval is met energie en betrokken medewerkers. Verder stijgen 
hun lonen natuurlijk ook geregeld en terecht. Mijn mensen 
doen hun uiterste best om het onze klanten optimaal naar de 
zin te maken. Immers, die moet je verrassen met een product 
en niet confronteren met een ‘gemiddelde’. Niettemin willen 
we concurrerend in de markt opereren. Dat vergt weliswaar 
veel inzicht, vakmanschap en inzet, maar dat hebben wij er 
allemaal voor over.”
Aldus Marco Hulleman die te kennen geeft dat zijn winkels op 
de dag na kerst, dus zaterdag 27 december, gewoon open zijn. 
Wie meer wil weten over Brood- en Banketbakkerij Hulleman, 
zijn geschiedenis en het assortiment, doet er goed aan de 
website eens te bezoeken: 

www.hullemanbroodenbanket.nl.

Keurslager Bader 
wenst u smakelijke 
feestdagen!

Dat kunnen wij u als Keurslager met volle overtuiging toewensen. Want deze feestmaand heb-
ben wij weer heel wat lekkers voor u in petto. Komt u maar kijken naar onze feestfolder. En dat is 
nog maar het topje van de ijsberg. Keurslagerij Bader staat bekend als een ambachtelijke slagerij 
waarbij in de eigen vleeshouwerij onder optimaal hygiënische omstandigheden vers vlees wordt 
verwerkt tot allerlei overheerlijke producten die u in de vitrines ziet. Bovendien heeft Bader een 
eigen worstmakerij. Voordeel voor u is daarbij een eerste kwaliteit vleeswaren tegen een aantrek-
kelijke prijs. Ons creatieve team is voortdurend bezig nieuwe en smakelijke producten voor u te 
ontwikkelen. Keurslagerij Bader speelt seizoenmatig gezien duidelijk in op de vraag en de be-
hoefte van haar klanten. De decembermaand vormt daarbij het ‘mekka’ van overheerlijke warme 
en koude hapjes, gourmetschotels, wild, lamsvlees en alle soorten rund- en varkensvlees, verse 
vleeswaren en noem maar op. Alles voor een feestelijke dis. En dat is toch de bedoeling met de 
kerst en misschien daarna ook rond de jaarwisseling?

December, dé feestmaand
Hoe dan ook, met de feestdagen in het vooruitzicht zorgt Keurslager Bader wederom voor 
een passend assortiment. Daarbij is er voor elk wat wils. Want december is voor nagenoeg 
iedereen dé feestmaand bij uitstek. Dat betekent dat de meesten onder u extra aandacht 
schenken aan lekker eten en drinken, zoals een feestelijk ontbijt, een perfecte lunch, har-
tige hapjes bij de borrel en natuurlijk een exquis diner. Het laatste vergezeld van een goed 
glas wijn. Het kerstdiner ervaren velen meestal als het hoogtepunt van dit bij uitstek fa-
miliefeest. Keurslager Bader kan u 
hierbij van dienst zijn. Alle ingre-
diënten en componenten voor dit 
diner kunnen wij u leveren en die 
treft u veelal aan in de koelvitrines 
van onze winkel. Daaronder talloze 
vleesspecialiteiten, vleeswaren en 
salades. Maar ook kant en klare 
producten, mocht het koken u 
(even) teveel worden. Indien u iets 
bijzonders wenst, dan kunt u dat 
bij ons vanzelfsprekend bestellen. 
Wij vragen u wel dat tijdig te doen. 
En als u hulp nodig heeft bij het sa-
menstellen van uw kerstdiner, dan 
willen wij u graag adviseren.

Recepten
Eén van de hulpmiddelen om voor uw gasten een optimaal kerstdiner op tafel te zetten, 
is de eigen website van Keurslager Bader. Log in op www.bader.keurslager.nl en ga naar 
recepten. Daar treft u allerlei lekkere specialiteiten aan om zelf te bereiden. Wie niet zo 
handig is op de PC kan dat natuurlijk ook doen met behulp van het blad ‘Koken met de 
Keurslager’. Een eigen uitgave van de Vereniging van Keurslagers, dat tien keer per jaar 
verschijnt en dat u gratis in de winkel kunt meenemen. Het komende kerstnummer biedt 
u daarvoor alle informatie. De lekkerste hapjes komen erin aan bod. Vanzelfsprekend 
worden de ingrediënten opgegeven als ook de bereidingswijzen van de verschillende 
gerechten. Traditiegetrouw hebben wij eveneens kerstrollades voor u in diverse soorten 
en maten. Ze zijn ambachtelijk vervaardigd, handgeknoopt en lekker gekruid, gevuld 
of naturel. U kunt ook zelf aangeven hoe u de rollade wilt hebben. Dan maken wij hem 
overeenkomstig uw wensen. Eén van de kersttoppers is onze kant-en-klare beenham. Een 
heerlijke kant en klare ham die uitstekend kan dienen als voorgerecht of bij de borrel. U 
serveert deze ham met een onvergelijkbare honing-mosterd saus die u er gratis bij krijgt. 
Een ultieme specialiteit is ook onze ham van het speenvarken!

Wie het nóg anders wil doen kan gezellig gaan gourmetten, fonduen of steengrillen. 
Keurslager Bader heeft alles voor u in de vorm van complete schotels klaar staan, zoals 
‘Van het huis’, Standaard, Royaal, De Luxe of Exclusief. Laat ons u ook eens verwennen met 
onze eigengemaakte saladeschotels en voorgerechten. Bent u een liefhebber van wild, 
dan hoeft u eveneens niet verder te zoeken. Wij hebben een ruime keus uit diverse soor-
ten wild. Voor wie het niet zo ‘wild’ hoeft hebben wij natuurlijk ook kalkoen en kip in huis, 
evenals Hollands lamsvlees.

Bestellen vóór 23 december
Het is wel zaak dat u uw bestellingen in elk geval vóór 23 december a.s. aan ons opgeeft. Dat kan 
via de Keurslager bestellijst die u bij ons in de winkel kunt meenemen. U vindt ons onder andere 
in winkelcentrum Zijdelwaard, naast Gall & Gall en twee winkels vanaf warme bakker Hulleman. 
Maar ook op Bozenhoven in Mijdrecht en in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen bent u 
van harte welkom. Directie en medewerkers van Keurslagerij Bader wensen u culinair geslaagde 
feestdagen voor u, uw familie en vrienden! 

WARME BAKKER 
HULLEMAN: 

“Wij gaan voor 
kwaliteit en groei!”kwaliteit en groei!”

www.bader.keurslager.nl

www.hullemanbroodenbanket.nl
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De Morgenster nu het onder-
komen voor arbeidstraining 
van Ons Tweede Huis
Uithoorn - De eerste steen van 
de Morgenster (oorspronkelijk het 
wijkgebouw van de Nederlands 
Hervormde kerk) werd in 1932 ge-
legd door Piet Buis. “Ik herinner me 
nog dat we elke maand met zegel-
tjes langs de kerkleden gingen om 
geld in te zamelen voor meubels. 
Mijn vader die een wooninrichting 
zaak had verzorgde het interieur. Het 

wijkgebouw werd voor vele doelein-
den gebruikt. Zo waren er toneeluit-
voeringen en ook de mondorgelclub 
Orpheus had er haar onderkomen. 

Voordat de Morgenster werd ge-
bouwd stond er een klein gebouw 
achter de kerk maar dat werd te 
oud. Dominee Tonsbeek nam toen 
het initiatief voor een nieuw ge-
bouw. In de Morgenster was ook 
de bewaarschool gevestigd en klas-
sen van de Nederlands Hervormde 
School kregen daar gymlessen. 

Zondagsschool
Verder was er de zondagsschool en 
er werden daar catechisatielessen 
gegeven. De badmintonclub had 

daar haar onderkomen maar ook 
andere verenigingen zoals de jon-
gelingvereniging, de meisjesvereni-
ging ‘Hij is onze vrede, de jongens-
vereniging ‘Samuel’, de dameskrans 
en de Driehoek meisjesclub en er 
werden oliebollen gebakken. Maar 
ja, de jaren gaan door, de Morgen-
ster stond leeg en  werd bouwvallig. 
Ons Tweede Thuis zocht een loca-
tie als arbeidstrainingscentrum dat 
nu nog gevestigd is in Ouderkerk 
aan de Amstel. Er werd contact ge-
zocht met het college van kerkrent-
meesters om te zien wat de moge-
lijkheden waren. De onderhande-
lingen verliepen gunstig. Maar dat 
was nog niet het eind van het ver-
haal. De gemeente werd benaderd, 
Monumentenzorg,  de brandweer 
en de UBA en het eindresultaat was 
dat de Morgenster verbouwd kon 
worden. Toen dat eenmaal in kan-
nen en kruiken was moest nog over 
de naam nagedacht worden. Moest 
die behouden blijven of moest er 
een nieuwe naam komen? De term 
Morgenster is afkomstig uit de Bij-
bel, namelijk het boek Petrus en 
duidt aan toekomstverwachting. 

Verbouwen
En eigenlijk is dat natuurlijk wat 
geldt voor de toekomstige bewo-
ners. Want elke cliënt heeft zijn ei-
gen verwachting. Er is een verschei-
denheid aan mensen en doelstel-
lingen. Ons Tweede Thuis is een 
stichting die mensen met een lich-
te handicap opvangt. In het woon-
trainingscentrum in de Leopoldlaan 
zijn de cliënten gehuisvest en le-
ren daar ook zaken die met wonen 
te maken hebben zoals schoonma-
ken, opruimen, koken en dergelijke. 
Maar er moest ook dagbesteding 
gerealiseerd worden en dat wordt 
dus nu de Morgenster. Aangezien  
er extra ruimte nodig was, is de oor-
spronkelijke ruimte uitgebreid. Het 
middengedeelte van het oude ge-
bouw was vrij hoog zodat daar met 
twee verdiepingen kon worden ge-

De nieuwe ‘ bewoners’ van de geheel vernieuwde Morgenster

werkt. Patricia Wiering, clusterma-
nager, vertelt dat het een werkplek 
is voor maximaal 24 cliënten. Op dit 
moment zijn er vier medewerkers.  
Maar de bedoeling is dat als men 
op het maximale aantal cliënten is 
gekomen er op elke vijf cliënten één 
medewerker aanwezig is. Het gaat 
dan om jongvolwassenen vanaf 18 
jaar met een autistische stoornis. 

Werken
Er zijn tal van werkzaamheden zoals 
arbeidstraining, begeleiding bij stu-
die of langdurig werken. Ook kan de 
Morgenster de opstap zijn naar (be-
taald) werk. Er zijn in de Morgenster 
verschillende activiteiten zoals de 
copyshop (het uitgeven van krant-

jes of folders) maar ook inbinden 
en lamineren, ICT werkzaamheden 
zoals het opzetten van een website 
en die ook onderhouden, het digi-
taliseren van dia’s en muziek en vi-
deobanden maar ook handvaardig-
heden en horeca/lunchroom. Maar 
er worden ook taarten gebakken op 
bestelling. “Er is tijd voor inspanning 
en ontspanning”, aldus Wiering. De 
cliënten komen om 09.30 uur bin-
nen en blijven in het centrum tot 
15.30 uur. 

Op zaterdag 6 december werd het 
nieuwe arbeidstrainingscentrum 
feestelijk geopend met diverse toe-
spraken en aan drie cliënten werd 
de sleutel van het fietsenhok over-

handigd. Maxime speelde twee 
stukken op de piano: een prelude 
van Rachmaninoff en Clair de Lune 
van Debussy. 
David schrijft stukjes en doet soms 
ook een interview en Emiel houdt 
zich bezig met alles op het gebied 
van ICT. Daarna volgde er een rond-
leiding door het nieuwe gebouw. Op 
de begane grond is het fietsenhok, 
een ruimte voor handarbeid, de co-
pyshop, de promotiehoek, de lunch-
room en de scholingsruimte. Op de 
verdieping erboven zijn individue-
le werkplekken en algemene werk-
plekken. 
Een prachtige locatie die uitstekend 
geschikt is als rustige werkomge-
ving.

Sinterklaas bezoekt natuurlijk 
ook kinderdagverblijf Dribbel

Uithoorn - Zaterdagochtend 29 november was het feest voor alle kinderen van Kinderdagverblijf Dribbel van de 
Uithoornse Kinderopvang. Sinterklaas en twee pieten kwamen op bezoek. Uit volle borst werd er gezongen en de 
sint had het wel erg druk, want hij moest wel zes groepen af! De kinderen kregen natuurlijk allemaal een mooi ca-
deau en heel veel pepernoten. Wat een feest!!

Prijswinnaars Ouderendag
genieten van Van Gogh

Uithoorn - Afgelopen maandag, 8 
december, genoot een aantal prijs-
winnaars van een compleet verzorg-
de dag naar het Van Gogh Museum 
in Amsterdam.
Tijdens de jaarlijkse Ouderendag in 
zowel Aalsmeer als Uithoorn stelde 
Rabobank Regio Schiphol vier ar-
rangementen beschikbaar voor de 
loterij.

De gelukkige winnaars, mevrouw 
Börger, de heer Rückert, mevrouw 
Vijfhuizen en de heer Scherling, 
mochten ieder een introducé mee-
nemen. De gasten werden per bus 
vervoerd naar het Van Gogh Mu-
seum. Hier stond de koffie met iets 
lekker al klaar. Daarna kreeg men 
onder leiding van een ervaren gids 
een rondleiding door de vaste col-
lectie en aansluitend bracht men 
een bezoek aan de tentoonstelling 

‘125 grote liefdes’. Na deze boei-
ende rondleiding was het tijd om 
de inwendige mens te verzorgen. 
Men kon genieten van een heerlij-
ke lunch in het Museumrestaurant. 
Na afloop werden de winnaars weer 
keurig thuisgebracht. Namens Ra-
bobank Aalsmeer was Pim Kramer, 
adviseur Personal Banking aanwe-
zig. Wim Meijers, kantoordirecteur 
Uithoorn, vergezelde de winnaars 
uit Uithoorn. Beiden kijken terug op 
een zeer geslaagde dag!

Culturele partners
De Rabobank is al vele jaren als één 
van de grotere sponsoren actief in 
de culturele sector. Door samen te 
werken met toonaangevende cultu-
rele partners maken zij cultuur toe-
gankelijker. Voor iedereen. Sinds 
2003 werken de Rabobank en het 
Van Gogh Museum samen. Het ver-

hogen van het Nederlandse bezoek 
aan het Van Gogh Museum en het 
vergroten van het kennis- en inte-
resseniveau met betrekking tot één 
van de grootste Nederlandse kun-
stenaars en zijn tijdgenoten is de 
gezamenlijke doelstelling. In de eer-
ste vier jaar van het partnership is 
het aantal Nederlanders dat het Van 
Gogh Museum heeft bezocht van 
circa 130.000 naar ruim 200.000 per 
jaar gestegen.

De Rabobank blijft in ieder geval 
tot 2011 hoofdsponsor van de suc-
cesvolle Van Gogh Museumbus en 
sponsor van de Van Gogh Museum 
Vrijdagavond. Tijdens deze avond 
krijgen houders van de Rabo Euro-
pas tussen 18.00 en 22.00 uur 50% 
korting op de toegangsprijs. Boven-
dien mogen zij op vrijdagavond een 
gratis introducé meenemen.

De toneelvereniging heeft er heel wat uitvoeringen verzorgd

Ook de Driehoek Club vond haar ‘podium’ in de Morgenster

De oude mondharmonicaclub Orpheus
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Botenbouwers uit De Kwakel
voelen zich gedupeerd

De Kwakel - In De Kwakel is bij een aantal botenbouwers, gevestigd 
op het bedrijventerrein ‘Lindepark’ aan de Voorling opschudding 
ontstaan vanwege het feit dat de gemeente Uithoorn vooralsnog 
niet wenst mee te werken aan de realisatie van een permanente 
laad- en losplaats voor plezierboten aan de oever van de Amstel, 
aan de Amsteldijk-Zuid, op zo’n 150 meter afstand van de Vrou-
wenakkerse brug. Sterker nog, de uit een eenvoudige betonnen 
stelcomplaat bestaande voorziening in de berm moest op last van 
de (voorzieningen)rechter door JVG Watersport BV, onderdeel van 
de holdingvennootschap AWG van de heer Frank van den Aard-
weg, per 1 december ontruimd zijn en de berm weer in oorspron-
kelijke staat worden teruggebracht.

Dit overeenkomstig het vonnis van de Rechtbank Amsterdam waar JVG 
Watersport BV (met in haar kielzog mede namens Aluminiumjon BV en 
Bakker Boten) een civielrechtelijke procedure had aangespannen tegen de 
gemeente Uithoorn voor het behoud van de laad- en losplaats voor plezier-
boten aan de Amstel. Die had JVG Watersport daar aangelegd met toestem-
ming en hulp van de provincie Noord-Holland en Waternet, in afwachting 
van de vergunning die men daarvoor had aangevraagd en de gemeente 
toch wel zou afgeven... Ook al omdat wethouder Jeroen Verheijen van de 
gemeente Uithoorn naar zeggen ‘enthousiast was over komst van de boten-
bouwers - met name de vestiging van de prestigieuze Jan van Gent sloepen 
in De Kwakel - en daartoe gemeentelijke medewerking aan de plannen in 
het vooruitzicht stelde’. Zo staat het in de conclusies van de dagvaarding 
van de Gerechtsdeurwaarders Kemper & Paulusma als bijlage bij het vonnis. 
Maar het liep anders dan verwacht. De vergunning kwam niet af op de aan-
vraag die JVG Watersport op 18 april dit jaar had ingediend. Op 5 augustus 
kreeg men bericht van de gemeente dat geen medewerking kon worden 
verleend aan de realisatie van een laad- en losplaats voor plezierboten aan 
de Amsteldijk-Zuid. De voorzieningenrechter heeft echter bij herhaalde 
malen de gemeente verzocht de verwijdering van de (tijdelijke) los- en 

laadplaats op te schuiven naar uiteindelijk het tijdstip van 1 december, om-
dat er geen ‘spoedeisend belang’ mee was gemoeid met de onmiddellijke 
verwijdering. Bovendien heeft de gemeente bij de terechtzitting verklaard 
bereid te zijn met JVG Watersport overleg te voeren over een andere locatie 
voor een laad- en losplaats als men met een alternatief op de proppen komt. 
Maar zoals de zaken er nu voor staan gebeurt dat toch niet, ook al bergt dit 
een klein lichtpuntje in zich.

Bestemmingsplan
Overigens was de ‘vaste laad- en losplaats’ aan de oever van de Amsteldijk-
Zuid alvast door JVG Watersport aangelegd als een vervolg op de tijdelijke 
drijvende laad- en losplaats voor boten waarvoor in februari 2008 wél toe-
stemming was verkregen zolang de ontmanteling en de nieuwbouw van 
de Vrouwenakkerse brug aan de orde was. Nu de brug en de infrastructuur 
klaar zijn, blijkt er van gemeentewege geen reden meer te zijn om vergun-
ning voor een verdere voorziening te verlenen. De oever langs de Amsteldijk 
is eigendom van de gemeente en valt binnen het bestemmingsplan ‘Lande-
lijk Gebied’. Om die reden mag er hoe dan ook geen economische bedrijvig-
heid plaatsvinden, noch mag er op die plaats ’gebouwd’ worden. Om kort 
te gaan, JVG Watersport wil voor de tijdelijke vergunning een permanente 
hebben voor een vaste boten laad- en losplaats. De gemeente weigert dat. 
En dat uitte zich in een civielrechtelijke procedure waar de gemeente en 
JVG Watersport afgelopen zomer lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Afhankelijk
Immers, de watersportbedrijven die zijn gevestigd op het nieuwe bedrij-
venterrein ‘Lindepark’ aan de Voorling in De Kwakel, naast Noord-Zuid route 
(N231) op steenworp afstand van de Amstel, zijn voor hun succesvolle be-
drijfsvoering afhankelijk van een mogelijkheid om boten in het water te til-
len en er weer uit te halen. Onder meer om klanten de mogelijkheid te bie-
den om te kunnen proefvaren met het door hen uitverkoren type; maar ook 
om zelf te constateren of een boot na montage en inrichting geheel lekvrij 
is. De bedrijven zelf zijn niet direct aan (open) vaarwater gevestigd. Om de 

zaak niet verder te laten escaleren heeft JVG Watersport maandag 8 decem-
ber jl. met behulp van een mobiele kraan de betonnen plaat van de laad- en 
losplaats laten verwijderen. De oever zal nog verder worden hersteld in zijn 

oorspronkelijke staat. De betreffende bedrijven zullen nu met hun boten 
op een trailer via de weg ergens naar een andere locatie, bijvoorbeeld in 
Aalsmeer, moeten rijden om daar bij een werf de boten te water te kunnen 
laten. Dat brengt per keer flink wat kosten met zich mee, nog afgezien van 
de verkeershinder die het transport van dit soort boten met zich meebrengt. 
In het winterseizoen valt dat nog wel mee, maar volgend voorjaar wordt het 
niet kunnen beschikken over een eigen laad- en losplatform vanaf 1 maart 
een (bedrijfs)probleem. Als er geen alternatief in het vooruitzicht wordt 
gesteld overwegen de bedrijven naar elders te gaan verkassen aangezien 
zonder losplaats hun ondernemen ernstig wordt bemoeilijkt.

Eerst wel, nu niet meer
“Mijn collega’s en ik zijn naar dit bedrijvenpark verhuisd omdat de locatie 
zich uitstekend leent voor onze activiteiten in de plezierbotensector. Het be-
drijventerrein is goed en gemakkelijk bereikbaar via de Noord-Zuid route en 
de Amstel ligt op 150 meter afstand. Omdat daar een los- en laadplaats voor 
boten was gesitueerd, konden we er met een trailer eenvoudig en snel naar-
toe rijden. Nu dat niet meer kan vraag ik mij af hoe het na 1 maart volgend 
jaar moet als het nieuwe watersportseizoen begint,” zo luidt de reactie van 
Maarten van Egmond van de onlangs op het bedrijventerrein gevestigde 
Jan van Gent Watersport. Zijn twee andere collega’s, de heren Jobbe Kam-
sma van Aluminiumjon BV en Alexander Bakker van Bakker Boten BV, delen 
die mening. “Wij begrijpen het allemaal niet. Eerst krijgen we wél een tijde-
lijke vergunning omdat de aanleg van de nieuwe brug ons ‘in de weg zat’ en 
nu we vragen om daarvoor een permanente vergunning te geven, kan dat 
ineens niet meer. Het gaat ruwweg om zo’n 5 bij 3 meter. Het zit niemand in 
de weg, er zijn geen omwonenden die er last van hebben, de verkeersveilig-
heid is niet in het geding en het is zo in te richten dat je het verschil met het 
groen van de berm niet hoeft te zien. Op de locatie waar een botenlosplaats 
door JVG Watersport was aangelegd is ook altijd gedurende lange tijd een 
losplaats geweest. Dat blijkt uit foto’s die voorkomen in het boek van his-

toricus Dick van Wees ‘De Kwakel, in woord en beeld.’ Maar kennelijk is die 
voorziening uit de tegenwoordige tijd geschrapt. Via de holdingdirecteur, 
de heer Frank van den Aardweg, hebben wij op 26 november een brief naar 
de gemeente gestuurd en daarin nog eens uitgelegd welke problemen wij 
verwachten nu wij niet meer in staat zijn om in de nabijheid boten in het 
water te zetten. Het gaat ons klanten kosten. Eén en ander vergezeld van 
het verzoek om de situatie nog eens te bekijken en mee te denken over een 
oplossing. Maar tot op heden hebben we nog geen enkele reactie daarop 
gekregen.”

Bureaucratie
Wie de foto’s van de losplaats bekijkt zal zich afvragen ’Waar gáát dit over?’ 
Het miniscule stukje berm is de inzet geweest van een bureaucratisch steek-
spel. Waarom eerst wél een vergunning omdat er ene brug wordt gebouwd 
en daarna ineens niet meer?... Als het op de huidige locatie dan niet mag, 
waar dan wél? Honderd meter verderop? Een pracht locatie in de bocht, 
heel geschikt en met voldoende ruimte. Niemand die er last van heeft. Zelfs 
de eigen ambtenaren van de gemeente Uithoorn vonden deze alternatieve 
locatie een uitstekende gedachte. Maar ook dat bood onvoldoende soelaas 
om het college op andere gedachten te brengen. Nu kun je als gemeente-
bestuur natuurlijk stok en stijf verharden in het feit dat het bestemmings-
plan iets anders niet toelaat. Anderzijds komt het vaak genoeg voor dat het 
‘aangepast’ kan worden. Tenslotte heeft de gemeentelijke overheid ook de 
taak om ondernemers kansen te beiden zich te ontplooien. Dat komt niet 
alleen de werkgelegenheid ten goede, maar draagt tevens bij aan een stukje 
inkomen voor de gemeente. Ook al staat de gemeente in dit geval in haar 
recht voor wat betreft het eigendomsrecht van de grond, een starre hou-
ding biedt geen van tweeën voordeel. Overleg wat mogelijk zou kunnen 
zijn wél.
Frank van den Aardweg wilde mede als partij in dit geschil er weinig van zijn 
kant over kwijt. “Het is betreurenswaardig dat de gemeente zonder enige 
verdere uitleg maar steeds ‘nee’ blijft zeggen. Ik mis de onderbouwing daar-
van. Niettemin blijf ik hopen op een constructief overleg met de gemeente 
om tot een oplossing te komen, zoals dat tijdens de rechtzitting is afgespro-
ken. Gaat dat niet lukken, dan zullen drie watersportondernemers die hier 
pas kort zijn gevestigd, hun activiteiten moeten staken en naar een meer 
geschikte ruimte buiten de gemeente moeten uitkijken. Dat zou jammer 
zijn en dat kost hun bovendien veel geld. Verder wil ik er niet op in gaan 
zolang de huidige procedures nog niet zijn afgehandeld.”

Laad- en losplaats aan de Amstel door gemeente niet toegestaan

Commentaar wethouder Verheijen

Wethouder Jeroen Verheijen (RO, Economie) antwoordt op onze 
vraag waarom er geen medewerking wordt verleend, dat hij ver-
rast is dat er meer botenbouwers zijn die van de laad- en losplaats 
gebruik maakten. “Ik heb alleen te maken gehad met JVG Water-
sport BV, de andere ondernemers ken ik niet eens en heb er ook 
geen gesprekken mee gehad,” aldus de wethouder. “Het staat elke 
ondernemer vrij zich hier te vestigen, maar dat schept voor de 
overheid geen verplichting om voor extra faciliteiten te zorgen. 
Wie zich hier als botenbouwer of leverancier van boten gaat ves-
tigen, doet er dus goed aan zich eerst te oriënteren of er in de na-
bijheid geschikt vaarwater is dat vrij toegankelijk is. Zo niet dan 
moet hij van te voren bekijken of daarvoor vergunningen nodig 
zijn.

Het hangt van het bestemmingsplan af of die worden toegewezen. In 
het onderhavige geval niet omdat het bestemmingsplan dat niet toe-
laat. Daarnaast was de laad- en losplaats illegaal aangelegd, ook al heb-
ben de provincie en Waternet hiervoor in beginsel toestemming gege-
ven. De grond is nog altijd eigendom van de gemeente en die beslist 
uiteindelijk. Bovendien is het gebied onderdeel van de structuurvisie 
zoals die nu door de gemeente wordt uitgewerkt. Verder zijn er eco-
nomische planstudies in de maak. Zodra die afgerond zijn kan worden 
bekeken of het beleid aanknopingspunten biedt om de betreffende 
ondernemers ter wille te zijn. Maar vooralsnog is dat niet het geval. 
Overigens was er vóórdat vergunning was gegeven voor de tijdelijke 
aanleg-, laad- en losplaatsvoorziening, óók geen sprake van een vaste 
laad- en losplaats aan wal. Ja, die van honderd jaar geleden ken ik, maar 
die is met de aanpassing van het bestemmingsplan destijds uit beeld 
verdwenen. Als er ooit weer een aanlegplaats zou komen beperkt zich 
dat tot recreatieve doeleinden. Als wie dan ook zonder vergunning iets 
opzet, verwachten de inwoners dat de overheid handhavend optreedt 
en er dus een verbod op legt. Dat doen we dan ook. Het maakt daarbij 
niet uit of dat ondernemers zijn of particulieren.”

Op de suggestie of zijn halsstarrige houding in deze ten grond-
slag ligt aan een persoonlijke vete die hij zou voeren vanwege 
een conflict in de privésfeer met Van den Aardweg en de politieke 
gebeurtenissen rond diens echtgenote Ananda (EDU), reageert 
Verheijen gepikeerd: “Absoluut niet. Hoe kom je erbij. Dat staat er 
volledig buiten! De aanvraag voor de vergunning is zonder aan-
zien des persoon objectief bekeken waarna een advies aan het 
college is gegeven. Dat heeft in gezamenlijk overleg – dus niet ik 
alleen – besloten tot afwijzing. Ga je het op die toer brengen dan 
trek je de integriteit van het hele college in twijfel. Ik denk dat je 
dan verkeerd zit.” Waarvan akte.
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Veertigjarig dienstverband 
Lia Flantua in Vinkenoord
Vinkeveen - Maandag 1 december 
was er ’s morgens een gezellig sa-
menzijn van het personeel van Vin-
kenoord dat  georganiseerd was voor 
Lia Flantua in Vinkenoord. Dit ter ge-
legenheid van haar 40-jarige dienst-
verband als ziekenverzorgster in Vin-
kenoord. 
Lia werkt vanaf haar 17e, dus 1984, 
in Maria-Oord, waarvan de laatste 
24 jaar in Vinkenoord. Iemand die 40 
jaar als ziekenverzorgster, en ook nog 
al die jaren bij dezelfde werkgever, 
werkt is toch wel uniek te noemen. 
Dus zeker een goede reden voor een 
klein feestje. Althans dat vonden de 
medewerkers van Vinkenoord. Nu 
konden zij als collega’s dit wel wil-
len organiseren, maar Lia moest het 

wel leuk vinden natuurlijk. Hoewel Lia 
erg bescheiden is en liever wat op de 
achtergrond staat, leek het haar toch 
wel erg gezellig om samen met colle-
ga’s en bewoners koffie te drinken en 
uiteraard een gebakje te verorberen. 
De recreatiezaal was door de colle-
ga’s prachtig versierd met ballonnen 
en slingers. Er stond zelfs een zus-
ter met een ondersteek. Na het eer-
ste kopje koffie werd het tijd voor een 
lied. 

Jan Smit
Lia kan muziek van Jan Smit wel 
waarderen, dus daar werd een 
passende tekst opgemaakt. De 
meeste collega’s van Lia van vroeger 
hebben een andere baan. Om de 

nodige informatie en foto’s van Lia 
op te zoeken was het archief de 
juiste plek. Hieruit ontstond het idee 
om een echt fotoboek te maken voor 
haar. Deze “taak” werd graag vervuld 
door een collega. Het resultaat is 
een prachtig gebonden fotoboek 
met recente foto’s en foto’s uit de 
oude doos. Samen met de bewoners 
van Vinkenoord heeft Lia het boek 
meerdere keren doorgekeken. 
Zij kreeg van de collega’s en 
bewoners nog twee prachtige glazen 
voorraadpotten met een cadeaubon. 
Het was een gezellige en fijne 
ochtend. Alle bewoners en collega’s 
hopen nog vele jaren te kunnen 
genieten van de enthousiaste 
werkhouding in Vinkenoord.

Boerderijen in de kijker 
met educatieprogramma 
voor basisscholen
De Ronde Venen - Circa twin-
tig boeren in de Utrechtse Venen 
en een vijftal lokale Natuur- en Mi-
lieu Educatie Centra, waaronder 
De Woudreus in Wilnis, werken sa-
men om scholen een lesprogram-
ma te bieden op boerderijen. On-
der de noemer ‘Boerderij in de kij-
ker’ kunnen kinderen van de groe-
pen 3 t/m 6 daadwerkelijk kennis 
maken met het leven op een boer-
derij. Het college van B&W stemde 
in met de financiering van dit pro-
ject met ruim  3000,- euro per jaar 
tot en met 2013. 
Twee praktische boerderijlessen zijn 
ontwikkeld. Voor de groepen 3 en 4 

bestaat het programma ‘De Koei-
en van Boer Jan’ waarbij dieren op 
en rond de boerderij centraal staan. 
Voor de groepen 5 en 6 is er het 
programma ‘Superboer, ontmoet de 
man die ons eten maken kan’. Dit 
programma draait om de herkomst 
van voedsel. De lessen zijn opgezet 
via de methode ‘leren door te doen’, 
zodat de kinderen veel aan de slag 
gaan met doe-opdrachten. 
Door het bezoek aan de boerde-
rij gaat er een nieuwe wereld voor 
kinderen open, waarvan velen nog 
nooit op een boerderij zijn geweest, 
ook al wonen ze in een plattelands-
gemeente. Door dit project komen 

de kinderen in aanraking met na-
tuur, cultuur en voedselproduc-
tie. De educatieboeren en hun pro-
jectpartners willen met het project 
waardering voor en de toegankelijk-
heid van het platteland vergroten.
Boerderij in de kijker is een initiatief 
van Agrarische Natuurvereniging de 
Utrechtse Venen in samenwerking 
met De milieudienst Noord-West 
Utrecht, Natuur- en Milieucommu-
nicatie Utrecht en LTO-Noord (De 
Ronde Venen).
Op de website www.boerderijinde-
kijker.nl en www.nmegids.nl kunt u 
meer informatie vinden over de les-
programma’s en het project.

Blijft de brug of gaat hij weg? 

Klankbordgroep denkt mee 
over wel of niet verdwijnen 
van de Irenebrug
Uithoorn/Amstelhoek - Ja, wat 
moet je daar nu van denken: Als je 
als pers ’s middags per e-mail wordt 
geïnformeerd over een bijeenkomst 
die diezelfde avond plaatsvindt. 
Een vergadering van de klankbord-
groep en de stuurgroep die in het 
leven zijn geroepen om mee te den-
ken namens de bewoners over het 
wel of niet verdwijnen van de Irene-
brug. “Wel openbaar” gaf wethou-
der Maarten Levenbach aan. Maar 
dan rijst toch de vraag waarom deze 
bijeenkomst  niet eerder aangekon-
digd  werd  in de media. Bij navraag 
bleek dat het college van Uithoorn 
in eerste instantie van mening was 
dat dit een bijeenkomst moest zijn 
alleen voor de klankbordgroep maar 
aangezien het college van De Ron-
de Venen vond dat dit een openbare 
bijeenkomst kon zijn werd de pers 
dus ook uitgenodigd. Maar zoals 
gezegd, wel op het allerlaatste nip-
pertje. Zit daar wat achter?  Want ja, 
op het laatste moment een bijeen-
komst organiseren wekt toch wel 
enigszins wantrouwen. Maar vol-
gens de wethouder heeft deze bij-
eenkomst ook te maken met het feit 
dat men gebruik wil maken van het 
nieuwe verkeersmodel dat begin 
2009 beschikbaar wordt en gebruikt 
gaat worden door alle overheden. 
Een tweede punt dat zeker wantrou-
wen wekte was het feit dat het pro-
jectbureau DHV, dat zich nu over de 
zaak gaat buigen, tot drie keer toe 
vermeldde dat het belangrijk is dat 
de klankbordgroep alvast gaat na-
denken over het ontwerp van een 
nieuwe brug.
 
Voorwaarden
Met andere woorden: je gaat den-
ken dat de zaak al beslist is zo-
als al eerder gedacht werd. Op 
de vraag of er ook randvoorwaar-
den zijn meegegeven aan de pro-
jectgroep werd ontkennend geant-
woord. Dat zou niet het geval zijn. 
Op een vraag aan de wethouder 

deelde deze mee dat het nadenken 
van de klankbordgroep belangrijk is 
omdat een ontwerp voor een nieu-
we brug belangrijk is en je niet hoeft 
na te denken over de Irenebrug om-
dat die er al ligt. Maar toch blijft 
het een vaag verhaal. Waarom zo-
veel nadruk gelegd op dat ontwerp 
voor een nieuwe brug. Het is dui-
delijk dat de wethouder er al vanuit 
gaat dat de Irenebrug verdwijnt (wat 
trouwens nog helemaal niet gezegd 
is), er een nieuw ontwerp moet ko-
men maar als je daar zo de nadruk 
op gaat leggen ontstaan er toch be-
paalde vermoedens. Wat de bijeen-
komst betreft valt er eigenlijk weinig 
te vermelden.
Er werd niets nieuws gemeld. Het 
projectbureau (DHV) gaat de drie 
varianten onderzoeken: 1. Lange 
brugvariant: Prinses Irenebrug ver-
valt en er komt een nieuwe oever-
verbinding op het historische tracé 
van de lange brug enkel bestemd 
voor langzaam verkeer. 2. Nieuwe 
verbindingsvariant: Prinses Irene-
brug vervalt en er komt een nieu-
we oeververbinding in het Dorps-
centrum ten behoeve van gemo-
toriseerd lokaal verkeer (700 voer-
tuigen per dag) en 3. Garagevari-
ant met twee entrees: Prinses Irene-
brug blijft waardoor de aan te leg-
gen parkeergarage in het Dorps-
centrum ook vanaf Amstelhoek toe-
gankelijk blijft. 

Gegevens
Het doel, tenminste volgens DHV, is 
het optimaal gebruikmaken van de 
klankbordgroep die bestaat uit af-
gevaardigden van de winkeliersver-
enigingen, wijkcomité Amstelhoek 
en buurtbeheer en het onderzoek 
moet in afstemming zijn met de om-
geving. De klankbordgroep wordt 
actief betrokken bij het verzamelen 
van gegevens. Alle thema’s ten aan-
zien van de verkeersvraag, het mi-
lieu, economische effecten voor de 
ondernemers en de maatschappelij-

ke effecten met name voor de inwo-
ners van Amstelhoek worden mee-
genomen. En ook de financiën. Hoe-
wel ook daar een vraag rijst. Want op 
een vraag van hoe het kostenplaat-
je berekend wordt werd geantwoord 
dat er eerst een ontwerp moet liggen 
en dan wordt het kostenplaatje be-
rekend. Omgekeerde wereld zou je 
zo denken. Waarom niet meteen de 
kosten berekenen van alle drie de 
varianten. Want zeker in deze eco-
nomisch slechte tijden zijn financi-
en toch niet onbelangrijk. Een derde 
punt dat vraagtekens opwerpt was 
de mededeling dat de klankbord-
groep ook moet nadenken over de 
eventuele opbrengsten als de brug 
weggaat. Ook hier weer ga je den-
ken: Er wordt in een bepaalde rich-
ting gestuurd. In ieder geval komt er 
een plan van aanpak met drie work-
shops. Er wordt gekeken naar de ef-
fecten van de ontwerpen op geluid, 
lucht, sluipverkeer en ruimtelijke or-
dening (barrièrewerking), de maat-
schappelijke effecten zoals de reis-
tijd op relaties Amstelhoek-Uithoorn 
(scholen en crèches, sportvereni-
gingen, huisartsen en tandartsen). 
Dat gaat dan via een enquête on-
der de inwoners van Amstelhoek. 
Verder de bereikbaarheid voor de 
alarmdiensten zoals brandweer, po-
litie en ambulance. De economi-
sche effecten hebben betrekking op 
de concurrentiepositie van de ge-
meente Uithoorn: (lokale en regio-
nale koopkrachtbinding en onder-
scheid dagelijks of niet dagelijks). 
De planning is als volgt: het onder-
zoek vindt plaats in de eerste helft 
van 2009. De enquête in januari/fe-
bruari 2009, workshop 1: woensdag 
25 februari, workshop 2: woensdag 
8 april en workshop 3: woensdag 
13 mei 2009. Eindresultaat: zomer 
2009. Door het wijkcomité Amstel-
hoek werd nog aan gegeven dat er 
wel rekening gehouden moet wor-
den met het feit dat Amstelhoek 
gaat groeien qua inwonersaantal. 

Toch snoepgoed voor kids van
St. Jozefschool op 5 december!

Vinkeveen - Met bakfiets en paard 
en wagen wendde de Goedheilig-
man zich tot de kinderen van de 
St Jozefschool te Vinkeveen. ‘Bak-
piet’ was zijn recept van snoepgoed 
kwijt...
De kinderen van groep 1 en 2 werd 

gevraagd lekkernijen samen te stel-
len. Met de door piet meegenomen 
ingrediënten werden door de kinde-
ren heerlijke pepernoten en prach-
tige marsepeinen figuren gemaakt 
die natuurlijk ook moesten worden 
geproefd. Over het resultaat was ie-

dereen het eens. Lekker! Bakpiet 
beloonde ieder kind met een ‘bak-
diploma’.
Na afloop zorgden de  Vinkeveense 
groentenhal en Super de Boer voor 
een appeltje van oranje, een heerlij-
ke mandarijn.

Vinkeveen - De kerst is weer in 
aantocht en ook bij Zuwe Ma-
ria-Oord aan de Herenweg 69 in 
Vinkeveen laat men dat niet on-
gemerkt voorbij gaan. 

Voor iedereen die iets van de 
gezellige sfeer wil meepikken, 
organiseert Zuwe Maria-Oord 
aanstaande zaterdag 13 decem-
ber van 14.00 tot 20.00 uur een 
kerstmarkt. Er is muziek, lekker 
eten, kramen vol met kerstarti-

kelen en natuurlijk glühwein en 
warme chocolademelk. Ieder-
een is van harte welkom. 

Net als andere jaren wordt de 
kerstmarkt weer feestelijk aan-
gekleed. De Lionsclub uit Vin-
keveen/Waverveen zorgt voor 
oliebollen en erwtensoep met 
worst. Wie nog op zoek is naar 
een kerstcadeau kan terecht bij 
de verschillende kramen voor 
kerststukjes, sjaals en mooie 

kaarsen. Er is voor ieder wat 
wils. 

Om 14.00 uur kunnen bezoe-
kers genieten van een optreden 
van het Jeugdorkest Concordia.
Het kinderkoor treedt om 16.00 
uur op en om 18.00 uur komt 
er een Shantykoor. Een echte 
aanrader voor iedereen die van 
mooie kerstliederen houdt. Tot 
ziens op komende zaterdag 13 
december. 

Jaarlijkse kerstmarkt
Zuwe Maria-Oord



Uithoorn - Na weken vol knut-
selplezier was er eindelijk de gro-
te dag! Op woensdag 3 december 
kwam Sinterklaas met twee zwar-
te pieten op bezoek. Alle peuters 
stonden voor de ramen te roepen 
en zwarte piet klom zelfs door het 
raam naar binnen! Wat hem veel ge-
joel opleverde. 

Er werd gezongen en gedanst. En 
Sinterklaas kreeg van een paar kin-
deren een stukje van een zelfge-
maakte puzzel die hij moest ma-
ken. Ook proefden ze van de zelf-
gemaakte en nog warme peperno-
ten. Zwarte piet had de zak verstopt 
en eenmaal gevonden bleek er voor 
ieder kind een cadeautje in te zitten. 
Wat een groot feest: Sint op bezoek 
en nog een cadeautje ook! 
Na veel zwaaien en weer alle neus-
jes tegen de ruiten om maar zolang 
mogelijk Sint uit te zwaaien waren 

de peuters nog een hele tijd druk en 
blij. Wat een heerlijke ochtend voor 
allemaal, zowel voor de leidsters als 

de peuters. En ze weten het zeker: 
Sinterklaas wil echt wel weer bij hen 
langskomen volgend jaar!!
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Accommodatiebeleid wordt 
gepresenteerd aan de raad
Uithoorn - Er is al lang gesproken 
over het accommodatiebeleid en dat 
is nu in een nota verwerkt onder de 
naam ‘Voorzieningen onder dak’. Er 
is een aantal specifieke wensen op 
het gebied van accommodatie en 
dat geldt dan voor de Emmaschool, 
basisschool de Regenboog/Kun-
stencentrum De Hint, de bibliotheek 
en ’t Buurtnest en omgeving. In de 
nota Strategische Hoofdlijnen 2004-
2014 wordt vermeld dat Uithoorn 
zich vooral richt op wonen.

Maar de gemeente wil ook de bur-
gers een hoogwaardig voorzienin-
genpakket aanbieden op velerlei ge-
bied zoals sport, recreatie, zorg, wel-

zijn, onderwijs en cultuur. De bedoe-
ling is dat in 2014 alle voorzieningen 
zowel in Uithoorn als in De Kwakel 
optimaal benut worden doordat be-
schikbare ruimten multifunctioneel 
worden gebruikt. Ook wil Uithoorn 
een kwalitatief hoogwaardig onder-
wijsaanbod. In de genoemde nota 
worden de kaders hiervoor aange-
geven en deze nota zal aan de raad 
worden aangeboden. Bij het opstel-
len van de Cultuurnota wordt met de 
plaatselijke organisaties op het ge-
bied van kunst en cultuur overlegd 
over de mogelijkheden tot herhuis-
vesting van een aantal instellingen 
in of nabij het Dorpscentrum. Daar-
naast zal er ook overleg zijn met 

burgers en gebruikers. Wat de be-
leidsnota ‘Verbinden en versterken’ 
betreft is het inspraakverslag inmid-
dels naar de Wmo raad gestuurd. 
Deze beleidsnota heeft betrekking 
op Wonen, Welzijn en Zorg. En vloeit 
voort uit een provinciaal pilot in de 
periode 2005 tot 2008. Verder is er 
nog een gedoogbesluit genomen 
voor het hoge stapelen van het fust 
aan de Mijnsherenweg hoek Noord/
Zuidroute. Dit wordt bij de nieuwe 
bestemmingswijziging aangepast. 
En er is een tweetal besluiten geno-
men over de beloning en de reiskos-
tenvergoeding van de medewerkers 
van het gemeentehuis en het beoor-
delingssysteem is verbeterd.

Peuteropvang Berend 
Botje krijgt Hoog bezoek 

Sinterklaas bezoekt 
peuteropvang De Quakel
De Kwakel - Vol verwachting zaten 
de peuters op donderdag 4 decem-
ber in de grote zaal van het dorps-
huis te wachten op Sint en zijn pie-
ten.

Toen ze binnen waren zongen alle 
kinderen uit volle borst en genoten 
van alle aandacht van Sinterklaas en 
zijn pieten.
Ieder kind had de gelegenheid om 

bij Sint op schoot te zitten en de pie-
ten vermaakten de kinderen met al-
lerlei dansjes en grapjes.

Het was een super leuke ochtend.

Er komt wat schot in de 
kwestie Iepenlaan
De Kwakel - Door steeds maar weer 
te hameren op het belang van infor-
matie voor de glastuinbouw aan de 
Iepenlaan en het feit dat de onzeke-
re toekomst toch als een zwaard van 
Damocles boven dit gebied hangt 
lijkt er nu toch wat schot in de zaak 
te komen. Alhoewel Leo Verbrug-
gen toch zijn bezorgdheid uitsprak 
over de voortgang van de plannen. 
Verbruggen constateerde dat de 
wethouder nu toch zo langzamer-
hand wel moet weten wat er te ge-
beuren staat omdat toegezegd was 
dat in het najaar van 2008 de bewo-
ners te horen krijgen wat de plan-
nen zijn. Ook wilde Verbruggen we-
ten of het bouwland aan de Noord-
kant al is aangekocht of dat er een 
optie op is gekregen want daar valt 
en staat het hele plan mee. “Op wel-
ke wijze worden de bestaande kwe-
kerijen bij de bouw van de nieuwe 
kwekerijen betrokken en hoe gaat 
het met de bedrijfswoningen aan de 
Iepenlaan die toch omgezet moeten 
worden in burgerwoningen en op 
ieder perceel zou dan een tweede 

bouwkavel beschikbaar moeten ko-
men voor een  woning. Wij verwach-
ten een voortgaande daadkrach-
tige aanpak van de wethouder zo-
dat wij in ieder geval in het voorjaar 
van 2009 de uitgewerkte plannen te 
zien krijgen.” Ook de raadsleden be-
nadrukten het feit dat er nu zeker-
heid geboden moet worden aan de 
Iepenlaan.
“Ons bekruipt wel eens het gevoel 
dat het tuinbouwgebied een beet-
je op de achtergrond blijft”, vond 
Tom Verlaan van het CDA. “Er moet 
goed en snel gefaciliteerd worden 
en er moet nu snel duidelijkheid ko-
men, mede omdat sommige onder-
nemers willen uitbreiden en dat niet 
kunnen of dat er geen opvolging is.” 
Gemeentebelangen had problemen 
met de visie die aan de raad was 
voorgelegd en dat had te maken met 
het feit dat deze fractie vond dat er 
onvoldoende rekening is gehouden 
met landelijke ontwikkelingen. 

Moeite
Ook GL had moeite met de visie:  

“Kan de glastuinbouw aan de Iepen-
laan wel gehandhaafd blijven. Er is 
maar weinig interesse en is het plan 
wel realistisch? Jan Mollema (PvdA) 
waarschuwde dat als de tuinbouw 
gesaneerd wordt dit niet meer te-
rugkomt en wat voor veiling gerela-
teerde bedrijven er nu gaan komen. 
”Worden dit net zulke gedrochten als 
aan de Noorddammerweg?” Wet-
houder Jeroen Verheijen merkte op 
dat de hele sector het moeilijk heeft 
maar dat het niet de minste bedrij-
ven zijn die hier gevestigd zijn.

“Er is nog steeds behoefte aan een 
behoorlijk areaal glastuinbouw”, al-
dus de wethouder. Het aantrekken 
van ondernemers kost tijd maar de 
bedoeling is wel dat de duidelijkheid 
er is in de eerste helft van 2009.” Ge-
meentebelangen stemde tegen de 
visie omdat deze fractie de ontwik-
kelingen toch anders inschat dan de 
wethouder. “Wij denken dat er geen 
groei komt in deze sector, dus is er 
ook geen extra ruimte nodig”, aldus 
Jaap Baak van Gemeentebelangen.

Marokkaanse gemeenschap 
investeert in jongeren
Uithoorn - In de jaren zestig kwa-
men de eerste Marokkaanse bewo-
ners ook naar Uithoorn en De Kwa-
kel. Hun gedachte was om in Neder-
land te werken en als er voldoende 
gespaard was terug te gaan naar 
hun vaderland. Maar dat viel te-
gen want het was alleen maar hard 
werken, tot soms 14 uur per dag en 
zwaar werk zoals melkbussen op 
vrachtwagens tillen van 50 à 60 li-
ter. Ook Dries Ben Ali kan zich her-
inneren dat hij als jongen ook nog 
meegewerkt heeft. Het resultaat 
was dat steeds meer Marokkaanse 
bewoners besloten te blijven. Om-
dat in die begintijd dus de gedachte 
was om weer terug te gaan werd er 
nauwelijks aandacht aan het spre-
ken van Nederlands besteed maar 
toen mensen besloten om te blij-
ven werd dit steeds belangrijker en 
werd er ook aandacht aan besteed. 
Dat was in de jaren ’80. Uiteinde-
lijk werd door een groepje van on-
geveer 12 mensen besloten om een 
Marokkaanse gemeenschap in het 
leven te roepen. Meteen vanaf het 
begin was het al een stichting en de 
officiële naam luidt dan ook SMGU 
(Stichting Marokkaanse Gemeen-
schap Uithoorn). Maar er was geen 
onderkomen. Gelukkig stelde de ge-
meente een locatie beschikbaar in 
het toenmalige gemeentehuis bij 
het busstation. Na een paar jaar ver-
huisde de gemeenschap naar een 
gebouw vlak bij De Scheg. Maar 
toen dit gesloopt werd moest de ge-
meenschap verhuizen en sinds 1989 
is hun onderkomen nu bij de Twee-
master. De locatie bestaat uit twee 
ruimtes, een klein kantoortje en een 
keuken. De ene ruimte is voor de 
mannen en de andere ruimte wordt 
gebruikt voor de vrouwen en de kin-
deren en is tevens gebedsruimte. 
Dries Ben Ali vermeldt met nadruk 
dat vaak het misverstand bestaat 

dat de Marokkaanse mensen de he-
le dag bezig zijn met bidden. 

Ramadan
“Dat is absoluut niet het geval. Er 
wordt ongeveer vijf keer per dag 
gebeden en dat is tussen de vijf 
en 10 minuten per keer. De ruimte 
wordt ook gebruikt tijdens de rama-
dan. Maar het merendeel van de tijd 
wordt de ruimte besteed aan activi-
teiten. Dat houdt dus in Nederland-
se les voor kinderen en vrouwen, 
naailessen, breilessen en educatie 
en Arabische lessen. Ook maken de 
oudere bewoners gebruik van deze 
ruimte en er wordt nu ook aandacht 
besteed aan educatie en inburge-
ring voor de oudere bewoners. De 
Marokkaanse gemeenschap (onge-
veer 360 leden) bestaat niet alleen 
uit Marokkaanse bewoners maar 
er zijn ook Surinaamse bewoners, 
mensen uit Ethiopië, Italië en So-
malië. Dus voor alle moslimbewo-
ners is er de mogelijkheid om zich 
aan te sluiten bij de Marokkaanse 
gemeenschap. Voor de mannen is 
er ook Nederlandse les.  Maar om-
dat de gemeente drastisch aan het 
bezuinigen is heeft men de subsi-
diekraan behoorlijk dichtgedraaid 
met als gevolg dat de Marokkaan-
se gemeenschap nu diep in de bui-
del moet tasten.  Dries Ben Ali ver-
telt dat in de beginperiode er veel-
vuldige contacten waren met de ge-
meente. “Dat is de laatste paar jaar 
wat minder geworden en eigenlijk 
ligt dat aan beide partijen. De ge-
meente liet het enigszins afweten 
maar ook ons bestuur was vaak in-
compleet of kon niet komen.” Sinds 
een jaar is er nu een nieuw bestuur 
met jonge mensen die echt actief 
bezig zijn. De hoofdgedachte is het 
bezighouden van jongeren. En dat 
geldt dan niet alleen voor de Ma-
rokkaanse jongeren maar voor al-

le jongeren in deze buurt. Boven-
dien is het zo dat nu al jongeren van 
verschillende nationaliteiten naar 
het gebouw komen. Er worden ook 
filmavonden georganiseerd voor de 
jongeren. Het bestuur gaat een aan-
tal keren per week rondlopen in de 
buurt en als er groepen jongeren er-
gens rondhangen wordt geprobeerd 
om deze binnen te halen. 

Computer
“Wij hebben als bestuur ook behoor-
lijk geïnvesteerd in bezigheden voor 
de jongeren. Zo zijn er  een tafel-
tennistafel, een tafelvoetbal en bil-
jarttafel  gekocht, er is een chocola-
de en koffieautomaat aangeschaft, 
er is een plasmascherm gekocht, 
er worden computers gekocht om-
dat de jongeren graag willen inter-
netten en er nu op dit moment maar 
een computer is en er is een play-
station gekocht. De SMGU is elke 
avond geopend voor kinderen van 
zeven tot twaalf jaar van 17.00 uur 
tot 19.30 uur en voor jongeren van 
twaalf tot en met 22 jaar van 20.00 
uur tot 23.00 uur. “Wij willen het ne-
gatieve imago dat bestaat over de 
Marokkaanse jongeren proberen 
weg te nemen. De problemen heb-
ben ook te maken met het feit dat 
het vroegere jongerencentrum in ’t 
Buurtnest nu niet meer bestaat, dus 
er was geen ontmoetingsplek meer 
voor de jongeren. Toen kwamen de 
klachten over rondhangende jonge-
ren zoals bij de Straatsburgflat en 
wij proberen dus nu om de rond-
hangende jongeren naar binnen 
te halen. “Maar wij hebben eigen-
lijk wel hulp en financiële steun no-
dig van de gemeente zodat wij meer 
inhoud kunnen geven aan de acti-
viteiten voor jongeren”, aldus Dries 
Ben Ali die nu samen met zes an-
deren deel uitmaakt van het nieu-
we bestuur. 

Kopje soep als voorproefje
Uithoorn - Op zaterdag 20 decem-
ber zal er in het ECG gebouw aan 
Herman Gorterhof 3 een feestelijke 
maaltijd plaatsvinden.
Iedereen is daarvoor uitgenodigd. 

Om mensen op het diner te atten-
deren, wordt er ’s middags als voor-
proefje een kopje soep uitgedeeld in 
of rond de winkelcentra. Vorig jaar 
werd de actie enthousiast ontvan-

gen. Dit jaar wordt er op nog meer 
gasten gerekend.
Deelname is gratis. Het uitdelen van 
de soep vindt plaats tussen 13.00 en 
15.00 uur.



Mijdrecht - Afgelopen week was 
het ook bij peuterspeelzaal Dui-
melot feest. Alle groepen van Dui-

melot werden bezocht door zwar-
te Piet. Er werd samen gezongen, 
de peuters hebben laten zien hoe 

goed ze cadeautjes kunnen be-
zorgen door de schoorsteen en er  
werd natuurlijk ook een beetje ge-

snoept. Uiteraard had Piet pe-
pernoten bij zich maar in elke 
groep was ook een mooie taart 
als verrassing voor de peuters. 

Na lekker gesnoept en ge-
dronken te hebben bleek dat 
zwarte piet niet wist waar de 
cadeautjes waren. We moes-
ten dus op zoek. Gelukkig wer-
den de cadeautjes gevonden 
en kon Piet alsnog gaan uit-
delen. Toen iedereen zijn ca-
deautje had mocht er einde-
lijk worden uitgepakt. Sint had 
een goede keus gemaakt voor 
de kinderen want er waren al-
lemaal blije gezichtjes.

Met de handen vol gingen de 
peuters nog even langs Piet 
voor een paar pepernoten en 
dan naar huis.
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KvK doet aangifte van acquisitiefraude

Valse KvK facturen 
in omloop

Regio - Duizenden ondernemers 
dreigen het slachtoffer te worden 
van een organisatie die zich voor-
doet als de Kamer van Koophan-
del. Er zijn valse facturen in om-
loop, die bijna identiek zijn aan 
de factuur die ondernemers jaar-
lijks in januari van de Kamer van 
Koophandel ontvangen. 
Deze facturen zijn echter niet af-
komstig van de Kamer van Koop-
handel.

Ondernemers kunnen een voor-
beeld van de valse factuur bekij-
ken op http://www.kvk.nl/Nieuws/
valsefacturenkvkinomloop.asp. 
De Kamer van Koophandel advi-
seert ondernemers facturen altijd 
nauwgezet te controleren op de 

juiste afzender.

Factuur niet van KvK
De valse facturen wekken ten on-
rechte de indruk dat het gaat om 
de jaarlijkse bijdrage die onder-
nemers aan de Kamer van Koop-
handel betalen.
Zo staat op de valse facturen dat 
de bijdrage is voor vermelding op 
“KvKHandelsregister.nl”. Ook de 
website is een nauwgezette kopie 
van die van de Kamer van Koop-
handel.
Ook staat op de factuur een logo 
dat lijkt op dat van de Kamer van 
Koophandel. Onderaan staat ver-
meld dat het hier niet om een fac-
tuur gaat, maar om een aanbod. 
Wie betaalt, doet een opdrachtbe-

vestiging en zit dus vast aan het 
aanbod. 

Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft 
inmiddels aangifte gedaan bij de 
politie van een strafbaar feit. Ook 
wordt onderzocht welke civiel-
rechtelijke acties kunnen worden 
ondernomen.
Daarbij moet worden gedacht aan 
stappen om het informatienum-
mer, de bankrekening en de web-
site van dit bedrijf uit de lucht te 
krijgen.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met persvoorlich-
ting van de Kamer van Koophan-
del Nederland, 06 30352921.

Nostalgisch kerstconcert 
in R.K. kerk De Burght
Uithoorn - Op zondagavond 21 de-
cember vindt voor de zesde keer het 
kerstconcert plaats van de X-mas 
Vocals. Dit sfeervolle concert is in-
middels een traditie geworden in 
Uithoorn en trekt elk jaar meer be-
zoekers. Behalve de X-mas Vocals, 
die optreden in kostuums in de stijl 
van Charles Dickens, zullen dit jaar 

het kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van 
Bijnen, pianist Kees van Zantwijk, 
en het Dickens Duet hun medewer-
king verlenen aan dit concert.

Het concert is ook dit jaar weer gra-
tis toegankelijk. Na afloop zal er wel 
een collecte worden gehouden om 
een deel van de kosten te kunnen 

dekken. Het concert vindt plaats in 
de R.K. kerk de Burght aan het Pot-
gieterplein in Uithoorn en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.30 uur. 
Gezien de grote drukte van vorige 
jaren, is het raadzaam op tijd te ko-
men want als het vol is, worden de 
deuren gesloten.

De Ronde Venen tekent 
Realisatiebesluit N201+
De Ronde Venen - Op 3 decem-
ber ondertekende de gemeen-
te De Ronde Venen het Realisatie-
besluit N201+. Hiermee schaart de 
gemeente zich achter alle afspra-
ken rondom de vernieuwing van de 
N201, zoals vastgelegd in het Reali-
satiebesluit van november 2004. 

In november 2004 kon de gemeen-
te niet tekenen, omdat destijds voor 
de passage van de Amstel nog spra-
ke was van een vaste, hoge brug. In-

middels is besloten om een aqua-
duct onder de Amstel aan te leg-
gen. De gemeenteraad van De Ron-
de Venen heeft hier 2 miljoen voor 
beschikbaar gesteld.
Met de ondertekening treedt de ge-
meente De Ronde Venen ook toe 
tot het bestuurlijk overleg over het 
N201+programma. Daarmee heeft 
de gemeente een stem in eventu-
ele nieuwe ontwikkelingen in het 
N201+programma.

N201+
De provincie Noord-Holland reali-
seert de vernieuwing van de N201 
in het gebied tussen Hoofddorp en 
Amstelhoek.
In het project wordt samengewerkt 
met de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn.
De nieuwe weg verbetert de leef-
baarheid, bereikbaarheid en ver-
keersveiligheid in het gebied en le-
vert een bijdrage aan het versterken 

Race & ATB show bij
Van Eijk De Fietsspecialist

Ter Aar - Op vrijdag 19 en zater-
dag 20 december aanstaande or-
ganiseert Van Eijk De Fietsspecialist 
voor het derde jaar op rij de Race & 
ATB Show. Dit jaar zal de show gro-
ter dan ooit zijn! Wij vragen Gert Jan 
van Eijk, eigenaar en zelf actief fiets-
fanaat, naar een verklaring. 
“Bijna tien jaar geleden zijn wij ge-
start met ons bedrijf in de huidige 
omvang. Van traditionele fietsen-
maker zijn wij doorgeroeid naar een 
trendsetter in onze regio. Lifestyle, 
‘fietsen die bij je passen’, elektri-
sche fietsen, racefietsen en moun-
tainbikes zijn ruim gesorteerd le-
verbaar. Door onze winkelruimte 
efficiënt in te delen voelt de klant 
zich snel thuis. Het shop-in-shopsy-
steem draagt bij aan het winkelple-
zier. Zo zal een potentiële klant voor 
een racefiets nooit door een bos van 
goedbedoelde andere fietsen hoe-

ven te lopen alvorens zijn karretje te 
kunnen vinden. 
Inmiddels werd het tijd om een be-
langrijke vernieuwing in ons bedrijf 
door te voeren. In november dit jaar 
zijn wij gestart met het aanpassen 
van de interieurkleuren, een nieuwe 
vloer en een andere winkelindeling. 
De Race- en ATB fietsen hebben 
een prominente plaats gekregen op 
de eerste verdieping om het explo-
sief groeiend aantal klanten nog be-
ter van dienst te kunnen zijn. Daar-
naast is er veel keus in de benodig-
de accessoires zoals wielen, ban-
den, zadels en kleding. Ook is het 
bij ons mogelijk om de fiets geheel 
naar eigen wens samen te stellen. 
Doordat wij werken met ervaren 
verkoopadviseurs die zelf fanatiek 
fietsen, slaat de vonk al snel naar de 
klant over. Onderdeel van ons ad-
vies is de fietsmeting. Van de klant 

krijgen wij hierdoor een blauwdruk 
van zijn of haar zitpositie die bij het 
klaarmaken van de fiets door de  
monteurs wordt gekopieerd. Hier-
door voorkom je lichamelijke onge-
makken zoals zitvlak-, nek-, schou-
der- en lage rugproblemen. 
Tijdens de show, die aan de Westka-
naalweg 107 in Ter Aar wordt gehou-
den tijdens de winkelopeningsuren, 
presenteren wij, in samenwerking 
met de verschillende importeurs, al-
le nieuwe modellen van 2009. Te-
vens zijn er aantrekkelijke aanbie-
dingen en acties én zal er onder de 
klanten een Garmin 605  GPS-sy-
steem, compleet met routekaarten 
t.w.v. 500,00 worden verloot! 
Voor nadere informatie kunnen be-
zoekers terecht op onze website 
www.fietsspecialist.nl of bellen met 
onze medewerkers: 0172-602317.”
Aldus Gert Jan.

Koor United viert haar 
25-jarig jubileum!
Regio - Interkerkelijk koor United 
uit Uithoorn o.l.v. dirigent/pianist  
Rob van Dijk, viert op zaterdag 21 
maart 2009 haar 25-jarig jubileum.

Het koor hoopt een feestelijk con-
cert te geven in de kerk De Schut-
se. Een groepje van derde- en vier-

dejaarsstudenten van het Utrechts 
Conservatorium verleent haar me-
dewerking aan het concert.

Het koor bestaat momenteel uit 39 
enthousiaste leden uit de regio, die
druk aan het repeteren zijn. Nieuwe 
zangers, vooral mannen (bassen en 

tenoren), en ook alten en sopranen 
zijn welkom. Het concertrepertoi-
re bestaat uit oude en nieuwe gos-
pels en de nieuwe musical van Tim 
Rice en Andrew Lloyd Webber “Jo-
seph and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat”, die nu te zien is, in ver-
schillende Nederlandse theaters.

Cadeautjes van zwarte piet 
heel even zoek bij Duimelot
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Laatste loodjes wegen 
het zwaarst bij BVU
Uithoorn - Met nog een ronde te 
gaan in de paren competitie van 
BVU loopt de spanning aardig op in 
de diverse speellijnen.
Zowel de promotie als de degrada-
tie plaatsen vreten aan de zenuwen 
van de bridgers en menigeen blijkt 
niet bestand tegen de speelstress.
Als voorbeeld kan het paar Ben ten 
Brink & Gijs de Ruiter in de A- lijn 
dienen. Tot nog toe op pool position 
met een gemiddelde van 55% ging 
het tweetal in de vijfde ronde kei-
hard onderuit met een laatste plaats 
met slechts 41,67%. Resultaat: een 
duikeling in de totaal stand naar de 
vijfde plek.
Het omgekeerde vindt ook plaats. 
Kokkie van den Kerkhoven & Corrie 
Smit werden nu eerste met 61,25% 
en lieten zo de degradatie zone ach-
ter zich. Ook Hennie & Sierk Goede-
moed deden goede zaken met een 
resultaat van 54,17% en een vierde 
plek. Dit ging ten koste van Marijke 
& Ger van Praag die met 42,92% die-
per in het moeras zakten.
Alle hoop is echter nog niet verlo-
ren want ze staan maar 0,13% ach-
ter Hennie & Sierk, wel gemiddeld 
natuurlijk.
Voor Hetty Houtman & Jos van 
Leeuwen lijkt het doek gevallen, een 
achterstand op behoud van ruim 3% 
gemiddeld lijkt onoverbrugbaar met 
nog maar een ronde te gaan.
De promotie kandidaten in de B- 
lijn maakten eigenlijk geen fouten. 
Ans Breggeman & Anne Tolsma ble-
ven stabiel de lijst aanvoeren met nu 
een derde plaats en 53,13%. Greetje 
van den Bovenkamp & Ria Wezen-
berg deden er zelfs een schepje bo-
venop door nu eerste te worden met 
maarliefst 65,10%. Hierdoor wissel-
den ze stuivertje van 3 naar 2, met 
Gertrude Doodkorte & Trudy van 
den Assem die precies 50% haal-
den en nu toch nog even achter-
om moeten kijken. Want ontketend 
waren Henk van der Schinkel & Leo 

Leenen, die na drie scores in de 40 
procenten op rij, ver onder hun kun-
nen, de weg omhoog vonden met 
eveneens 65,10% en zo zelfs nog 
zicht hebben op de derde promotie 
plaats van de Trudies.

Beslecht
Onderaan lijkt het pleit hier be-
slecht; Greet & Henk Stolwijk, Mo-
nique Verberkmoes & Corrie van Tol 
en Loes kroon & Theo Vermeij staan 
gemiddeld 3% achter de reddende 
positie die Jan van Diermen & Ton 
ter Linden innemen.
In de C- lijn lijkt de promotie van 
Ada Keur & Marion Wiebes een uit-
gemaakte zaak. Ze gaan riant aan 
de leiding met gemiddeld 58,79% 
en behaalden ook nu weer de hoog-
ste score net 64%. De Marja’s Calis 
& Slinger, gemiddeld 55,05%, lijken 
minder zeker met maar een marge 
van 0,73% gemiddeld ten opzich-
te van de slechtste plek op de lijst, 
de vierde!
Marijcke & Gouke van der Wal 
kunnen met hun 54,58% nog ze-
ker achterhaald worden. Het 
“wolvenpak”bestaat hier uit Riki 
Spook & Theo van Vliet, Tini & Johan 
Lotgerink en Ada van Maarseveen 
& Jan Visser die ze met percenta-
ges tussen de 53,21 en 54,32% op 
de hielen zitten. Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman lijken 
de slag gemist te hebben, ondanks 
hun score nu van 54,17% is hun to-
taal stand van gemiddeld 50,66% te 
laag om nog een rol te kunnen spe-
len!

Wilt u ook eens een zinderende 
avond ondergaan, kom dan kennis-
maken met bridgen bij Bridge Ver-
eniging Uithoorn. Elke maandag-
avond vanaf 19.45 uur in de bar-
zaal van Sporthal De Scheg. Voor 
inlichtingen even bellen met de se-
cretaris: Marineke Lang tel: (9297) 
569432.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 2 december 
werd de tweede zitting van de lad-
dercompetitie gespeeld.
In de A-lijn, met veertien paren, wer-
den eerste Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck met 67.01%. Het combi-
paar Jessie Piekaar en Ank Reems 
scoorden 63.19% en werden twee-
de. Als derde volgden Kokkie van 
de Kerkhoven en Corry Smit met 
54.17%.
In de B-lijn, met dertien paren, 
plaatsten Greet Overwater en Guus 
Pielage zich als eerste met 65.00%, 
gevolgd door Ans Pickers en Loes 
Wijland met 57.%. Derde werd het 
combipaar Paula Kniep en Wil Blan-
sert met 56.25%.

Zoals al gezegd: niets is veranderlij-
ker dan een laddercompetitie. Eerste 
staan nu Elly van Nieuwkoop en Jes-
sie Pikaar met een gemiddelde van 
58.85%. Zij worden op de voet ge-
volgd door Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck met 58.81%, die daar-
mee Kokkie van de Kerkhoven en 
Corry Smit, met 58.51% naar de der-
de plaats hebben “verdreven”. Het 
kan nog goed komen hoor dames, 
het verschil is minimaal! Belangrij-
ker is te weten dat de kerstdrive niet 
op 23 maar op 16 december wordt 
gespeeld! Aanvang stipt 13.00uur. 
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? In-
lichtingen bij Alice Oostendorp tele-
foonnummer 0297-540183.

Arjan Vlasman bezig 
aan een goede serie
De Kwakel – De afgelopen week 
stond de één na laatste ronde van 
het district Veen en Rijnstreek op 
het programma voor wat betreft de 
1e helft van de competitie. In de-
ze ronde moest het team van Kees 
van der Meer op bezoek bij Jacobs-
woude in Woubrugge. Met het be-
halen van 2 goede resultaten kan dit 
team nog een gooi doen naar plaat-
sing voor de regiofinale. Kees van 
der Meer mocht het spits afbijten. 
Lang had Kees uitzicht op een goed 
resultaat, echter op het eind stokte 
de productie. Hij kwam er uiteinde-
lijk 7 te kort. Tweede speler Aad van 
Kessel had zijn zaakjes beter voor 
elkaar. Tegen Willy Visker had Aad 
aan 23 beurten genoeg om zijn be-
nodigde aantal van 50 caramboles 
te halen. Een mooi gemiddelde van 
boven de 2.00. Chappeau! Aad van 
der Laan deed dit nog eens dunne-
tjes over. Voor zijn 50 caramboles 
had Aad 31 beurten nodig. Zoals het 
er nu naar uitziet zal zal de volgorde 
van dit team in de tweede helft dras-
tisch veranderen. Aad van der Laan 
zal door zijn goede spel 1e speler 
worden, en Kees van der Meer 4e 
speler. Dit geeft de krachtsverhou-
dingen in dit team goed weer.
Arjan Vlasman mocht als 4e speler 
de zo broodnodige punten binnen-
halen voor een goed resultaat.Arjan 
is met het einde in zicht bezig aan 
een goede reeks. Ook nu haalde Ar-
jan flink uit. 47 uit 28 was genoeg 
voor de overwinning en het extra 
punt. Hierdoor gingen de reken-
meesters met een 7-2 overwinning 
op De Kwakel aan. Het is uiteinde-
lijk genoeg voor een derde plaats in 
de tussenstand.

Thuis
Het team van Frans van Doorn, ook 

uitkomend in de C4 speelde een 
thuiswedstrijd tegen De Pepersteeg 
uit Roelofarendsveen. Frans zelf 
hoopte na een serie slechte partijen 
eindelijk het lek boven te hebben. 
Na midweeks gespeeld te hebben 
in het bandstoten, wat hem goed 
afging, besloot Frans er maar “een 
bandje” bij te nemen.
Het bracht hem zijn 50 caramboles 
in 30 beurten. Eindelijk weer eens 
iets om over te schrijven.
In het gevecht om het 1e speler-
schap voelt Frans de hete adem in 
zijn nek van Peter Maijenburg. Na 
vorige week een zeer slechte par-
tij gespeeld te hebben besloot Pe-
ter er deze week een extra schepje 
bovenop te gooien. Zijn tegenstan-
der zat er bij en keek erna. 44 ca-
ramboles in 20 beurten bracht Peter 
een gemiddelde van 2.20. Dit geeft 
weer voldoende aanknopingspun-
ten in zijn jacht naar een nog hoger 
gemiddelde. 
Arjan Plasmeijer mocht invallen 
voor Ton Onderwater. Omdat Arjan 
niet zo veel biljart wil het nog niet 
zo vlotten met de productie van de 
caramboles. Een serie van 8 bracht 
hem naast zijn tegenstander. Dit 
was echter als een rode lap voor 
een doldwaze stier, want ook zijn 
tegenstander behaalde een serie 
van 8 hierna. Hiermee was het gat 
weer geslagen, Arjan kwam dit niet 
meer te boven. Maus de Vries ten-
slotte gaat steeds beter biljarten. Hij 
heeft de speelkaarten aan de kant 
gegooid en gaat zich helemaal toe-
leggen op het biljarten. Het kan niet 
uitblijven dat de resultaten dan van-
zelf komen.

Verdiend
In de C5 stond een heuze clubont-
moeting op het programma. Het 

team van Willem Holla mocht aan-
treden tegen het team van Gerard 
Plasmeijer. Beide teams spelen al 
lang niet meer mee voor de podi-
umplaatsen. Maar spanning gaf 
het wel. Gerard Plasmeijer ging te-
gen Willem Holla hard van stapel. 
In no time keek Willem tegen een 
grote achterstand aan. Maar toen 
Gerard dacht dat ie er al was ging 
het niet meer zo hard en kon Wil-
lem Holla langszij komen, d’r op en 
d’r over. Een dikverdiende overwin-
ning voor Willem. Jolanda Brandse 
speelde tegen Chris Draaisma. Een 
partij die alle kanten op kon. Voor 
Chris viel hij de goede kant op en 
pakte de overwinning. Robert van 
Doorn tegen Pieter Langelaan was 
eigenlijk geen partij. Pieter speelde 
formidabel, haalde zijn 37 caram-
boles in 26 beurten. Een prachtige 
prestatie. Nu maar hopen dat Pie-
ter dit kan vasthouden voor de 2e 
helft van de competitie. Leon Loos 
dacht wat Pieter kan, kan ik nog be-
ter. Het biljarten op de vrijdagavond 
begint zijn vruchten af te werpen. 
In 19 beurten werd Jack Baak aan 
de kant gezet. Chappeau! Hiermee 
gaat Leon hoogstwaarschijnlijk op 
voor de kortste partij in de C5.
Het team in de C1, het team van 
Kees de Bruyn bevind zich in de on-
derste regionen van de ranglijst. Te-
gen een team van De Plas uit Lan-
geraar kon hier wat tegen gedaan 
worden. Theo Bartels had een zeer 
goede avond. In 21 beurten had 
Theo zijn 100 caramboles. Bijna een 
gemiddelde van 5.00. Hiermee mag 
Theo zich tevreden stellen.Hans van 
Eijk deed niet voor hem onder. Ook 
Hans wist te overwinnen, 100 ca-
ramboles in 29 beurten.
Kees de Bruyn mocht tegen zijn 
zwager Tinus van Tol proberen de 
volle buit binnen te halen. Kees had 
echter deze avond eerst heel an-
dere dingen aan zijn hoofd wat ten 
koste ging van de concentratie. Hij 
kon zijn zwager dan ook niet vol-
doende tegenstand bieden om het 
hem moeilijk te maken. Toch een 5-
2 overwinning.

Driebanden
In de B1 klasse, de hoogste drieban-
denklasse in dit district doet alleen 
het team van Quirinus van der Meer 
nog mee om het kampioenschap. In 
de uitwedstrijd tegen Roelofarends-
veen moest dan wel gewonnen wor-
den. Met Rik van Zanten als inval-
ler voor de nog steeds geblesseer-
de Piet Bocxe. Rik mocht het spits 
afbijten. Hij kon niet voorkomen dat 
de punten naar de tegenstander 
gingen. Rik speelde ditmaal onder 
zijn kunnen, zijn tegenstander was 
gewoon beter. Dit resultaat legde de 
druk neer bij zowel Quirinus als Jo-
han van Doorn. Johan liet zien dat 
hij dit seizoen bestand is tegen de 
druk. Ook nu leverde hij weer een 
puike prestatie. Het leverde hem de 
zo broodnodige punten op. Quirinus 

mocht op voor de algehele overwin-
ning. Zoals de laatste weken het ge-
val is kwam Quirinus weer laat op 
gang. De jaren beginnen te tellen. 
Hij kwam er uiteindelijk 5 te kort, 
en dat was niet de eerste keer dit 
seizoen. Het extra punt werd ech-
ter wel binnen gesleept waardoor 
er toch nog drie punten gescoord 
werden. Het behalen van het kam-
pioenschap zal nu echter moeilijk 
worden, maar een tweede plaats zit 
er nog altijd in. 
In een onderlinge ontmoeting in 
de degradatiezone mocht het team 
van Bart de Bruyn spelen tegen het 
team van John van Dam. Bart zelf 
was al in een vakantiestemming. Hij 
was zo vrolijk, zo vrolijk. De een na 
de andere carambole werd behaald. 
Zelfs het verdedigen van John kon 
hier niks aan veranderen. “Van John 
heb ik nog nooit verloren” was uit 
de mond van Bart de Bruyn op te 
maken. Hij hield ook woord. In 49 
beurten behaalde bart zijn 45 ca-
ramboles. John zakt langzamerhand 
af naar een voor zijn doen bedenke-
lijk niveau. Hij staat bijna onder de 
0.900. Maar dit is natuurlijk nog al-
tijd een perfecte prestatie. Er zijn er 
maar weinig die dit kunnen zeggen.
Martien Plasmeijer was goed gemo-
tiveerd om tegen de kersvers dis-
trictskampioen Jos Spring int Veld 
uit te halen. In de competitie wil-
de het nog niet vlotten Jos. Ook de-
ze avond liep het weer niet. Mar-
tien trok zich hier niks van aan, ging 
vrolijk verder en behaalde een pri-
ma overwinning. 

Onaardig
Plat Voorn speelde tegen Jan van 
Doorn niet onaardig. Maar op Jan 
staat dit seizoen geen maat. Hij 
moest er wel voor knokken, maar 
behaalde weer een overwinning. 
Daarmee staat Jan dit seizoen nog 
steeds op een 100 procent score, en 
hiermee bovenaan in de Speltbo-
kaal. Een keurige 5-2 overwinning 
voor het team van Bart de Bruyn die 
met een gerust hart op vakantie kon 
gaan. In de B2 trad Wery Koeleman 
en kornuiten aan tegen ’t Scheep-
je uit Kouderkerk a/d Rijn. Wery is 
helemaal van slag zo tegen het ein-
de van de competitie. 18 carambo-
les uit 57 beurten daar kunnen we 
vrij kort over zijn. 
Gelukkig is er dan altijd Alex van der 
Hulst nog. Na de afgelopenweken 
steeds één of twee caramboles voor 
de overwinning tekort te komen had 
Alex er nu een paar over. 25 uit 53 
is een prestatie waarmee Alex zich 
weer een week lang op de borst 
mag kloppen. Hij is al in de plaatse-
lijke slagerij gesignaleerd.
Invaller Gerard Plasmeijer kon weer 
niet uit de voeten met het drieban-
denspelletje. Hij kan zich dan ook 
maar beter concentreren op het li-
bre. 10 caramboles in 46 beurten is 
te weinig om mee te kunnen doen 
voor de overwinning.

Qui Vive Ma1 de winterstop 
in met overwinning
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stond er voor Qui Vive Ma1 een in-
haalwedstrijd tegen Leiden op het 
programma. Door het winterse weer 
van twee weken geleden, moesten 
de dames nog één wedstrijd voor de 
winterstop spelen. Vorig jaar delf-
de Qui Vive nog het onderspit tegen 
Leiden in de strijd om het kampi-
oenschap en dat mocht dit jaar niet 
gebeuren. 

Om kwart voor drie stonden beide 
teams klaar om de wedstrijd te star-
ten. De dames van Qui Vive begon-
nen redelijk sterk. Er wel veel ge-
hockeyd op de helft van Leiden en 
dat leverde al vrij vroeg een doel-
punt op; na 10 minuten ontstond er 
een mooie aanval met aan de ba-
sis Lisanne ten Caat. Zij speelde de 
bal af op Alissa van der Voort die vrij 
stond voor de keeper en de bal bin-
nen kon intippen, 1-0. Helaas zak-
te Qui Vive na dit doelpunt wat in. 
Er werden veel onnodige fouten ge-
maakt. Leiden mocht in hun spel ko-
men en werd steeds gevaarlijker op 
de helft van Qui Vive. Uiteindelijk le-
verde dit dan ook een doelpunt op 
voor Leiden. Een strafcorner werd 
benut, waardoor de ruststand 1-1 
luidde. 

Duidelijk was dat Qui Vive vooral 
feller voor de dag moest gaan ko-
men. Dit was dan ook de bedoeling 
in de tweede helft. 

Fouten
Dit gebeurde echter niet. Ook al 
werden er iets minder fouten ge-
maakt, Leiden kwam toch op voor-
sprong; wederom werd een straf-
corner benut. Qui Vive moest aan de 
bak om terug in de wedstrijd te ko-
men. De dames probeerde de draad 
op te pakken en dit leverde een paar 
grote kansen op. Lynn Kluft kwam 
vrij voor een leeg doel, maar Leiden 
maakte een overtreding waardoor 
Qui Vive een strafbal toegekend 
kreeg. Barbara Schmidt verzilver-
de deze strafbal, waardoor de ge-
lijkmaker op het scorebord kwam te 
staan. Na dit doelpunt was Qui Vive 
weer terug in de wedstrijd. Het hoc-
key was nog steeds niet goed, maar 
Qui Vive was wel de betere ploeg. 
Uiteindelijk konden ze dit ook laten 
zien in de score. Willemijn de Bruin 
zorgde, na een mooie actie, voor de 
voorsprong; ze passeerde de keeper 
en kon de 3-2 maken. 10 minuten 
voor tijd kreeg Aimée Timorason de 
kans om de voorsprong nog verder 
uit te breiden. Ze sloeg hard op doel, 
maar er zat een voet tussen. Wille-
mijn de Bruin was alert en kon de 
bal uiteindelijk toch in het doel krij-
gen. Dit leverde een eindstand op 
van 4-2, een prima overwinning. 
Dit was de laatste wedstrijd voor de 
winterstop. 
De dames gaan nu eerst zaalhoc-
keyen, voordat ze weer verder gaan 
op het veld.

Hans dikkers en 
frank Bijlhouwer 
biljarters van de week
Regio - In speelweek 15 zorgden de 
“mindere biljartgoden” voor de bes-
te prestaties van de week.
Hans Dikkers van BC De Schans 
kon na 15 beurten zeer tevreden zijn 
biljartkeu opbergen.
Frank Bijlhouwer van Bob’s Bar 2 
haalde een serie van 14 carambo-

les = 30% van zijn totaal te maken 
punten. 
De Vrijheid/Biljartmakers profiteer-
de niet van de vrije biljartweek van 
Dio 1. Ze haalden slechts drie pun-
ten en blijven daardoor op een eer-
biedige afstand van de koploper. Er 
zijn nog 4 speelweken te gaan voor 

het 1e periodekampioenschap.
Bob’s Bar 1 had met 2-7 geen schijn 
van kans tegen Dio 2. Opvallend 
was de enige winst voor Bob’s Bar 1 
van Joop Luthart tegen Hennie Hoff-
mans. Hennie van ’t Hul, Ton Brants-
ma en Pieter Stokhof zorgen voor de 
verdiende winst van Dio 2.
De Kuiper/van Wijk knalt maar door 
nu met 7-2  tegen Cens 2. Nico Kos-
ter had maar 20 beurten nodig tegen 
Jos Bader. Kees de Zwart liet haast 
de winst nog glippen tegen Allan 
Knightley die slechts 1 carambole 
tekort kwam. Edwin de Jong redde 
de eer voor Cens 2. Stieva Aalsmeer 
verloor met 4-5 van een luidruch-
tig De Kromme Mijdrecht 1. Pieter 
Coenen en Wil Bouweriks hielden 
de punten thuis. Gerrie Hözken en 
Rienes Lanoy zorgden voor de winst 
en het extra punt van De Kromme 
Mijdrecht 1. Kromme Mijdrecht 2 
drukte met 6-3 winst De Paddestoel 
1 op de laatste plaats. Wim van der 
Linden versloeg in 20 beurten An-
thony Schuurman. Ab Augustin en 
Gerrit Schuurman deelden na 23 
beurten de punten, remise dus.

Te sterk
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 ver-
loor nipt met 4-5 van De Schans. 
Hans Dikkers en Henk Doornekamp 
waren veel te sterk voor Cor van 
Wijk en Caty Jansen. Hans van Rijn 
was met 21 beurten de baas over 
John Beets.

De Paddestoel 2 won overtui-
gend met 7-2 van De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1. Nieuwe speler Cock 
Verver van De Paddestoel 2 start-
te met een overwinning op Patrick 
van der Meer. Harrie de Jong red-
de de eer voor De Merel/Metaal 
Mijdrecht 1.

De Merel/Metaal Mijdrecht 4 ver-
raste de Vrijheid/Biljartmakers met 
6-3. Paul Huzemeier was op schot 
door Ben Fransen in 17 beurten het 
nakijken te geven. Nico van Soeren 
kon Bert Loogman niet doen verge-
ten en verloor van Wim Roest.
Cens 1 moest met 2-7 diep bui-
gen voor Bob’s Bar 1. Gerrie Ruim-
schoots in 22 beurten, Frank Bijl-
houwer in 24 beurten en Stefan Vos 
in 21 beurten waren veel te snel uit 
tegen de spelers van Cens 1. 
De Paddestoel 3 was met 5-4 net 
iets sterker dan De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2. Teus Dam zorgde met 
een overwinning in 20 beurten op 
Evert Oudhof voor het extra punt 
van De Paddestoel 3.

Stand na speelweek 15:
1. Dio 1 92 punten (14 wed)
2. De Vrijheid/Biljartmakers 87 ptn 
(14 wed)
3. Dio 2 78 ptn (15 wed) 
4. De Merel/Metaal Mijdrecht 4 76 
ptn (14 wed)
5. De Kuiper/van Wijk 76 ptn (14 
wed)

UWTC-ers André en 
dennis Looij heersen
in duitsland
Uithoorn - In een tweedaagse 
baanwedstrijd in het Duitse Büt-
gen hebben  André en Dennis Looij 
hun benen laten spreken. Over twee 
dagen wisten ze alle internationale 
concurrentie vakkundig uit te scha-
kelen en zo de zegebloemen mee 
naar huis te nemen. 

Op zaterdag wist de 14-jarige André 
gelijk al een gat te slaan met de con-
currentie. In de diverse wedstrijden 
pakte hij elke keer voldoende  voor-
sprong om onbedreigd naar de zege 
te rijden. Bij de 15 en 16 jarige wiel-
renners was het Dennis die zijn op-

wachting maakte. Na wat aftasten in 
de eerste rondes wist de concurren-
tie niet zo goed hoe ze konden win-
nen van Dennis. Hij liet er geen gras 
over groeien en pakte na winst in de 
puntenkoers de leiding in het klas-
sement.  De zondag was voor André 
hetzelfde als zaterdag. Zonder al te-
veel moeite wist hij te winnen van de 
concurrentie die eigenlijk geen con-
currentie was. Dennis had wat last 
van lastige tegenstanders die hem 
van de winst af wilde houden. Ge-
lukkig wist hij door goed te anticipe-
ren op de tegenstand de winst toch 
mee te nemen naar Wilnis. 

Kienen bij 
Serviam
Uithoorn -  Op zaterdagavond 13 
december organiseert Stichting 
Serviam weer een gezellige kien-
avond in het gebouw van KNA na-
bij het winkelcentrum Legmeer te 
uithoorn. De zaal is open om 1900 
uur en wij beginnen met kienen om 
ca. 20.15 uur. Op deze avond kunt 
u weer vele mooie en aantrekkelij-
ke prijzen winnen. De opbrengst is 
bestemd voor het ontwikkelings-
werk van de bekende Uithoornse 
missionarissen Deze mensen kun-
nen daar, met uw steun, veel leed 
doen voorkomen of verzachten. Zij 
weten hoe en waar hulp moeten en 
kunnen aanwenden. Zij kennen het 
land, de gewoonten en bovendien 
spreken zij hun taal.
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Honk- en softbalvereniging 
Thamen zoekt enthousiaste 
meiden/dames
Regio - Voor onze twee softbal 
jeugdteams zijn wij op zoek naar 
enthousiaste meiden tussen de 9 en 
18 jaar die graag een balletje willen 
slaan en gooien. Onze vereniging 
gaat komend seizoen met een pu-
pillen (9 t/m 13 jaar) en junioren (14 
t/m 19 jaar) team in de competitie 
uitkomen.
Helaas zitten wij wat krap in de 
speelsters en zijn dus op zoek naar 
nog een paar enthousiaste meiden 
die tijdens de zaaltraining met onze 
sport willen kennismaken. Vanaf za-
terdag 17 januari a.s. start de zaal-
training weer voor deze groepen in 
gymzaal De Scheg te Uithoorn. 

De teams spelen vanaf half maart 
op ons complex aan de Vuurlijn te 
De Kwakel. Gedurende het seizoen 
trainen de teams in principe één 
keer per week en hebben één wed-
strijdmoment per week gedurende 
het weekend.
Softbal maar ook honkbal zijn spor-
ten die prima zijn te combineren 
met typische wintersporten (voetbal, 
hockey, handbal etc.), mede daar de 
competitie loopt van half april tot en 
met september.
Komend seizoen zullen wij ook met 
drie senioren (vanaf 19 jaar) dames-
teams aan de competitie gaan deel-
nemen. Ook hier hebben wij nog 

BMX pieten bezoeken 
beginners UWTC
Uithoorn -  Afgelopen vier weken 
heeft de afdeling BMX weer een 
zeer geslaagde beginnerscursus ge-
organiseerd met wel 60 deelnemers. 
Opzet van de beginnerscursus is om 
potentiële BMX-leden op een goede 
manier kennis te laten maken met 
de BMX-sport. Na afloop van de 
cursus kunnen de deelnemers dan 
beslissen of ze lid worden. 

Afgelopen zaterdag was alweer de 
laatste cursusdag en kregen de 
cursisten onverwachts bezoek van 
twee heuse zwarte Pieten op de 
BMX-fiets. Zo op de terugweg naar 
Spanje vonden de Pieten nog even 
tijd om over de fietscrossbaan van 
de UWTC te crossen, wat ze won-
derbaarlijk genoeg goed bleken te 
kunnen. Blijkt maar weer dat zwarte 
Piet van alle markten thuis is. 
Inmiddels heeft een aantal van de 
deelnemers zich al aangemeld als 

lid en blijven wij als afdeling BMX 
flink doorgroeien. Aansluitend op 
de beginnerscursus hebben we op 
zondag 7 december weer een 2e 
hands BMX-markt georganiseerd. 
Er was weer veel aanbod, maar 
nog meer vraag naar goede twee-
de hands BMX-spullen. Het was ge-
zellig druk en er zijn weer een hoop 
fietsen, helmen en kleding van eige-
naar gewisseld. 

Ook was Piet Ende BMX Sport aan-
wezig met zijn rijdende winkel om 
de nieuwe leden van advies en 
nieuwe spullen te voorzien. Al met 
al een geslaagd weekeinde en zal 
zowel de beginnerscursus als de 
2e hands BMX-markt volgend jaar 
een vervolg krijgen, en nu op naar 
de kerstdagen. Meer informatie 
over de UWTC, BMX, de beginners-
cursus vindt u op de website  www.
uwtc.nl/bmx.

Kano- en roeivereniging

Michiel de ruyter viert 
gezamenlijk jubileum
Uithoorn - De kanovereniging en 
de roeivereniging gaan gezamen-
lijk een feestje bouwen. Dat is dan 
niet alleen voor de beide verenigin-
gen maar voor heel Uithoorn. Hun 
beider jubileum wordt namelijk ge-
vierd. Het initiatief is genomen door 
de kanovereniging die in 2009 25 
jaar bestaat. In 1984 is de vereni-
ging opgericht door een aantal en-
thousiastelingen. Aangesloten werd 
bij de bestaande roeivereniging en 
geleidelijk is de vereniging uitge-

breid en bestaat nu uit 70 leden. Er 
is een tijdje een ledenstop geweest. 
Dat had te maken met het feit dat 
er te weinig gediplomeerde instruc-
teurs waren. Ook werd het gebouw 
na een aantal jaren te klein. Elke ka-
novaarder wordt geacht na onge-
veer een jaar lid te zijn van de club 
om een eigen kano aan te schaffen. 
Omdat er te weinig ruimte was in de 
bestaande loods is er een tussen-
vloer gemaakt zodat er nu een dub-
bele capaciteit is. Door een sponsor 

is de trap bekostigd. Er is wel mo-
menteel een tekort aan jeugd. On-
geveer acht jaar geleden zijn er on-
geveer 20 jongeren bij gekomen. 
Maar die zijn ondertussen ook al 
weer rond de achttien. Er zijn sinds 
kort weer acht jeugdleden bijge-
komen en de vereniging hoopt dat 
er volgend jaar nog twaalf nieuwe 
jeugdleden bijkomen. De leeftijd is 
van 11 tot 14 jaar. Omdat de roei-
vereniging in hetzelfde jaar 45 jaar 
bestaat vond men het wel een leuk 
idee om gezamenlijk dit heugelij-
ke feit  te vieren met diverse acti-
viteiten gedurende het hele jaar. 
De geschiedenis van de roeiver-
eniging gaat dus veel verder terug. 
Door twee Uithoornaars: de heren 
Bremer en Bik werd het plan opge-
vat om in Uithoorn een eigen roei-
vereniging op te richten. De oprich-
tingsvergadering van de roeivereni-
ging vond plaats op 28 oktober 1964 
in het Rechthuis. De naam van de 
roeivereniging heeft temaken met 
het verhaal dat er een ontmoeting 
zou hebben plaatsgevonden in het 
Rechthuis tussen Michiel de Ruyter 
en prins Willem III. Er was ruzie tus-
sen de beide admiraals de Ruyter 
en Maarten Tromp die uit zijn func-
tie was ontslagen en op een gravure 

Donateurs K&G treffen 
elkaar in de damring
Regio - Op zaterdagmiddag 20 de-
cember treden de donateurs van 
de Kwakelse damclub Kunst & Ge-
noegen weer in het strijdperk. Van-
af 13.00 uur zijn deze huis-, tuin- 
en keukendammers, die hun club 
trouw voor drie euro in het jaar 
steunen, welkom in het dorpshuis 
De Quakel.

 Onder de bezielende leiding van 
Rene de Jong, geassisteerd door 
zijn clubleden, maken de
‘amateur dammers’ er altijd een 
waar damspektakel van. Bij de eer-
ste partijen treden de donateurs be-
scheiden aan, maar eenmaal in het 
vuur van het spel doen zij niet voor 
de echte dammers onder. Met de ja-
ren groeit ook hun damniveau, K&G 
zou ze graag als leden bijschrijven.
Deze dammiddag wint aan popula-
riteit, verleden jaar moesten er in al-
lerijl borden bijgehaald worden. Al-

geheel kampioen van de donateurs 
werd toen Marco de Groot, dit jaar 
zal hij proberen zijn hattrick te vol-
tooien. In meerdere klassen zijn er 
altijd prijzen te verdelen, Gerrit Ter-
reehorst in de B-groep, en Paul den 
Haan in de C-groep, trokken toen 
het goud naar zich toe. De kinderen 
van de donateurs zijn ook weer van 
harte welkom, zij spelen in een spe-
ciale jeugdgroep. Verleden jaar won 
Steffan de Vries voor Daan Busker-
molen en Kim van Doorn.

Gezelligheid staat voorop op deze 
zaterdag voor de kerst, waarin men 
met z’n allen om de warme kachel 
van het dorpshuis geschaard, een 
lekker potje gaat zitten te dammen.
 Daarom kijkt K&G uit naar de 20e 
december, de club hoopt op een 
grote belangstelling van damlief-
hebbers om deze dag extra op te 
fleuren.

waar de ontmoeting staat afgebeeld 
die leidde tot de verzoening tussen 
beide admiraals. 

Boten
Door de roeivereniging werden een 
aantal nieuwe boten aangeschaft 
buiten de oude Maasvier. In 1966 
wordt een eigen botenhuis gerea-
liseerd en in 1967 wordt het wed-
strijdroeien geïntroduceerd. In 1976 
wordt het botenhuis uitgebreid met 
als kroon op het werk de Campagne 
waar de leden even gezellig bijeen 
kunnen komen. In 1982 wordt geko-
zen voor nieuwe verenigingskleuren 
en een nieuw embleem. Een hoorn 
(het wapen van Uithoorn) waaruit 
het roeisymbool met de tekst Michiel 
de Ruyter Uithoorn. Bij de kanover-
eniging is de hoorn omgekeerd. La-
ter komt er woningbouw achter de 
loods en er moet dus gezocht wor-
den naar een nieuw onderkomen. 
In 1989 bestaat de roeivereniging 
25 jaar en dat wordt gevierd met 
een rondvaart op de Amstel. En op 
9 mei 1992 wordt het nieuwe huidi-
ge gebouw geopend. Er is voor het 
jubileum een compleet feestpro-
gramma samengesteld wat ludiek 
begint met een Nieuwjaarsduik. 
“Daar kan heel Uithoorn aan mee-
doen vertelt Harry Wessels. Er zijn 
ook heel ludieke prijzen te winnen 
en de eerste 40 inschrijvingen krij-
gen een prachtig T-shirt. Het evene-
ment gaat ‘te water’ onder de naam 
‘Plonsbrrr’. Er zijn prijzen voor diege-
ne die het meest origineel het water 
inspringt. Er worden speciale trap-
pen gemaakt zodat je ook snel weer 
het water uitkunt en er zijn kleedka-
mers ingericht. Er is plek voor onge-
veer 100 personen. Dan op 21 maart 
is de Nationale Schoonmaakdag en 

de kano en roeivereniging sluiten 
daarbij aan door van brug tot brug 
te gaan schoonmaken. Dat is dan 
vanaf de busbaanbrug in het Oude 
Dorp tot de Vrouwenakkersebrug 
en dan tot de brug in de Nes. Met 
de kano wordt langs de wal geva-
ren en langs de wal gelopen en al-
le rommel wordt dan in de kano ge-
dumpt. ’s Avonds is er dan een club-
feest. Op 16 mei is er een buurten-
toernooi. 

Team
Elke buurt kan een team vormen en 
dan worden er spelletjeswedstrij-
den gehouden waarbij de beste wa-
tersportbuurt een prijs krijgt. Op 6 
en 7 juni is het groot internationaal 
polotoernooi. Verleden jaar waren 
er 22 teams uit 6 landen nu wordt 
dat uitgebreid naar 40 teams. Har-
ry Wessels hoopt dat er toestem-
ming wordt gegeven om in het Ou-
de Dorp drie ‘velden’ te maken zo-

dat het hele toernooi daar gehou-
den kan worden. Van 19 juli tot 30 
juli is er een kanotocht in Zweden 
met een totale lengte van 125 km en 
op 29 augustus wordt er een gooi 
gedaan voor de Guinness World Re-
cords met de zogenaamde kroko-
dillenloop. Dat houdt in dat er een 
rij kano’s met inzittende over de 
breedte van de Amstel ligt met een 
tussenruimte. De deelnemers moe-
ten dan over omgeslagen kano’s 
springen (eskimorol). 

Op 27 september is er een club-
weekend voor beide verenigin-
gen met een soort zeskamp en de 
feestelijkheden worden afgeslo-
ten zoals dat behoort op 31 decem-
ber met een oudejaarsfeest voor 
de kanovereniging. Dus het wordt 
voor zowel de kanovereniging als 
de roeivereniging en natuurlijk ook 
voor de inwoners van Uithoorn een 
heel feestelijk jaar.

ruimte voor enthousiaste dames die 
met de softbalsport willen kennis-
maken. Tijdens de zaaltrainingen in 
de winter krijg je een goed beeld of 
deze sport ook voor jou leuk is.
Voor de jongens/heren kunnen wij 
honkbal aanbieden op diverse ni-

veaus en hebben wij voor alle leef-
tijden mogelijkheden. 
Mocht je meer informatie willen of 
een keer willen meedoen stuur dan 
een e-mail naar: technischecom-
missie@thamen.info of check onze 
website:  www.thamen.info

Jolanda en Karin voor 
AKU op podium in Lisse
Regio - De eerste loop van het Zorg 
en Zekerheid Circuit, de Ter Specke 
loop in Lisse, werd een groot succes 
voor de atleten van AKU.
Profiterend van het prachtige loop-
weer finishten maarliefst dertien le-
den bij de eerste zes op de diver-
se afstanden en werden er ook nog 
eens zeven persoonlijke records 
verbeterd!

Jolanda  ten Brinke en Karin Ver-
steeg  vormden de absolute top met 
podium plaatsen als snelste van al-
le deelneemsters op de 15 km. met 
een eerste plaats voor Jolanda in 
een PR van 59.24 en een derde plek 
voor Karin in eveneens een record 
tijd voor haar van 1.03.08.
Ook Elisabeth van den Berg, ge-
bruikmakend van het babcia/zia-
dek effect, was hier sneller dan ooit 
met een PR in 1.10.40 en een vijfde 
plaats in haar klasse.

Bij de heren behaalde John van Dijk 
een prima derde plaats bij de 35 
plussers in 51.20 en was Paul Hoo-
gers de rapste bij de oudste catego-
rie 55 plus in een uitstekende 55.19. 

Ook Jaap Bouwmeester deed hier 
goede zaken door achter Paul als 
tweede te eindigen in een tijd om 
trots op te zijn 59.23. Bram van Scha-
gen, veel jonger, kon hem niet bijbe-
nen en kwam net boven het uur in 
1.00.35, nog maar net voor Theo Noij 
die zesde werd bij de oudste groep 
in 1.02.16 en ook een PR.

Fred van Rossum 1.03.07, Rob Bos 
1.05.39, Guido van Vliet 1.06.07en 
Nan van den Berg 1.09.58 maak-
ten ook goed gebruik van de om-
standigheden met tijden onder de 
één tien.
Arie Ligtvoet sloot hier de rij met 

een mooie 1.16.59. Een PR op de 10 
km. en een zesde plek was wegge-
legd voor Irma van Balken met een 
tijd van 45.21, met dank aan “haas” 
Jos Snel in de zelfde tijd. 

Atie van Oostveen deed het alleen 
en zo goed dat ze als vierde eindig-
de in haar groep in 49,37. Ook Corrie 
ten Broeke had de smaak te pakken 
en vestigde een PR in 50.57. Corrie 
van Dam sloot hier het AKU optre-
den af in 63.48.

Afgesloten
Theo van Rossum deed het bij de 
heren als vanouds en werd vier-
de bij de 45 plus in een zeer snel-
le 36.40. Harry Schoordijk heeft hier 
nog wel iets op goed te maken, maar 
komt met 41.38 al aardig in de rich-
ting. Jaap Verhoef heeft het blessu-
re tijdperk afgesloten met een ver-
rassend PR onder de vijftig minuten 
in 49.25.

Ook John Celie 43.17, Ronald Velten 
46.53, Koos Koopman 47.01, Maar-
ten Moraal 49.24, en Ed Janssen 
49.36 leverden deze prestatie.
Richard Mayenburg 52.31, Jan 
Driessen 56.03 en Maarten Bregge-
man 58.20 bleven netjes binnen het 
uur en Nico Klerx kwam hier net bo-
ven met 61.22.

Op de 5 km. dametjes zestien jaar en 
meer, snelde Lotte Krause naar een 
keurige derde plaats in 21.31. Githa 
de Wildt werd hier zesde in 23.25 en 
Marja Breedijk kon ook weer thuis 
komen met haar 25.20.

Bij de jongens tot en met 15 jaar 
was Wouter Heinrich alle leeftijdge-
noten de baas met een eerste plaats 
in 16.57en vormde Jos Lakerveld het 
contrast met 31.21.

Veenlopers Van 
Leeuwen en Boschman 
winnen ringvaartloop
Aalsmeer - Vorige week zon-
dag hebben Veenlopers Wil-
lem van Leeuwen en Julit-
ta Boschman de Aalsmeerse 
Ringvaartloop winnend afge-
sloten. Willem was de sterkste 
in de categorie Masters 40 en 
Julitta won bij de dames.

De 16,1 kilometer van de 
Ringvaartloop werd onder 
winterse omstandigheden 
gelopen. 
De temperatuur was net bo-
ven het vriespunt en de laat-
ste kilometers moesten in de 
sneeuw worden afgelegd.

Willem van Leeuwen en Julit-
ta Boschman lieten zich ech-
ter niet beïnvloeden door de-
ze omstandigheden. 
Willem realiseerde een schit-
terend persoonlijk record. Hij 
was liefst 50 seconden snel-
ler dan zijn vorige toptijd. 

Michael Woerden had last 
van z’n hamstring en kon in 
Aalsmeer niet voluit lopen. Hij 
finishte nu net voor Willem: 
1.02.45.

Julitta Boschman was ver-
uit de sterkste bij de dames. 
Met haar sterke 1.08.50 bleef 
ze de concurrentie liefst 5 ½ 
minuut voor. 

Theo Noij verrichtte het nodi-
ge kopwerk. Hij finishte in de-
zelfde tijd als Julitta.

Henny Buijing was liefst 5 mi-
nuten sneller dan vorig jaar. 
Hij liep nu een tijd van 1.13.55. 
Peter van Adrichem kwam in 
het winterse Aalsmeer tot een 
tijd van 1.15.11.

Herman van ’t Schip nam deel 
aan de 5 km. Hij liep een tijd 
van 23.14.
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Legmeervogels D1 sterker 
dan Haarlem D2
Uithoorn - Deze zaterdag weer een 
pittige hoofdklasse wedstrijd. Hoe-
wel Haarlem een paar plaatsen on-
der ons stond, hebben zij de afgelo-
pen wedstrijden goed gespeeld. On-
ze jongens (Chelly Drost was ziek) 
speelden vanaf het eerste moment 
scherp en geconcentreerd. 

Langs de lijn vroeg men zich af of 
het “Ajax gevoel” weer terug was. 
Het spel golfde op en neer maar 
de blauw/gelen waren toch iets ge-
vaarlijker voor de goal dan Haarlem. 

Bovendien stonden de verdedigers 
Jamal Kissami, Bas Lefferts en Tij-
men van Dijk zeer geconcentreerd 
te verdedigen waardoor Haarlem 
zeer weinig echte kansen kreeg. Na 
ongeveer 15 minuten gaf Nick Wijn-
hout een goede voorzet en Mou-
nir Rejeb ronde keurig af, 0 - 1. Een 
scrimmage voor het doel van An-
ko Smit leek gevaarlijk maar Haar-
lem schoot hoog over. Vlak voor rust 
gaf Andy Burke de bal goed voor en 
Rob van Buschbach maakte de 0 - 
2. De tweede helft bleven de Vogels Anko Smit

Bridgevereniging 
“De Legmeer”
Uithoorn - Woensdagavond 3 De-
ceber jl. speelde de bridgevereni-
ging “De Legmeer “zijn traditionele 
Sinterklaasdrive. De paren werden 
deze avond samen op een bijzon-
dere wijze samen gesteld. Bij bin-
nen komst bepaalde een lijst of je 
wel of niet een briefje uit de schaal 
mocht nemen. Zij die hier wel voor 
in aanmerking kwamen verkregen 
op deze wijze hun partner. Deze pa-
ren speelden verdeeld over drie lij-
nen. Ruim voorhanden waren de 
pepernoten en andere versnaperin-
gen. De zoetigheid werd tussen de 
rondes door afgewisseld door een 
hartige hap. In de “A”lijn werden Ria 
van Geelkerken met Jan Egbers eer-
ste met 68,75%. Nel Koeleman met 
Jan Bronkhorst tweede met 61,67%. 
De derde plaats met 52,50% was 
voor Anneke de Weerdt met An van 
Schaick. In de “B”lijn was de hoog-
ste score 63,75% voor Ben Leeftink 

met Gerda Schavemaker en tweede 
met 60,00% werden Mees van der 
Roest met Joop van Delft. De der-
de plaats ging naar Tonny Steeg-
stra met Cobie Bruine de Bruin met 
57,50%. In de “C”lijn ging het er wat 
rustiger toe. De eerste plaats was 
hier voor Mieke Peeters met Ma-
rianne Kamp zij scoorden 56,94%. 
Goed voor een tweede plaats wa-
ren Luuk Smit met Rini Tromp zij 
scoorden 55,90%. Als derde noteer-
den wij Ans Voogel met Renske Vis-
ser goed voor 55,56%. Volgens een 
van te voren vastgestelde plaatsing 
werden per lijn drie prijzen verdeeld. 
Met dank aan de leuke organisatie 
werd de avond afgesloten.  
Bent u geïnteresseerd in bridge, 
speel dan een keer ter kennisma-
king mee. Neem   telefonisch con-
tact op met Mieke van den Akker 
0297-346027 of met Gerda Schave-
maker 0297-567458

KDO en Legmeervogels in 
evenwicht
De Kwakel - Afgelopen zondag 
hebben de teams van KDO en Leg-
meervogels elkaar niet weten te 
overtuigen van hun handbalkrach-
ten. Het treffen tussen de teams in 
Sporthal de Scheg in Uithoorn le-
verde een gelijkspel op van 11-11. 
KDO is zeer tevreden met dit punt 
na een wedstrijd hard werken.
KDO startte scherp aan de wedstrijd 
met in de eerste aanval gelijk een 
doelpunt. Legmeervogels was van-
af dat moment wakker. De eerste 
helft werd aan de kant van KDO ge-
kenmerkt door goed samenspel, zo-
wel in de aanval als verdediging. De 
goed leidende scheidsrechter liet 
veel acties tot het laatste moment 
doorgaan waar KDO goed gebruik 

van maakte. Het scoreverloop ging 
gelijk op en de ruststand was 6-7 in 
het voordeel van KDO.

In de tweede helft was de start van 
KDO wat minder, waardoor Leg-
meervogels drie keer kon scoren. 
KDO kwam langzaamaan terug tot 
9-9 en vanaf dat moment werd er 
weinig meer gescoord. 

Eva Onderwater benutte gedurende 
de wedstrijd een groot aantal penal-
ty’s en keepster Miranda Hoekman 
speelde een rol door een penalty te 
stoppen. Uiteindelijk werd het 11-
11. Een terechte eindstand gezien 
het niveau van beide teams. Coach 
Thea Verzaal van KDO was tevreden 

met het behaalde punt, ‘door hard 
werken en mooie aanvallende ac-
ties verdient’.

Zwaar seizoen
De afgelopen weken had KDO het 
zwaar in de wedstrijden tegen de 
bovenste twee teams in de com-
petitie, AHC en De Meer. De wed-
strijd tegen Legmeervogels bena-
drukte nog eens het niveau van de 
3e klasse SC poule waarin het team 
dit seizoen in handbalt. In elke wed-
strijd moet gevochten worden voor 
de punten. Tot in het nieuwe jaar 
speelt KDO dames 1 geen wedstrij-
den meer voor de competitie. Trai-
ning bereidt hen voor op de tweede 
helft van het seizoen.

Laddercompetitie BVK 
ronde 2
De Kwakel - In een goed gevulde 
zaal van Dorpshuis De Quakel werd 
op donderdag 4 december de 2e 
ronde gespeeld in de laddercompe-
titie. De 3 lijnen gaven nog altijd een 
mengeling te zien van paren die el-
kaar in de reguliere competitie niet 
altijd tegen komen en mede daar-
door waren er weer de nodige uit-
schieters te noteren.
 
In de A lijn waren de schijnwerpers 
na afl oop gericht op een paar dat bij 
mindere resultaten graag alleen met 
de initialen in de krant komt, maar 
na een score van 63,5% mag het 
best voluit: Leny Heemskerk en Ag-
nes de Kuyer namen gretig het da-
verende applaus van de overige le-
den in ontvangst en daar hadden zij 
uiteraard alle reden toe.
Met 61,9% deden ook Dick Elen-
baas en Andre Verhoef weer duide-
lijk van zich spreken en met 61,8% 
deden Trudy Stokkel en Huub Zand-
vleit daar nauwelijks voor onder. 
Dat deze 3 paren ook in de totaal-
stand hoge ogen gooien moge dui-
delijk zijn.
Scores onder de 40% worden door 
Cor bij het voorlezen van de uitslag 
uit piëteit met de betrokkenen niet 
genoemd, maar als correspondent 
moet je je soms bikkelhard opstel-
len en meld je dus gewoon, dat Cor 
Hendrix en Bep Verleun met 36,8% 
hun fraaie score van vorige week 
(toen ruim 59%!) weer volledig te-
niet deden.
 
In de 2e parencompetitie kon je bij 
de winnaars van de B lijn bijna blin-
delings inzetten op Eefke Backers 
en Marianne Kamp. Ook nu waren 
zij in de B lijn beland en ja hoor, daar 
waren zij dus gewoon weer de num-
mer 1 met 60,7%.
Loes Fritschy was na kortstondig 
‘fysiek ongemak’ blijkbaar weer he-
lemaal de oude, want met manlief 
Frajo eiste zij de 2e plaats op met 

58,3%. Geke en Jaap Ludwig deden 
met 57,1% wat van hen verwacht 
mag worden. Het was goed voor de 
3e plaats.
Met 41,7% sloten Mayke Dekker en 
Ellen de Jong de rij.
 
In de C lijn was een aantal paren in-
gedeeld die vorige week niet van de 
partij waren en aangezien die pa-
ren normaliter in de A lijn uitkomen 
werd van hen het nodige vuurwerk 
verwacht. Aan die hoog gespannen 
verwachting konden zij ruimschoots 
voldoen. Met een zeer hoge 73,3% 
werden Nelly en Jos Bader hiet fl ui-
tend 1e. Elly en Jaap van Nieuw-
koop werden met 62,8% 2e en Ger-
da Bosboom en Nel Hamelynck 3e 
met iets meer dan 59%.
Tilly en frans Wouda eindigden als 
14e met 34,4%.
 
Aangezien bij eenmalige afwezig-
heid de gemiddelde score over de 
wel gespeelde avond(en) ook aan 
de andere avond wordt toegekend 
geeft de totaalstand een wat verte-
kend beeld. Nelly en Jos staan daar-
in met dus 73,3% gemiddeld boven-
aan. Op eigen kracht scoorden Le-
ny en Agnes 63% gemiddeld en zij 
staan daarmee 2e.

Sander Hendriks behaalt 
derde dan in taekwondo
Uithoorn - Sander Hendriks heeft 
op zondag 7 december zijn 3e dan-
examen in taekwondo gehaald. De 
14-jarige Sander heeft hiermee 
een bijzondere prestatie geleverd. 
De sporter, afkomstig uit Nieuwe-
gein, traint bij Horangi Taekwondo 
Mijdrecht en heeft met het beha-
len van deze derde zwarte band zijn 
vereniging erg trots gemaakt. Twaalf 
deelnemers begonnen aan het exa-
men in Den Bosch. Uiteindelijk kre-
gen vier deelnemers – waaronder 
Sander – hun diploma én band. 
Het derde danexamen is erg zwaar, 
Sander liet verschillende onderde-
len zien aan de strenge jury. Weken-
lang heeft hij hiervoor getraind, sa-
men met zijn vader en sportmaatje 
Charly Hendriks. Het examen begon 
met 35 theorievragen, die Sander 
moeiteloos doorliep. Daarna begon 
het fysieke gedeelte. Samen met zijn 
vader liet Sander een eenstapsspar-

ring zien, waarbij het gaat om tech-
niek en het beheersen van een goe-
de afstand tot de tegenstander. Bij 
de zelfverdediging viel Sander zijn 
vader Charly aan met een (plastic) 
mes, ook dit zag er goed uit. 
Volgens trainer Bas Bokkes waren 
de Poom Sae’s van Sander ‘super-
strak’. Een Poom Se betekent dat 
de deelnemer een vast patroon van 
arm- en beentechnieken laat zien. 
De taekwondoka moet de vorm 
goed beheersen en zo krachtig mo-
gelijk uitvoeren. De jury let hierbij 
op bepaalde technische eisen, die 
naast lichaamshouding te maken 
hebben met balans snelheid en co-
ordinatie.

Sparren
Een ander onderdeel was het spar-
ren, en omdat dit zo’n vergevorderd 
zwartebandexamen betrof, moest 
Sander het tegen twee tegenstan-

ders opnemen. En wel tegen zijn 
trainers Remko van Gerven en Bas 
Bokkes. Het was voor Sander een 
uitputtingsslag waar hij zich goed 
doorheen heeft weten te slaan. De 
breektest is altijd een spannend on-
derdeel. Hierbij moest Sander in één 
serie vier plankjes breken, waarvan 
hij twee plankjes tegelijkertijd brak 
met een dubbele schoptechniek. 
Het lukte Sander in één keer, terwijl 
veel taekwondoka’s hier meerdere 
pogingen voor nodig hebben. Uit-
eindelijk kreeg Sander na een lang 
juryberaad zijn beloning, het diplo-
ma en de derde dan zwarte band.
Trainer Remko van Gerven: ,,We zijn 
heel trots op Sander dat hij op zo’n 
relatief jonge leeftijd zijn derde dan 
heeft gehaald. We hadden van te 
voren veel vertrouwen in hem, maar 
op zo’n spannende dag is het altijd 
nog afwachten hoe het gaat. Maar 
Sander deed het perfect!”

Legmeervogels E5 speelt 
voor Sinterklaas!
Uithoorn - Vroeg in de morgen, 
na het heerlijke avondje van Sin-
terklaas, stond LMV E5klaar tegen 
RKDES E4. Coach Richard Spit gaf 
in de voorbespreking aan om goed 
over te spelen, maar ook na het af-
spelen daarna goed vrij te lopen, zo-
dat de E5 kon combineren. De E5 to-
verde een 1e helft uit de hoge hoed, 
die heel leuk was om naar te kijken. 
Een gelijk opgaande 1e helft met 
kansen voor beide ploegen. Veel 
goede acties van de E5, combinaties 
tussen de voorhoede Deniz Gijssel, 
Jimme Karsten en Lars Veenhof, een 
slalom van Jimme Karsten, goed 
naar de buitenkant uitverdedigen 
van Remon van Schooten, een af-
standschot van Ramon Koch na een 
goede pass van Lars Veenhof, Dan-
ny Spit de stofzuiger op het midden-
veld, Jeffrey van Schaik met aanval-
lende impulsen, en zoals vaak de 
laatste weken, keeper Thom Lutten-
berg met weer nuttige reddingen.
De voorsprong ontstond door een 
mooie kapbeweging van Deniz Gijs-
sel die met rechts mooi 1-0 maakte. 
Door goed over te spelen van Deniz 

Gijssel, Lars Veenhof en Jimme Kar-
sten zorgde de laatste voor 2-0. het 
werd 3-0 door Lars Veenhof. Jam-
mer genoeg werd het nog voor de 
rust 3-1, wat aangaf dat RKDES ook 
goed bleef voetballen en overspe-
len. In de tweede helft was vooral de 
voorhoede een stuk minder als in de 
eerste helft, ze hielpen ook niet echt 
meer mee met verdedigen waardoor 
er teveel ruimte tussen de aanval en 
verdediging kwam. 
Hierdoor kwam RKDES beter in het 
spel en door combinaties scoorden 
zij en 3-2 en de 3-3. Een aanval van 
de E5 waarbij ze met 3 aanvallers te-
gen 1 verdediger niet wisten te sco-
ren gaf de verhouding van de 2e 
helft aan. De E5 heeft eigenlijk een 
Sinterklaas kadootje gegeven aan 
RKDES, want gezien het vertoonde 
voetbal in de 1e helft hadden zij ze-
ker kunnen winnen. Dus als de E5 
de eerste helft goed onthouden, en 
de volgende keer de hele wedstrijd 
op die manier speelt, dan kan het 
niet anders dan dat er weer gewon-
nen gaat worden de komende wed-
strijd.

Moeizame wedstrijd 
Legmeervogels E5
Uithoorn - Een wedstrijd die erom 
zou spannen, want Martines staat 
op de tweede plaats in de compe-
titie. Feitelijk ging het om de eer, 
want LMV E5 zal het podium niet 
meer kunnen bereiken. LMV startte 
goed met een scorepoging van Lars 
Veenhof, spits, in de 5e minuut. Zijn 
poging eindigde tegen de paal. Dit 
zette Martines weliswaar met twee 
benen op de grond – een twee-
de plaats in de competitie maakt je 
tenslotte nog niet onoverwinnelijk -
,maar waren geenszins onder de in-
druk. Zij creëerde veel gevaarlijke 
situaties in het doelgebied van LMV, 
maar deze bleven zonder gevolg. 
Een goed keepende Thom Luten-
berg wist veel scorepogingen van 
de teegenstander te stoppen. Soms 
mooie acties, waarbij Lars Veenhof 
vanuit de lucht, op voorzet van Ra-
mon Koch, rechtsback, nog maar 
net miste.  Het zou een juweeltje 
zijn geweest. En nadat Jimme Kar-
sten rechtsvoor, in de 11e minuut 
scoorde, wist Thom Luttenberg de 
tegentreffer enkele minuten later 
nog maar net te verijdelen. LMV 
hield de aanvalslust vast en scoor-
de via de spits Veenhof een tweede 
doelpunt. Een “Kluivertje” zoals een 
ouder dit noemde: keihard met de 
punt en onhoudbaar. Martines, nog 
steeds niet onder de indruk, scoor-
de de eerste tegentreffer al 3 minu-
ten later. Een tegenvaller dus, het-
geen enigszins was te merken aan 
de spelertjes. Rémon van Schooten 
poogde nog t scoren met een kei-
hard schot vanuit het middenveld, 
maar deze werd gehouden. En on-

danks een wederom mooie redding 
door Thom Luttenberg, wist Marti-
nes vlak voor tijd er nog een 2-2 uit 
te slepen.

Redelijk
De tweede helft werd dus span-
nend, want de ploegen gingen, qua 
kracht en doorzettingsvermogen, 
redelijk gelijk op. 

De diverse corners leverde LMV 
geen voorsprong op en zelfs een 
prachtige kans voor een volledig vrij 
spelende Jimme Karsten mocht he-
laas niet in een voorsprong resulte-
ren. Martines kreeg van de enigs-
zins onzeker fl uitende scheidsrech-
ter een penalty. Onverdiend, dat wel, 
maar gelukkig gestopt door de ster-
ke laatste man. Een zeer mooie ac-
tie van deze keeper.  In de 24e mi-
nuut wist Martines er met veel geluk 
toch nog een doelpunt uit te persen. 
Via de lat ketste de bal razendsnel 
op het hoofd van een LMV-speler, 
welke in eigen doel belandde. Sim-
pel pech. En alhoewel LMV de druk 
opvoerde en nog drie aanvalsacties 
uitvoerde, wisten zij dit niet te ver-
zilveren. Na het vezlies van vorige 
week teegen Roda ’23 en nu dit ver-
lies, is de aanvankelijke opmars van 
LMV E5 wreed verstoord.  Een bete-
re plek dan plaats 5 –of 6, zoals ze 
er nu voor staan- zal er waarschijn-
lijk niet inzitten. Wel blijkt dat LMV 
E5, met een sterke poule dit najaar, 
behoorlijk groeien, zowel technisch 
als qua inzicht. 
Dat moet ook wel met zulke tegen-
standers.

scherp spelen.  Ook nu hadden zij 
toch weer een licht overwicht. Het 
harde werk van onder meer Bob 
Poortvliet en Tex Koster betaalde 
zich opnieuw uit. Wessel de Jong 
nam een vrije trap die over de kee-
per van Haarlem heen stuiterde. 
Yannick van der Veer was attent een 
kon heel simpel de 0 - 3 intikken. 

Binnen een minuut, waarschijnlijk 
mede door onoplettendheid, maak-
te Haarlem echter de 1 - 3. Even 
leek het er op dat de wedstrijd zou 
kantelen maar weer een minuut la-
ter gaf Nick Wijnhout een hoge bal 
voor het doel die uitstekend door 
Martijn van Reenen binnen gescho-
ten werd, 1 - 4 en dit was ook de 
eindstand.

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?

BEL: 
0297-581698
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Atalante dames boeken
de achtste overwinning
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
3 december speelde het eerste da-
mes volleybalteam van Atalante Vin-
keveen, gesponsord door Krijn Ver-
bruggen en Haaxman Lichtreclame, 
in Almere tegen VC Omniworld. Het 
Almeerse team had om verplaat-
sing van het duel gevraagd: oor-
spronkelijk stond de wedstrijd ge-
pland op zaterdag 6 december. De 
Vinkeveense dames stemden hierin 
toe en moesten daarom woensdag-
avond richting de bouwput rondom 
de nieuwe Topsporthal in Almere. 
Atalante trad aan in de volgende 
basisformatie: Irma Schouten ver-
zorgde de spelverdeling, Loes Kuij-
per en Carin van Tellingen speel-
den op de middenpositie, Astrid van 
de Water en Mirjam van der Strate 
stonden als passer-lopers opgesteld 
en Suzan Heijne was de diagonaal-
speelster. Gecompleteerd met libero 
Nancy Schockman kwam Atalante 
niet scherp uit de startblokken. VC 
Omniworld speelde een aantal snel-
le aanvallen waarop het Vinkeveen-
se blok zich niet kon instellen en 
daarnaast was het eigen aanvals-
spel te voorspelbaar. De eerste set 
ging dan ook verloren met 25-22. 
De tweede set begon niet veel beter 

en coach Sjaak Immerzeel besloot 
al snel te wisselen. Spelverdeelster 
Janine Könemann kwam erin op de 
plaats van Suzan Heijne, waardoor 
Irma Schouten kon gaan aanval-
len. Het bracht wat verwarring bij de 
tegenstander en het Vinkeveense 
team wist zichzelf op te peppen. De 
stand ging gelijk op, maar Atalan-
te toonde zich een team met door-
zettingsvermogen en wist met een 
aantal harde aanvallen toch de ver-
dediging te slechten. De tweede set 
werd gewonnen met 21-25.

Blessure
In de derde set startte het team met 
Inge Tanja op de plaats van Carin 
van Tellingen. Om onverklaarbare 
redenen zakte het niveau weer he-
lemaal in en konden de dames uit 
Almere ongestoord uitlopen naar 
een voorsprong van 14-6. Immer-
zeel nam twee time-outs om zijn 
team weer bij de les te krijgen en 
uiteindelijk hielp dit, want de dames 
vochten zich terug naar 23-23. Om-
niworld was koelbloediger in de af-
ronding en pakte toch de winst in 
deze set: 25-23. Tegenvaller was dat 
aanvalster Astrid van de Water met 
een kuitblessure moest afhaken, zij 

is 4 tot 6 weken uit de roulatie…
Het team uit Vinkeveen was echter 
niet van plan om zich makkelijk ge-
wonnen te geven en ging volledig 
voor de overwinning in de vierde set. 
Met Suzan Heijne als passer-loper 
en een positiewisseling in de ver-
dediging van libero Nancy Schock-
man, speelde coach Immerzeel al-
les of niets. In deze samenstelling 
was nog niet eerder gespeeld! De 
gok pakte goed uit, want het team 
toonde veel inzet en vechtlust. Su-
zan Heijne liet zien heel goed op de 
buitenkant uit de voeten te kunnen, 
Loes Kuijper scoorde met geplaatste 
ballen en Irma Schouten wist via de 
blokkering van de tegenstander veel 
punten te scoren: 17-25 winst.
In de vijfde set trok Atalante de in-
gezette lijn door en na een 6-8 tus-
senstand pakte het team de winst 
in de set en partij: 13-15. Een zwaar 
bevochten zege, maar de achtste 
overwinning was een feit! 
De dames blijven tweede op de 
ranglijst van de promotieklasse, 
achter koploper Abcoude. Atalan-
te speelt zaterdag 13 december om 
14.30 uur in Amersfoort tegen Kei-
stad, op 9 januari speelt het team 
weer in de Boei om 21.00 uur.

Atlantis 2 weet voor derde 
maal op rij te winnen
Mijdrecht - Het gesponsorde Fortis 
team van Atlantis speelde een thuis-
wedstrijd tegen Triaz 3 uit Amster-
dam. Het Atlantis team begon met 
de volgende opstelling: in de aanval 
Peter van der Wel, Jimmy de Koning, 
Kim Stolk en Wilma Kranenburg. Het 
verdedigingsvak bestond uit: Mark 
Goverse, Alex van Senten, Melissa 
van der Stap en Sandra Gortenmul-
der. Tamara Gortenmulder en Berry 
de Jong zaten op de reservebank.
Het gesponsorde team wist al snel 
te scoren en daarmee met een voor-
sprong te beginnen. Atlantis wist 
door een verzorgde aanval veel kan-
sen te creСren. Helaas wilden de 

doelpunten in de eerste helft nog 
niet echt vallen. Zo eindigde het met 
een 3-3 in de rust. 
Na een bespreking van de trainer 
Jan-Willem van Koeverden Brouwer 
wist Atlantis helaas niet de tweede 
helft te openen met een doelpunt. 
Net na de rust kwam Tamara Gor-
tenmulder het veld in voor de ge-
blesseerde Melissa van der Stap. 
Door diverse mooie afstandschoten 
wist Atlantis met de tegenstander 
gelijk op te komen. Na een stand 
van 8-8 op het scorebord, kwam Li-
sanne van Doornik het veld in voor 
Wilma Kranenburg in verband met 
een blessure. Vanaf dat moment 

wist Atlantis het duel voor zich te 
winnen. Na twee mooie schoten 
van Peter van der Wel kwam het 
gesponsorde team op twee punten 
voorsprong. In de laatste paar mi-
nuten kwam Berry de Jong nog het 
veld in voor Alex van Senten. Na nog 
een gescoorde vrije bal van Atlan-
tis is ook deze wedstrijd met succes 
geëindigd.
Volgende week mag Atlantis 2 weer 
thuis spelen tegen Luno 2 uit Lin-
schoten om 16.10 uur in de Phoe-
nixhal. Hopelijk komt u allen het ge-
sponsorde team aanmoedigen zo-
dat ook deze wedstrijd in een winst 
kan eindigen.

Atlantis 2 wint van Triaz uit Amsterdam

Argon sluit aan bij koplopers
Mijdrecht - Met de winst tegen 
koploper Westlandia in de achterzak 
heeft Argon de aansluiting met de 
koplopers van de competitie weten 
te realiseren. De derde winst op rij 
was zeker verdiend, al was het meer 
een resultaat van erg veel inzet en 
strijd en minder van goed voet-
bal. Met name in de tweede helft 
was dat het hoofddeel van de partij, 
waar voor rust nog wat meer voetbal 
in het recept zat.
In die eerste helft was Argon de bo-
venliggende ploeg en was het ook 
de thuisploeg, die de meeste sco-
ringskansen wist te scheppen. Na 
acht minuten een heuse scrim-
mage na een vrije trap van Nico-
lai Verbiest, waarbij de bal uitein-
delijk door de Westlandse defen-
sie weggewerkt kon worden. Daar-
na een kopbal van Joeri Onderwater 
(over), twee corners van Kelvin de 
Lang die voor gevaar zorgden, een 
goede actie van Michael van Laere 
waarna Patrick Lokken en Ben Ebu-
Mordi niet genoeg wisten te ha-
len uit de voorzet waren de voorbo-
des van de Mijdrechtse voorsprong. 
Die kwam na ruim een half uur op 
het bord, toen een inworp van Joe-
ri Onderwater door Michael Kentrop 
in het strafschopgebeid werd ver-
lengd en Ben Ebu-Mordi op de punt 
van het 5 meter gebied het meest 
alert reageerde op de neervallende 
bal: de ouderwetse punter deed de 
bal in het uiterste hoekje belanden, 
doelman Wijnterp was kansloos, 1-
0. Daarna nog enkele vrije trappen 
op kansrijke posities, maar doel-
man Wijnterp werd daaruit niet echt 
op de proef gesteld, zodat de rust 
met een kleine voorsprong werd ge-

haald.

Uitvallen
Na rust, die wat langer duurde door 
het uitvallen van assistent-scheids-
rechter Zijlstra, wiens plaats werd 
ingenomen door de toevallig aan-
wezige scheidsrechter Germs, wilde 
Westlandia uiteraard laten zien, dat 
de ploeg niet zomaar op de bovenste 
plaats staat en de mouwen werden 
tot aan de oksels opgestroopt. Dat 
leverde wel druk op de defensie op, 
maar die bleek weer uiterst dege-
lijk te staan en kansen werden dan 
ook niet weggegeven. Aanvallend 
kwamen er ook wat kleine kansen, 
al had doelman Wijnterp wel geluk 
bij een scherpe vrije trap van Kelvin 
de Lang, die hij met de nodige mee-
val uit zijn doel wist te houden. Hal-
verwege de tweede helft kwam Tha-
biso van Zeijl in het veld voor doel-
puntenmaker Ben Ebu-Mordi en hij 
was direct betrokken bij gevaar voor 
het doel van Westlandia. Eerst mis-
te hij de bal nog nipt na een voorzet 
van Patrick Lokken en verdween het 
leer voor het doel langs, maar in mi-
nuut 73 vond hij met een pass Pa-
trick Lokken, die de bal ineens door-
speelde op de doorbrekende Mi-
chael van Laere, die alleen voor de 
doelman de kans beheerst afmaak-
te met een schot in de bovenhoek, 
2-0. Enkele minuten later was er 
een kans voor Patrick Lokken, toen 
Jasper de Haer de bal veroverde na 
een slechte uittrap van de doelman, 
maar de spits ging teveel voor eigen 
succes, zodat deze mogelijkheid te-
niet werd gedaan. In de laatste 10 
minuten gooide Westlandia alles op 
de aanval en dat leverde een goe-

de mogelijkheid op voor de opge-
komen verdediger Jonkman, nadat 
Eelco Zeinstra een inzet half had 
weten te keren. De kans was aan de 
verdediger echter niet besteed, hij 
mikte van korte afstand op de voet 
van Rory van Gulik, die het leer over 
de achterlijn zag verdwijnen. Mo-
gelijk wat gefrustreerd ging Jonk-
man 3 minuten later met te veel in-
zet door op doelman Eelco Zeinstra, 
die vol in zijn gezicht werd geraakt 
en per brancard het veld moest ver-
laten. Onderzoek in het ziekenhuis 
bracht later gelukkig geen ernstige 
schade aan het licht, zodat het al-
lemaal mee lijkt te vallen, al zal een 
hersenschudding zeker niet uitge-
sloten moeten worden. De plaats 
tussen de palen werd ingenomen 
door Dennis Prins, die in de reste-
rende minuten inclusief blessure-
tijd geen echte redding heeft moe-
ten verrichten, de defensie wens-
te geen kansen meer weg te geven 
aan Westlandia, dat toch een van de 
meest scorende voorhoedes bezit. 

Achterstand
De winst werd dus veilig gesteld, 
waardoor de achterstand is te-
rug gebracht naar een overzichte-
lijk aantal punten en Argon zich op 
dit moment weer heeft gevoegd bij 
de groep kanshebbers. Zondag zal 
de semi-derby uit bij Elinkwijk ge-
speeld moeten worden en die ploeg 
staat op dit moment op de laatste 
plaats. Gezien de onderlinge resul-
taten bij deze toch wel bijzonde-
re wedstrijd zal dat echter geen en-
kele garantie bieden voor een goed 
resultaat, de Utrechtse ploeg zal de 
huid zeker duur verkopen.

Argon wint van Desto
Mijdrecht - Na een achterstand 
voor rust wist Argon in de tweede 
helft binnen twee minuten de wed-
strijd te beslissen. Twee vrije trappen 
stonden aan de basis van deze over-
winning. Ondanks deze overwinning 
blijft de stand op de ranglijst voor 
Argon onveranderd, de concurren-
ten verspeelden geen punten.

De eerste helft had Argon bij het 
door blessures geplaagde Des-
to weinig in te brengen, de snelle 
vleugelspelers en het hoge tempo 
bezorgden de Argondefensie veel 
werk. De eerste mogelijkheid was 
dan ook voor de Utrechters, El Ha-
fium schoot laag en hard in, keeper 
Bas van Moort greep goed in. Maar 
na een kwartier was het toch raak 
voor Desto, net binnen het straf-
schopgebied werd de linkervleugel-
spits ten val gebracht. Scheidsrech-
ter Legemaat kon niet anders doen 
de bal op de stip deponeren, aan-
voerder Frank Donkervoort schoof 
vanaf elf meter de bal laag in de ui-
terste hoek 0-1. Een minuut later had 

Sander Rijken alle gelegenheid om 
de voorsprong verder op te voeren 
maar zijn kopbal ging over. Ook een 
poging van Akani ging naast. Argon 
kon daar vijf minuten voor het rust-
signaal slechts één poging tegen-
over stellen, een combinatie tussen 
Alan Doorson en Patrick Berkelaar 
werd door doelman Mathijs Jacob-
sen onschadelijk gemaakt.

Poging
Het begin van de tweede helft was 
eerst nog voor Desto, Charadi zag 
zijn poging via de handen van Bas 
van Moort tot hoekschop verwerkt 
en El Hafium vergat te profiteren 
van een slappe terugspeelbal in de 
Argonverdediging. Met nog een half 
uur op de klok kantelde de wedstrijd. 
Een vrije trap via de voet van Albert 
Mens veranderde in de ‘muur’ van 
richting waardoor keeper Jacobsen 
kansloos was 1-1. Twee minuten la-
ter was het weer raak voor Argon. 
Opnieuw stond een vrije trap aan de 
basis, Patrick Berkelaar krulde de 
bal mooi voor en Pim van de Maar-

el maakte het koppend af 2-1. Vlak 
daarna plaatste Patrick Berkelaar na 
een fraaie actie de bal net naast de 
paal. In deze fase kwam Remco von 
Lindheim en Youri van Adrichem in 
het veld voor Lars Sloothaak en Pim 
van der Maarel. De slotfase werd 
spannend waarbij El Hafium de lat 
toucheerde en bij een schot van Ber-
kelaar bracht de vuist van Jacobsen 
uitkomst. Ook een poging van Jim-
my van Veen was voor de keeper en 
Youri van Ardrichem zag zijn kopbal 
na een hoekschop over de lat ver-
dwijnen. Diep in blessuretijd waren 
er nog een twee goede mogelijkhe-
den zowel voor Desto als voor Ar-
gon maar het sterke collectief van 
Argon kon opnieuw de punten in ei-
gen huis houden.
Tegenvaller was de in laatste mi-
nuut het uitvallen van Patrick Ber-
kelaar, in het ziekenhuis werd een 
ingescheurde knieband geconsta-
teerd en het herstel zal geruime tijd 
vergen.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
FC Breukelen.

Atlantis E2 draait goed mee
Aalsmeer - Mijdrecht - De E2 van 
korfbal verenging Atlantis speelt 1 
klasse lager dan het veldseizoen en 
dat zie je terug in de resultaten. Er 
wordt veel gescoord en ook worden 
er veel kansen gecreСerd. Veel door-
loopballen en afstandschoten vin-
den de korf. Maar er wordt ook goed 
verdedigd. Het team werkt goed sa-

men en kan met recht een vrienden-
team genoemd worden..
Dit resulteert in mooie overwinnin-
gen. Achtereenvolgens werden Re-
flex (6-3) en ESDO( 5-0) verslagen. 
Helaas is er afgelopen zaterdag te-
gen Luno onnodig verloren. Maar 
ondanks dit verlies staat de E2 nog 
tweede in de competitie. Ons jeugd-

team zet de achtervolging in op de 
koploper. Want  DKV/Victoria heeft 
alle wedstrijden gewonnen. Aan-
staande zaterdag zullen deze teams 
tegen elkaar strijden. Het door DE 
HOOP INTERIM MANAGMENT ge-
sponsorde team kan in ieder geval 
elke zaterdag rekenen op veel sup-
porters.

Sinterklaasfeest bij 
biljartclub in De Hoef
De Hoef - Bij de biljartclub in De 
Hoef heeft de middag- en avond-
groep op donderdag 4 december de 
verjaardag van Sinterklaas gevierd  
met de leden. Onder het toeziend 
oog van twee zwarte pieten heb-
ben de leden op 4 onderdelen  een 
proef van bekwaamheid afgelegd. 
Bij het biljarten waren twee handi-
caps  te overwinnen, op het ene bil-
jart moest men de rode bal raken, 
terwijl een soort van tafeltje op het 

biljart stond en op het andere biljart 
had de organisatie maar liefst 7 bal-
len neergelegd waardoor de keuze 
welke bal de raken wel erg moeilijk 
werd gemaakt. 

Daarnaast waren een dartspel en de 
sjoelbak uit de kast gehaald om zo 
de algemene behendigheid en in-
zicht te testen. Uit de avondploeg 
kwamen de heren Ted Telkamp en 
Willem Voortman als 1e en 2e uit de 

bus, terwijl Jan Janmaat als derde 
werd aangewezen. Bij de middag-
wedstrijden waren dat Johan Loom-
an En Adri Rijnbeek die de eerste en 
tweede prijs wegsleepten en onder 
protest van Frans R ging de derde 
prijs naar Piet Slingerland. 

De organisatie ziet terug op een ge-
slaagd feest en overdenkt op ande-
re tijden weer iets van deze aard te 
gaan organiseren.
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Een gezellig sinterklaasfeest 
bij vdo Sport
Uithoorn - Woensdagmiddag 3 de-
cember was het erg druk in de gym-
zaal in de Meerwijk.
Sinterklaas en zijn pieten kwamen 
op bezoek bij VDO Sport. Er waren 
ongeveer 100 kinderen aanwezig in 
de leeftijd van 3,5 tot en met 7 jaar.
Er stonden veel toestellen uit zo-
dat de kinderen konden oefenen 
om pakjes door een zogenaamde 
schoorsteen te gooien. De toestel-
len varieerde van een schuine wand 
met touwen om tegen op te klim-
men, een klimrek tegen de muur om 
naar boven te klimmen en de lan-
ge mat was uitgerold voor acroba-
tieke kunsten. Eerst gingen de kin-
deren oefenen waarna Sinterklaas 
met zijn pieten werd ontvangen met 
verschillende Sinterklaas liedjes. Ui-
teraard werd er ook gesproken over 
de verdwenen boot. Hierna wilde de 
Sint wel eens zien wat de kinderen 
allemaal konden. Vol enthousias-
me lieten de kinderen verschillen-
de kunstjes zien en de pieten deden 
hier prima mee.  De Sint vond het 
er allemaal goed uit zien en zag dat 
ze goed hun best hadden gedaan. 
Hij vond dat iedereen zijn Pieten-
diploma had gehaald. Hierna ging 
de Sint met zijn pieten weer weg en 
konden de kinderen nog wat ener-
gie kwijt. Aan het eind van deze ge-
zellige middag werden de diploma’s 
uitgereikt en ontvingen de kinderen 
een traktatie met een appeltje van 
oranje.  VDO Sport heeft nog ruim-
te tijdens een aantal gymnastiek 
lesuren. Interesse? Kijk een op de 
website vdosport.nl.

Sinterklaastoernooi bij 
Badmintonclub Space Shuttle
Uithoorn - Maandag 1 december 
werd weer het jaarlijkse Sinterklaas-
toernooi voor de jeugd gehouden bij 
Badmintonvereniging Space-Shuttle 
in sporthal de Scheg te Uithoorn.
Anders dan dat de naam van het 
toernooi doet vermoeden schitter-
den de goedheiligman en zijn pie-
ten door afwezigheid, maar dit werd 
ruimschoots goedgemaakt door de 
aanwezigheid van vele vrijwilligers 
die zorgden voor een soepel verloop 
van de avond.
De enthousiaste jeugdleden wer-
den na een stevige warming-up ver-
deeld in koppels die elkaar gedu-
rende het toernooi op verschillen-
de onderdelen aan punten moes-
ten helpen. Hoewel er ook een en-
kel- en dubbelpartij aan die onder-
delen waren toegevoegd, waren de 
overige spelletjes voornamelijk ge-
richt op technische vaardigheden, 
zoals het serveren over een lijn die 
hoog achterin het veld was gespan-
nen, overslaan met afwisselend bo-
ven- en onderhandse slagen en op 
de plaats hooghouden waarbij het 
raken van het plafond van de Scheg 

natuurlijk extra punten opleverden. 
Erg leuk was vooral het spel waar-
bij de shuttle in een koker gemikt 
moest worden die was bevestigd op 
een pet op het hoofd van je partner; 
een spel waar enkele senioren la-

ter op de avond ook nog veel plezier 
van hebben gehad. Al met al heb-
ben we er een gezellige avond van 
gemaakt met veel snoepgoed voor 
de jeugd en hoofdpijn voor de be-
geleiding. Volgend jaar weer!

Zondagvoetbal

Legmeervogels ontvangt 
zondag naaste concurrent
Uithoorn - Op zondag 14 decem-
ber komt naar sportpark Randhoorn 
het Amsterdamse Zeeburgia. Zee-
burgia dat net als Legmeervogels 
23 punten heeft en dan ook samen 
met Legmeervogels aan kop gaat 
van de 3e klasse C. Legmeervogels 
heeft deze punten in 10 duels weten 
binnen te halen en Zeeburgia heeft 
daar 12 duels voor nodig gehad. Dit 
duel, Legmeervogels tegen Zeebur-
gia, kan dus gaan bepalen wie  de 
echte nummer een is van deze com-
petitie 3e klasse C. Eerder dit sei-
zoen seisooen stapte Legmeervo-
gels als winnaar van het veld. Maar 
ook achtervolger FC Weesp zal met 
belangstelling naar dit duel uitkij-
ken. Immers bij een gelijk spel van 
deze twee giganten en winst van de 
FC Weesp is deze laatste de nieuwe 
koploper in genoemde klasse. 

Legmeervogels/LG/UBA heeft afge-
lopen zondag een hele goede wed-
strijd gespeeld tegen Hillegom. Hil-
legom dat net aan een kleine op-
mars is begonnen. Legmeervo-
gels heeft ook in dit duel moeilijk-
heden met het vinden van het doel. 
Het veld overwicht was wederom 
heel groot. Zelden waren de gasten 
te vinden in de buurt van doelman  
Patrick Brouwer. Als zij er dan een 
keertje in de buurt waren eindig-
de dit in een schot hoog over of ver 
naast het doel. Brouwer heeft zich 
dan ook extra warm gelopen met het 
halen van de ballen. Als ballen jon-
gen  bij een interland voetbalwed-
strijd zou hij niet misstaan. Ver van 
hem vandaan speelde het spel zich 
af en Legmeervogels is in de eerste 
vijfenveertig minuten heer en mees-

ter. Alleen het vinden van het doel is 
weer een moeilijke opgave.

Leiding
Toch  krijgt Legmeervogels nog voor 
de rust de treffer waarop men ge-
zien het vertoonde spel het meeste 
recht op heeft. Een hoekschop ge-
nomen door Bob Uitermarkt  wordt 
door de verdediging van Hillegom 
onvoldoende weggewerkt  De bal 
komt voor de voeten van Mounhir 
Ghannoun met en schot van ruim 18 
meter weet hij de doelman van Hil-
legom te passeren. 

Een verdediger die op de doellijn 
staat doet nog zijn uiterste best om 
een treffer te voorkomen, maar he-
laas de bal komt tot stilstand tegen 
het net. 0-1.  Met deze dik verdien-
de voorsprong wordt dan ook de 
rust gehaald. Na de rust iets wat op 
een offensief lijkt van de gastheren 
maar echt gevaarlijk in het 16-eter 
gebied voor Partick Brouwwer wordt 
het zelden. Brouwer heeft dan wel 
wat meer te doen maar echt moe is 
hij er niet van geworden. Na het of-
fensiefje van de gastenheren nemen 
de Vogels het heft weer in handen 
en ontstaan er weer tal van moge-
lijkheden om wat ruimer afstand te 
nemen. 
Pas twaalf minuten voor tijd weten 
de Vogels weer te score. Een snel-
le en goed uitgevoerde aanval over 
links eindigde met een tweetje tus-
sen Carlo Persijn en Mounir Ghan-
noun. Het is uiteindelijk Mounir die 
de doelman van Hillegom verrast 
met een schot in de korte hoek. En 
dit schot is dan ook goed voor de 0-
2. Ook hierna doen zich nog moge-

lijkheden voor om de voorsprong te 
vergroten maar dan wordt Legmeer-
vogels een beetje overmoedig en 
gaan deze kansen en kansjes verlo-
ren. Hillegom kan geen vuist maken 
en Legmeervogels/LG/UBA wint dit 
duel dan ook zeer verdiend.

Gele kaarten
Heel vervalend is het als een hele 
rustige wedstrijd wordt ontsiert door 
een regen van gele kaarten. Gele 
kaarten die wel erg makkelijk wer-
den gegeven door de scheidsrech-
ter dat dit grote irritatie opwekte bij 
de spelers van beide elftallen. De 
ploeg die het meest werd getroffen 
door de scheidsrechterlijke dwaling 
is toch wel Hillegom. Zeven maal 
geel was er voor deze ploeg waar-
van er twee bij een speler terecht 
zijn gekomen deze mocht dan ook 
vlak voor het eindsignaal het veld 
met een rode kaart verlaten. Voor 
Legmeervogels viel de schade nogal 
mee; slechts twee gele kaarten wer-
den er genoteerd op het wedstrijd-
formulier aan de zijde van Legmeer-
vogels. Kaarten nog zonder gevolg.

2e elftal
Ook het tweede elftal speelde in en 
tegen Hilegom en ook zij stapte met 
winst van het veld. Voor de rust is 
het Jordy van Zaal die Legmeer-
vogels op een verdiende 0-1 voor-
sprong weet te schieten. Na de rust 
komt dan ook de 0-2 op het score-
bord te staan en ook nu is Jordy van 
Zaal de doelpunten maken. Door 
deze winst en het verlies van kop-
loper Roda’23 is Legmeervogels tot 
op twee punten genaderd van de-
ze koploper.

Wederom leuke wedstrijd 
Legmeervogels F4 
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft Legmeervogels F4 weer een 
leuke wedstrijd laten zien tegen 
AFC F6. De jongens van AFC deden 
hun uiterste best maar Legmeervo-
gels F4 was de hele wedstrijd ster-
ker. Er werd zoals (bijna) altijd goed 
gevoetbald door de jongens en al 
vrij snel stonden zij voor. AFC wist 
toch een doelpunt te scoren maar 

gelukkig bleven de jongens goed 
hun best doen. Vanaf de kant werd 
aangemoedigd en de wedstrijd bleef 
spannend. Door een prachtig doel-
punt kwam de stand op 2-1. Er ble-
ven nog 7 spannende minuten over. 
Legmeervogels bleef knokken en 2-
1 was de eindstand. Legmeervogels 
F4 gaat door naar de volgende ron-
de voor de Beker.

Jesper, Jessy, Jesse, Morgan, Morris, Stefan, Thomas, Jaden en Simon

Deze zeer enthousiaste voetballers 
spelen een leuke competitie waar-
in regelmatig gewonnen wordt. Zij 
presteren goed en hebben veel ple-
zier. Voor de talentjes van F4 geldt: 
“Een dag niet gevoetbald, is een 
dag niet geleefd.” Met die gedach-
te komt het mooie voetbal vanzelf. 
Legmeervogels F4, een team van 
topspelers!
 

Legmeervogels F1 overwintert 
in bekertoernooiduel
Uithoorn - Het bekeravontuur voor 
de Legmeervogels F1 gaat nog even 
door na de 4-2 overwinning op Ar-
gon F1. Deze bekerwedstrijd was 
anders dan de andere wedstrijden, 
voor het eerst zijn onze jongens te-
recht gekomen in een knock-out 
systeem. De wedstrijden in de voor-
ronden van het bekertoernooi gin-
gen nog over de uitslagen van 3 
wedstrijden. Bij verlies in deze wed-
strijd waren de jongens van de Leg-
meervogels F1 uitgeschakeld voor 
het vervolg. De wedstrijd werd ge-
speeld  in Uithoorn met prachtig 
windstil voetbalweer. Argon begon 
sterk en de Legmeervogels werden 
terug gedrongen. De eerste grote 
kansen waren dan ook voor Argon, 
gelukkig was keeper Vincent in goe-
de doen en stopte een paar prach-
tige ballen. De Legmeervogels kwa-
men er steeds meer voetballend uit 
door steeds de vrije man te vinden. 
Op aangeven van Tommy kon Thy-
me de 1-0 maken. Vlak daarna kwa-
men de Legmeervogels met wat ge-

luk op een 2-0 voorsprong, een cor-
ner van Tom werd door een Argon 
verdediger in eigen doel gewerkt. 
Ondertussen kwamen de spelers 
van Argon nog regelmatig voor het 
doel van de Legmeervogels maar te-
gentreffers bleven uit. Vlak voor rust 
werd Koen weggestuurd op aange-
ven van Luuk. Koen ging op snel-
heid langs een paar verdedigers en 
maakte het knap af, 3-0. Deze stand 
was tevens de ruststand. 

Overwicht
De tweede helft begon met een licht 
overwicht van de Legmeervogels 
met af en toe een kans.
Doelpogingen van Rutger, Michael 
en Tommy gingen net naast of wer-
den gestopt door de keeper van Ar-
gon. De aanval van Argon werd ver 
van het doel gehouden door Mer-
vin, Tom en Luuk. Halverwege de 
2e helft viel er toch een goal voor 
Argon, na een wat ongelukkig wis-
selmomentje van centrale verdedi-
ger Mervin kon een speler van Ar-

gon dwars door het midden sco-
ren. Maar goed nog geen paniek, al 
kwamen de vleugelspelers van Ar-
gon af en toe aardig door. Tegen het 
eind van de wedstrijd werd het nog 
spannend doordat Argon de aan-
sluitingstreffer maakte, een corner 
werd door een speler van Legmeer-
vogels in eigen doel getikt. Maar ge-
lijk vanaf de aftrap maakte Koen aan 
alle onzekerheid een einde, Koen 
werd weer weggestuurd, dit keer 
aan de rechterkant. Koen stoomt op 
langs de zijlijn en maakt de mooi-
ste goal van de wedstrijd. Vanaf de 
zijlijn over alles en iedereen heen 
schiet hij de bal in de verste boven-
hoek van het doel 4-2. Deze goal 
was toch wel een opluchting voor 
de Legmeervogels omdat Argon wel 
erg dichtbij kwam. Al met al een 
goede overwinning tegen een ster-
ke tegenstander. Hiermee gaat het 
bekeravontuur door en mogen de 
Legmeervogels in het voorjaar van 
2009 aantreden voor het vervolg in 
bekertoernooi.
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Schaaknieuws 
Interne competitie Denk 
en Zet - Advisor  
De Ronde Venen - De interne 
competitie verloopt dit jaar bijzon-
der spannend; eerst was het Jeroen 
Vrolijk, die na enkele weken spelen 
een aantal ronden bovenaan stond, 
daarna nam Jan de Boer weken 
lang de eerste plaats in; vervolgens 
was het de beurt aan Harris Kemp, 
die dit jaar weer volop aanwezig is, 
om de koppositie te pakken. Verder 
komt clubkampioen Henk Kroon na-
derbij sluipen en met de gevaarlij-
ke outsiders Thierry Siecker en Cees 
Verburg op de loer blijft de strijd om 
de eerste plaats geheel open.. 
In de twaalfde ronde troffen de kop-
lopers Harris Kemp en Jan de Boer 
elkaar. In een onregelmatige Caro-
Kann kreeg Jan al snel licht voor-
deel en toen de vijandelijke ko-
ning ook tot een gedwongen ver-
blijf in het centrum werd veroor-
deeld,  pakten zich donkere wolken 
boven de witte stelling samen. In 
plaats van de stelling te openen liet 
Jan zich met dameruil in en na ruil 
van de torens werd remise overeen-
gekomen. De partij tussen  Jeroen 
Vrolijk en Thierry Siecker begon be-
drieglijk rustig; Thierry heeft de ge-
woonte om vanuit de opening zijn 
tegenstander langzaam maar zeker 
in een hinderlaag te lokken en dit 
was ook nu weer het geval. Jeroen 
stond iets beter, maar wist met de 
stelling geen raad en deed een aan-
tal zwakke zetten, die door Thier-
ry ten volle werden uitgebuit. Hard 
en gedecideerd sloeg hij toe en met 
twee stukken achterstand moest Je-
roen het hoofd buigen. 

Onregelmatig
Bij Gert-Jan Smit en Cees Verburg 
kwam er een onregelmatige Da-
megambiet op het bord en vanwe-
ge het passieve spel van Gert-Jan 
kwam Cees al snel beter te staan. In 
het verdere verloop verzuimde Cees 
enkele malen zijn voordeel te ver-
groten en verzandde de partij ten-
slotte in remise. Bram Broere en 
Bert Drost bestreden elkaar in een 
Najdorf-Siciliaan. Bram bouwde zijn
 stelling rustig uit tot een gevaarlijke 
koningsaanval, maar overzag dame-
ruil, die de angel uit aanval trok en 
ook hier werd tot remise besloten. In 
een Siciliaan tussen Evert Kronemij-
er en Engel Schreurs  besloot  En-
gel met een pionnenstorm de vijan-
delijke  koningsstelling op de proef 
te stellen; helaas liet hij daarbij een 
aantal steken vallen en na pion- 
en kwaliteitsverlies gaf hij op. Bert 
Vrinzen ging in zijn partij tegen Piet 
Harrewijne  al vroeg in de opening 
in de fout; ten koste van een stuk 
voor twee pionnen kon hij de scha-
de beperken, maar toen Piet op zijn 
beurt een pion weggaf, kantelde de 
stelling in zijn nadeel. Drie verbon-
den vrijpionnen op de damesvleugel 
zagen er heel dreigend uit en na ruil 
van de zware stukken leek het een 
kwestie van tijd; Piet zette zijn hak-
ken in het zand en toen Bert niet het 
juiste plan vond, werd het stuk op 
het juiste moment  teruggeofferd en 
was een puntendeling een feit. Kees 
Kentrop overmeesterde in een snel-
le partij Freddie Weinhandl; Fred-
die verloor in de opening een pion 
en kort daarna, met het vooruitzicht 
nog een pion te verliezen, gaf hij op. 
Het nieuwe lid Boujama Maghnou-
ji heeft zich volledig op het schaken 
gestort;  heel enthousiast volgt hij 
onder begeleiding de cursus lekker 
schaken, die parallel loopt aan de 
stappenserie  voor de jeugd. Als be-
ginner moet hij nu nog enige neder-
lagen slikken, maar gezien zijn ge-
drevenheid  en de vooruitgang die 
hij boekt, moet hij zich binnen af-
zienbare tijd  kunnen meten met de 
onderhelft van de ranglijst. Tegen Ti-
nus Trof ging het nog mis; lang ging 
de partij gelijk op, tot Boujama zijn 
dame tegen een toren verloor en 
moest opgeven.

Stelling
In de dertiende ronde kwam er 
een heel interessante stelling op 
het bord bij Harris Kemp en Thier-
ry Siecker. Sluw schoof  Harris op 
de damevleugel de hele vijfde rij 
dicht en kwam strategisch gewon-
nen te staan. In plaats van zijn voor-
deel rustig uit te bouwen, Thierry 
speelde in feite met twee stukken 
minder, gooide Harris er op de ko-

ningsvleugel een stuk tegenaan en 
kreeg daarvoor twee verbonden vrij-
pionnen. Door goed tegenspel wist 
Thierry ten koste van een kwaliteit 
zijn stelling te bevrijden en gehol-
pen door de tijdnood van zijn te-
genstander werd het punt uitein-
delijk gedeeld. Bij Jeroen Vrolijk en 
Jan de Boer kwam de Panov-variant 
van de Caro-Kann op het bord. Met 
scherp spel veroverde Jeroen een 
pion, maar liet toch een afwikkeling 
toe naar een eindspel van toren en 
lopers van ongelijke kleur.  Jan ver-
dedigde zich bekwaam en toen de 
pluspion op het punt stond ingere-
kend te worden besloten beiden he-
ren tot remise.  Cees Verburg wei-
gerde tegen Henk Kroon in te gaan 
op het Budapester-gambiet; de par-
tij ging  lange tijd gelijk op tot Cees 
werd opgezadeld met een achter-
gebleven c-pion en in het defen-
sief werd gedrukt. Na afwikkeling 
naar een dame-eindspel, waarin de 
koning van Henk flink op de tocht 
kwam te staan, leek remise voor de 
hand liggend. Echter na een on-
nauwkeurige damezet van Cees kon 
Henk de dames ruilen en besliste 
zijn verre vrijpion de partij. Henk van 
der Plas zette zijn partij tegen Evert 
Kronemijer rustig op. Via de f-lijn 
en de lange zwarte diagonaal zet-
te hij een aanval in, die door Evert  
verkeerd ingeschat werd. Henk 
won een pion op f7, maar verzuim-
de daarna zijn voordeel te vergro-
ten. Evert sloeg terug middels kwa-
liteitswinst en zette een gevaarlijke 
koningsaanval in die Henk tenslotte 
te machtig werd. 

Tijd
Bert Drost won in het vroege mid-
denspel via een penning een stuk te-
gen Bert Vrinzen. De verdere afwik-
keling  naar winst was slechts een 
kwestie van tijd. Freddie Weinhandl 
kreeg tegen Bram Broere  de Scan-
dinavische opening voorgeschoteld. 
Bram zette hem direct onder druk 
met agressief stukkenspel, wat re-
sulteerde in pionwinst en een over-
wegende stelling. Freddie hield het 
voor gezien en schudde zijn tegen-
stander de hand.  De beide jeugd-
spelers Gerben Roos en Arno Kroon 
waren voor de eerste keer dit sei-
zoen aan elkaar gekoppeld en dat is 
altijd goed voor een compromisloze 
strijd. In een Italiaanse opening zette 
Arno een vroegtijdige aanval in, die 
door Gerben totaal verkeerd beoor-
deeld werd. Het koste hem de kwali-
teit  en het initiatief, maar tien zetten 
later blunderde Arno een centrum-
pion weg en met zijn koning nog in 
het midden zag het er somber voor 
hem uit. Tot zijn geluk ruilde Gerben 
de dames en ontstond er een eind-
spel van 2 torens tegen toren en lo-
per, waarin Arno de nodige steken 
liet vallen. Geen van beiden geloof-
den nog in hun winstkansen, der-
halve remise. De langste partij van 
de avond kwam op naam van Renee 
Appelman en Cees Kentrop. Lan-
ge tijd stond Cees beter tot hij een 
kwaliteit verloor en Renee zich on-
der de druk kon uitworstelen. Ge-
zien de kwetsbare positie van zijn 
koning, nam Renee uiteindelijk ge-
noegen met remise. Ginus Trof en 
John van de Berge lieten zich in met 
het Russische Driepaardenspel; na 
wat manoeuvreerwerk  kwam John 
beter te staan en veroverde een 
stuk. Een dubieuze paardzet van Gi-
nus, stelde John in staat om via een 
schaakje een tweede stuk te verove-
ren en was de partij gelopen.

Huidige stand aan kop:
1. Harris Kemp  326.93
2. Jan de Boer 293.98
3. Henk Kroon 264.36
4. Jeroen Vrolijk 261.81
5. Thierry Siecker 260.63

HVM Meisjes A1 stelt 
plek bij de top 3 veilig
Mijdrecht - Zaterdag 6 decem-
ber, De meiden van de A1 moesten 
het deze dag opnemen tegen Am-
sterdam A3. Een team dat het in de 
competitie nog niet zo goed doet, 
maar hebben wel hun eerste winst 
behaald vorige week. Dus de mei-
den waren gewaarschuwd. 

Na donderdag al gezellig sinter-
klaas met zijn alle te hebben gevierd 
moest het groepsgevoel fantastisch 
zijn. Na bij elkaar gekomen te zijn in 
de kleedkamer, waar coach Claudia 
Röling een nieuwe manier van spe-
len ging uitleggen moest het na een 
goede warming up toch echt gaan 
gebeuren. Veel ouders stonden 
langs de lijnen om de meiden aan 
te moedigen. 

Eerste helft
De wedstrijd begon sterk, mijdrecht 
had in de eerste paar minuten van 
de wedstrijd duidelijk het heft in 
handen. Het was dan ook mijdrecht 
die de eerste kansen van de wed-
strijd kom maken. Het nieuwe sy-
steem was gelijk al duidelijk in de 
eerste paar minuten. Vol op de aan-
val met 4 spitsen en 1 op 1 achter-
in moest er voor zorgen dat we veel 
kansen kregen, en er zoveel moge-
lijk konden benutten. 

En dat was ook zo, na al vele kan-
sen te hebben gehad, kwam in  7de 
minuut de eerste strafcorner voor 
mijdrecht. Als de supporters de 
woorden van coach Claudia moes-
ten geloven, zou dit een goal wor-
den. Daar was zij absoluut van over-
tuigd. Op aangeven van Eva Hil-
brands kwam de bal bij Mireille van 
Breukelen, die de bal hard inschoot, 
het was de inlopende Eva die haar 
stick op de grond legde en de bal 
in het doel kon tippen. 1-0. En de 
woorden van Claudia werden wer-
kelijkheid. Mijdrecht gaf volle druk, 
en Amsterdam speelde eigenlijk 
puur op de counter. Maar geluk-
kig stond de verdediging als een 
huis, met inval keepster Ilse Boon-
ders in de goal kwam Amsterdam 
niet tot scoren. Het duurde dan ook 
niet lang voordat Mijdrecht opnieuw 
gevaarlijk kon zijn. Een mooie aan-
val vanuit achterin met een hoofd-
rol voor Floor Rehbach was het uit-
eindelijk Suzan de Graaff die met 
de bal de cirkel in kwam rennen. 
Na een half hoge bal die nog aan-
geraakt werd door de tegenstan-
der kwam die uiteindelijk in de goal. 
2-0 voor mijdrecht! Mijdrecht bleef 
aanvallen. Maar een kleine onoplet-

tendheid was vlak voor rust fataal. 
Amsterdam kon nog vlak voor rust 
een 2-1 score op het bord zetten. 

Rust
In de rust werd nog even het sy-
steem goed uitgelegd, verteld dat 
de meiden meer gebruik moesten 
maken van de vrije rol van Suzan 
de Graaff en vooral posities moes-
ten houden en rust in het spel. Dan 
zouden ze deze wedstrijd afsluiten 
met een winst. 

Tweede helft
In de tweede helft ging het dan ook 
een stuk beter. De ouders langs de 
lijn zagen goed hockey. Een twee-
de invalster, Nadine Werkhoven 
nam de taak van spits op zich, en 
speelde een lekkere wedstrijd. Ze 
kwam zelfs in een scoringspositie in 
de tweede helft. Een harde flats van 
haar belande uiteindelijk in de net-
ten. Een 3-1 score voor mijdrecht op 
het scorebord. Dit konden ze toch 
niet meer weggeven?? De coach 
had in de rust verteld dat na het 
maken van nog een aantal doelpun-
ten het systeem weer werd omge-
gooid, zodat de middenvelders iets 
meer rust zouden hebben in hun 
spel. Maar mijdrecht draaide zo lek-
ker, en kreeg zoveel kansen, dat de 
coach graag nog 1 goal erbij wilden 
hebben. En daar zorgde Suzan de 
Graaff wel even voor. Op goed voor-
bereidend werk van Mireille van 
Breukelen kon zij de bal makkelijk 
binnenslaan. 4-1. Dit kon niet meer 
misgaan. En mijdrecht ging terug 
in het systeem van een 4, 3, 3 sy-
steem. Maar mijdrecht liet zien dat 
ze ook in dat systeem prima konden 
scoren. Een goed meeopkomende 
Melissa Biesmans, kon de bal spe-
len naar Eva Hilbrands, waarna ze 
de bal weer terugkreeg van Eva, en 
daarna voorgaf op Jorinde van den 
Berkhof. Zij kon de bal binnen tip-
pen. 5-1. de einduitslag van de wed-
strijd. De meiden hebben een fan-
tastische wedstrijd laten zien, heb-
ben hard gevochten en verdiend ge-
wonnen. Allemaal klasse gespeeld. 
Jullie kunnen trots op deze presta-
tie zijn.  Volgende week de belang-
rijke wedstrijd tegen purmerend. Als 
die wedstrijd gewonnen word maakt 
mijdrecht kans op een eerste plek in 
de eerste klasse. Een prestatie op 
zich. Dus zorg ervoor dat alle opa’s 
oma’s en alle broertjes zusjes en fa-
milieleden ons komen aanmoedi-
gen op de velden van mijdrecht. De 
wedstrijd zal starten om 16.00 uur in 
Mijdrecht.

HVM dames 1 vecht terug
Mijdrecht - Zondag 7 december, 
De dames van HVM hebben er al 
een halve competitie opzitten. Met 
nog 1 wedstrijd die moet worden in-
gehaald zijn alle tegenstanders nu 
aan de beurt geweest. En met een 
7de plek in de competitie mogen 
de dames zeer tevreden zijn. Deze 
keer waren het opnieuw de kikkers 
waar de meiden het tegenop moes-
ten nemen. Met nogal wat zieken 
in de selectie moest er een andere 
oplossing worden gezocht. Zo ging 
Claudia Röling de taak van keepster 
op zich nemen, en wilde Suzan de 
Graaff en Monique Kraan graag in-
vallen. En zelfs op het laatste mo-
ment werd Marjon van de Dames 
A er nog bijgehaald voor een extra 
kracht in de verdediging. Met de vo-
rige wedstrijd tegen de kikkers nog 
vers in het geheugen waren de mei-
den gebrand op een winst. De vorige 
keer werd er onterecht verloren van 
deze dames en dat lieten ze niet nog 
een keer gebeuren. Met de sterkste 
opstelling in de ogen van de coa-
ches werd er gestart aan de wed-
strijd.  Een wedstrijd die heel gelijk 
op ging, en mijdrecht liet op deze 
mooi zondag middag goed hockey 
zien. Maar kikkers bleef gevaarlijk, 
en een aantal reddingen van keep-
ster Claudia moesten er dan ook ko-
men. Maar het bleef lang 0-0. 

Verdediging
Na ongeveer 20 minuten kwam Sas-
kia Kraan in het veld. Deze snel-
le linksbuiten zorgde voor een gro-
te verrassing in de verdediging van 
Kikkers. Een harde bal van Jolien Uij-
enkruijer die nog even werd aange-
raakt door invalster Monique zorg-
de ervoor dat de snelle Saskia de bal 
kon binnenhouden, alleen kwam op 
de keepster en de bal gecontroleerd 
binnen de palen speelden. 1-0 voor 
de dames uit mijdrecht.  Zeer ver-
diend ook. Nu moesten ze dit vast-
houden en het goed uitspelen tot de 
rust. Maar helaas is dat een zwak-
ker punt bij de meiden. En het was 
dan ook kikkers dat snel en goed 
terugkwam in de wedstrijd. Een bal 
vlak buiten de cirkel werd genomen, 
en beide verdedigers van mijdrecht 
stapte over de bal heen, waardoor 
keepster Claudia verrast werd, en 
de bal niet meer kon houden. 1-1 
helaas. 

Gemeen
Maar mijdrecht liet het niet gebeu-
ren, en een paar wijze woorden van 
beide coaches in de rust zorgde er-
voor dat de meiden er weer voor 
gingen. Hier zat meer in. Kikkers 
was fysiek en soms zelfs gemeen 
of grof. Een aantal meiden hebben 
dan ook flinke schaafwonden over-
gehouden of wat blauwe plekken. 
De coach van kikkers kon ook maar 
moeilijk zijn mond houden, en werd 
officieel gewaarschuwd door de 
scheidsrechters. Dit werkte in het 
voordeel van mijdrecht, en het was 
opnieuw Saskia Kraan die mijdrecht 
op voorsprong kon zetten. Alleen 
helaas, binnen de minuut lag de bal 
ook alweer aan de andere kant in de 
goal. 2-2 dus alweer. Met nog ruim 
20 minuten te spelen was het over-
duidelijk mijdrecht die beter in de 
wedstrijd zat. Alleen werd er af en 
toe onnodig balverlies geleden, en 
kwamen ze soms niet lekker uit de 
duels. Maar tot scoren kwam kik-
kers niet. Zelfs niet met nog wat ge-
vaarlijke strafcorners. Helaas kon-
den we ze dit goede hockey niet al-
tijd vasthouden. Uit een overtreding 
van kikkers kwam een spelhervat-
ting. De verdediging van mijdrecht 
was nog niet goed teruggekomen, 
en het was voor kikkers een 1 op 1 
op de keeper. Die goed, hard werd 
ingeschoten. 3-2. 

Schreeuwen
Mijdrecht ging toch niet weer ten 
onder in de laatste paar minuten. Ie-
dereen schreeuwde mijdrecht door 
de wedstrijd, mijdrecht werd sterker 
en sterker en er zat een goal in de 
lucht. De tijd begon te dringen, en 
dat wist kikkers ook. Zij voelde dat 
wij sterker waren en dat mijdrecht 
volle druk gaf op hun verdediging. 
Een beslissende laatste strafcorner 
in de aller laatste minuut moest HET 
moment worden van HVM, Marjon 
ging er klaar voor staan en kreeg de 
bal goed aangespeeld door Anouk 
Dix. Marjon nam aan, en schoot de 
bal hard in de verre hoek. 3-3!!  Wat 
een fantastisch einde aan deze goe-
de wedstrijd. Kikkers was er kapot 
van en voor mijdrecht voelde het 
als het winnen van een Champions 
Trophy. Iedereen was trots op de da-
mes. Nu gaan ze lekker de zaal in, 
en hopen daar kampioen te wor-
den.

Pietengym bij Veenland 
Wilnis - Het is inmiddels alweer een 
week geleden dat de 2 zwarte pie-
ten bij de kleutergym van gymnas-
tiekvereniging Veenland kwamen 
meedoen.  
Zij waren gestuurd door Sinterklaas 
om eens een voorbeeld te nemen 
aan de kinderen. Zij kunnen met 
gemak over hobbelige daken lopen, 
zelfs met een zak cadeautjes op de 

schouders.  Pakjes in de schoor-
steen gooien deden ze ook perfect 
en koprollen maken was een mak-
kie. Dit alles hebben de kinderen 
aan een groot publiek laten zien, 
want de tribune was die dag goed 
gevuld.  Aan het einde van de les 
kregen de kinderen hun verdiende 
pietendiploma en iets lekkers van 
chocolade.

Viering 20-jarig bestaan 
Bridgeclub De Ronde Venen 
ziet ze vliegen…
De Ronde Venen - Afgelopen 
dinsdag, 2 december 2008, vierde 
Bridgeclub De Ronde Venen haar 
twintigjarig bestaan met een bijzon-
dere bridgedrive in de Meijert. Om 
iedereen een kans te geven op de 
hoofdprijs, welke tot het laatste mo-
ment geheim gehouden was, werd 
iedere A-speler  aan een B-speler 
gekoppeld. 
Twee leden van het eerste uur, Mien 
Veerhuis en Frits Uleman, kregen 
tevens een leuk aandenken voor 
hun loyaliteit aan de club. De ge-
lukkige winnaars van de drive wer-
den verrast met een avontuurlijk ca-
deau dat letterlijk uit de lucht kwam 
vallen. Voor dit bijzondere jubile-
umfeest van de club zijn namelijk 
door 4CB Ballonvaarten uit Arnhem 
(www.4CB.nl) twee ballonvaarttic-
kets ter beschikking gesteld. Deze 

kwamen, bevestigd aan heliumbal-
lonnetjes tijdens de prijsuitreiking 
de zaal binnen zweven. Wij wensen 
Jan van Kessel en Adriaan van der 
Klein heel veel plezier op hun volle-
dig verzorgde ballonvaart!  De ver-
eniging heeft plaats voor zowel be-
ginnende als ervaren leden. Heeft u 
belangstelling om bij onze vereni-
ging te komen bridgen, kom dan om 
de sfeer te proeven zonder enige 
verplichting eens een avond mee-
spelen. Wilt u met kennissen thuis 
spelen, om te oefenen of voor de 
gezelligheid, dan heeft de vereni-
ging ook bridgekoffers beschikbaar, 
welke tegen geringe kosten door de 
leden geleend kunnen worden. Voor 
nadere inlichtingen of voor aanmel-
ding om een avond mee te spelen 
kunt u bellen met Theo van Nes, tel 
0297.-593618.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Vinken D4 wint in thriller 
Vinkeveen - Een onbekende te-
genstander Rapid D3 op zaterdag 
6 december voor het door Brouwer 
Transport gesponsorde D4 team van 
de Vinken. De wedstrijd was slechts 
20 seconden oud toen William Leef-
lang een doorloopbal scoorde na 
aangeven door Lotte Bouwman. Dat 
was dus een heel goed begin.  Een 
kleine drie minuten later was het 
Rapid, die de stand gelijk trok. Door 
het niet juist voorverdedigen onder 
de korf kon een Rapid dame een 
doorloopbal nemen en scoren. Het 
bleef heel lang 1-1 Vlak voor de eer-
ste wissel nam Rapid afstand door 
middels een afstandsschot een punt 
te scoren. We gingen met 1-2 rus-
ten. Ook door het inbrengen van de 
wissels David Leeflang en Melissa 
van der Vliet kon het Brouwer acht-
tal niet dichterbij komen. We begon-
nen aan de tweede helft met nieu-
we energie. Het was uiteindelijk Da-
vid die de ban brak en de toon van 
de wedstrijd zetten. Met nog 17 mi-
nuten te gaan scoorde hij een kans-
je onder de korf. Tussenstand 2-

2. Nog geen drie minuten later on-
derschepte een fel spelend Vinken 
achttal de bal, werd David vrijge-
speeld en scoorde hij van een me-
ter of drie afstand de 3-2. Zouden ze 
de voorsprong kunnen behouden of 
zou Rapid zich terug vechten. Hoe 
verder ? Drie minuten na het laatste 
doelpunt vocht Rapid zich terug met 
een doorloopbal. 3-3 . Dankzij luide 
aanmoedigingen op de tribune van 
de Rapid ouders werd het een klei-
ne vier minuten voor tijd 3-4, het zal 
toch niet waar zijn ? Toch lieten de 
Vinken zien dat zij tot veel in staat 
waren. Dieuwertje Mulckhuyse liep 
al een aantal keren goed vrij en wist 
uiteindelijk met nog 4 minuten voor 
het eindsignaal scoorde zij uit een 
kans van drie meter haar doelpunt. 
4-4 met nog ruim drie minuten te 
gaan. Wie zou uiteindelijk de wed-
strijd beslissen ? Het was Joris Klok-
kers. Hij voltrok het vonnis door het 
benutten van een kansje. En dat met 
nog slechts 1 minuut te spelen. Vin-
ken D4, gesponsord door Brouwer 
Transport won met 5-4. 


