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BIG L KERSTACTIE
VRIJDAG 17, ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 DECEMBER

Uithoorn is zondag jl. op de kaart gezet

Ruim 20.000 bezoekers bij
Eerste kerstmarkt aan de Amstel
Uithoorn – De vier organisatoren, de 23 vrijwilligers en de velen sponsors van de zondag jl. Gehouden Kerstmarkt aan de Amstel
in Uithoorn kunnen tevreden zijn.
Hun plan om in Uithoorn een geweldige Kerstmarkt te organiseren is geslaagd. Volgens tellingen
van de politie zijn er zondag zeker
ruim 20.000 bezoekers geweest op
de kerstmarkt. De organisatoren,
Jos van den Berg, Han Nollen, Kees
Veldman en Jos Brouwer staken begin van dit jaar de koppen bij elkaar
en spraken af dat ze zouden proberen een kerstmarkt te organiseren,
zo groots als nooit tevoren. Vraag
ze niet hoeveel werk het is geweest, maar het is ze gelukt. Ruim
130 kramen, kerstmannen, een drietal podiums waarop de gehele dag
door diverse koren en bands optraden, kortom het was een geweldig

feest. Er is dan ook geen ongetogen woord gehoord. De bezoekers

hadden niets dan lof. De oversteek
over de druk bereden N201, was ge-

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2+3

GEEN KRANT?
0297-581698
weldig geregeld met vrijwillige verkeersregelaars. Ook hierover niets
dan lof. Nu liep alles op rolletjes. De
organisatie had zich voorgenomen
om als er ‘winst’ zou zijn gemaakt
bij de organisatie van de kerstmarkt,
dit geld naar een goed doel zou
gaan. Dit goede doel was Thamen
Thuis. Zij ontvingen zondagavond
dan ook uit handen van Jos van
den Berg een cheque van 1250 euro. “Uithoorn is op de kaart gezet”,
aldus een enthousiaste wethouder
Jeroen Verheijen. “En de volgende
kerstmarkt is alweer gepland”, aldus
Jos “en wel 11 december 2011”.
Voor een uitgebreid fotoverslag, zie
elders in deze krant
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Kerstconcert
Tavenu
De Kwakel - Op zaterdagavond 18
december geeft Tavenu een kerstconcert in de kerk in De Kwakel. Er
zal bijzondere kerstmuziek te horen zijn, maar ook de traditionele
kerstliederen zullen aan bod komen.
Speciale gast die avond is musical-, pop- en gospelzanger Mark de
Waal. Rond 19.50 uur zal de steelband van Tavenu het publiek bij binnenkomst begroeten met kerstliedjes in Caribische stijl. Daarna laat de
fanfare van Tavenu sfeervolle kerstmuziek horen, met als bijzonderheid
een drietal nummers waarbij gezongen wordt door Mark de Waal. Hij zal
o.a. Halleluja (bekend van Lisa Lois)
zingen, begeleid door de fanfare van
Tavenu. Ook zal hij kerstliederen zingen zoals Stille Nacht, waarbij alle aanwezigen mee kunnen zingen.
Saxofoonleerlingen zullen enkele
kerstliederen spelen onder leiding
van hun docente Arina Burggraaff.
Tavenu hoopt u met dit concert alvast in de kerststemming te brengen. De toegang is gratis. Kijk ook
op www.tavenu-dekwakel.nl.

Alleen nog strooizout per emmer
op te halen

Tekort aan strooizout is
alweer aanstaande
Uithoorn - De grootste aanbieders
van strooizout zien hun voorraden
snel slinken. Zij verzoeken de gemeenten hun strooibeleid hier op
aan te passen. Ook de gemeente
Uithoorn is hiertoe genoodzaakt.
Bewoners kunnen met ingang vanaf
vandaag alleen nog strooizout krijgen in emmers. Als de emmers op
zijn, dan is ook dit niet meer af te halen bij de gemeentewerf. Los strooizout is sowieso niet meer bij de gemeentewerf af te halen. Daarbij is
nu ook besloten om echt alleen nog
maar op de hoofdroutes te strooien
en is gestopt met het strooien van
de binnenstraten. Strooiwagens van
Rijkswaterstaat, de provincies en
gemeenten moeten efficiënt om-

ALLÉÉN OP VRIJDAG 17 DECEMBER

gaan met hun strooizout. Ze moeten
minder grammen zout per kilometer
weg uitstrooien en vooraf bepalen
op welke plekken gladheidbestrijding het meest dringend is. Na de
gemeenten zien nu ook de zoutwinners en -distributeurs hun voorraden slinken. Volgens hen moeten de
weersomstandigheden snel verbeteren, anders raakt het zout op.
Strooizout
Zoutproducent AkzoNobel vraagt
zijn klanten om naar hun verbruik
te kijken en zegt de leveringen te
gaan uitsmeren. AkzoNobels zoutfabrieken draaien al een jaar op volle kracht, maar slechts 5 tot 7,5 procent van de totale zoutproductie van

bijna 6 miljoen ton per jaar is strooizout. “We kunnen nu nog vooruit, maar voor hoe lang is afhankelijk van het weer. De voorspellingen
voor de komende veertien dagen
zijn winters”, aldus Huub Verbeeten
van AkzoNobel Industrial Chemicals. Mochten extra voorraden no-

dig zijn, dan moeten die van ver komen. “Een groot deel van Europa
kampt met de vroege winter, dus
is er in de omringende landen ook
behoefte aan strooizout”, aldus Verbeeten. Het bedrijf haalde eind november nog een scheepslading van
duizenden tonnen zout uit Egypte.

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
Zondag van 12 - 17.00 uur.

WAAR is mijn bAAsje?
Waar is het baasje
van de cyperse kat
met witte buik op
bijgaande foto?
Het dier loopt rond bij
de Straatsburgerflat
in Uithoorn.
Wie het dier herkent
wordt verzocht contact
op te nemen met de
Dierenbescherming
Aalsmeer e.o.
tel. 0297-343618

Mevr. Van Mook-van der Ende
Koninklijk onderscheiden
Uithoorn - Op 8 december heeft
mevrouw A.C. van Mook-van der
Ende in VU medisch centrum uit
handen van locoburgemeester J.A.J.
Verheijen (Uithoorn) een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw is al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger. Zij is gastvrouw in
VU medisch centrum en zette zich

eerder in voor het project Tafeltje
Dekje. Mw. Agaath van Mook-van
der Ende (85) heeft via de Unie van
Vrijwilligers heeft zij verschillende
vrijwilligersfuncties gehad. De laatste jaren is zij actief als gastvrouw
bij de polikliniek van VUmc. Deze
onderscheiding is een erkenning
van een lange vrijwilligerscarrière
van 50 jaar met volle inzet voor de
samenleving.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Oud en nieuw viering
in De Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling opnieuw tot een succes te maken. De
Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel
bestaat uit een aantal enthousiaste
inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben
bijgedragen aan een goed verloop
van de jaarwisseling. De viering zal
net als in voorgaande jaren plaatsvinden op het pleintje Kerklaan/
Drechtdijk.

Verkeersmaatregelen

Feesttent en vuurkorven

Vrijwilligers en VMB Security & Services surveilleren in en rondom De
Kwakel. Ze zullen onder andere in
de gaten houden of er sprake is van
vandalisme. De politie zal controleren of er volgens de regels vuurwerk
wordt afgestoken. Dit mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot 02.00
uur Nieuwjaarsnacht.

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het op vrijdag 31 december 2010 plaatsen van een feesttent
in het centrum van De Kwakel,
ter hoogte van de Kerklaan/
Drechtdijk. Bij de tent komen meerdere vuurkorven te staan om een
sfee rvo l plein t e
maken.

Veiligheid is belangrijk tijdens de
Oud en Nieuw viering. Daarom worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op
31 december 2010 vanaf 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Deze
afzetting duurt tot 1 januari 2011,
02.00 uur. Iedereen krijgt het advies
om tijdens de afzettingsperiode zijn/
haar auto in de Mgr. Noordmanlaan
op de parkeervlakken te zetten en
niet ernaast.

Controle

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte
dienst. De laatste rit op 31 december
2010 is rond 20.00 uur.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Dorpshuis De Quakel

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

Wethouder Jeroen Verheijen op bezoek

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 16 DECEMBER 2010

de verenigingen en vrijwilligers aan
dit maatschappelijk kapitaal.
Voor de toekomst gaf hij de bestuursleden het advies om creatief te zijn en
zo dicht mogelijk bij de doelstelling
van het dorpshuis te blijven werken.
Dat de wethouder zich nauw betrokken voelt bij De Kwakel, bleek uit de
volgende anekdote. Tijdens de drukbezochte Informatiebijeenkomst in
De Kwakel op 30 november kreeg
hij uit de zaal het ludieke verzoek om
niet eerder met een foto in de krant
te verschijnen dan dat er is begonnen met de geplande sloop van een
aantal woningen aan de Boterdijk.
Jeroen Verheijen neemt dit signaal
serieus. Op voorwaarde dat hier
wordt vermeld dat de Gemeente Uithoorn met man en macht werkt aan
een zo spoedig mogelijke start van
de sloop aan de Boterdijk, wilde Jeroen Verheijen op de foto in de nieuwe keuken van het dorpshuis.

Informatief Beraad

Voorzitter: J.J.P. Keimes

1

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

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

Avondopenstelling Burgerzaken per 2011 op woensdag

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

Openingstijden Publiekszaken

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

-

maandag en donderdag (Uithoorn): 8.30-12.00 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Uithoorn en Aalsmeer): 13.30-16.30 uur; vrije inloop
U kunt tijdens de telefonische spreekuren ook bellen voor een afspraak.
Telefonisch spreekuur op 0297 - 51 32 55
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn en Zorg G2
-

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

Opening-Agenda Informatief Beraad.
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit
de regio.
Ontwikkelingen beheer en exploitatie Brede School
Het college van b&w informeert de raad mondeling over
ontwikkelingen rond het beheer en de exploitatie van de
Brede School. Doel: informatie aan de raad.
Rapport “De waterpassant in beeld”
Op verzoek van raadslid Van Dam bespreekt de raad het
rapport “De waterpassant in beeld” van de Kamer van
Koophandel. Doel: informatie aan de raad
Jaarstukken GR - OGZ (RV10.76)
Het college van b&w stelt voor de jaarstukken 2009 voor
kennisgeving aan te nemen, de gemeentelijke bijdrage
voor 2009 deﬁnitief vast te stellen en in te stemmen met
het voorgestelde takenpakket 2011 en de hieraan
verbonden begroting. Doel: informatieve bespreking in de
raad en met het college van b&w ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Concept-wijzigingsverordening Werk en Inkomen
Uithoorn 2010 (RV10.77)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de
concept-verordening en deze vrij te geven voor de
inspraakprocedure. Doel: informatieve bespreking in de
raad en met het college van b&w ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.40 uur

20.00 uur

20.20 uur

20.30 uur

20.40 uur

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 16 december 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 2 december 2010
Ingekomen stukken tot en met week 48
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

20.45 uur

Politiek debat

3
3.1

3.2

3.3

Openingstijden Werk en Inkomen G2
-

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de
raad van Uithoorn op donderdag 16 december 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt om 20.45 uur de Raadsvergadering.

Foto: verheifotograﬁe.nl

Woensdagavond 8 december heeft
wethouder Jeroen Verheijen Dorpshuis “De Quakel” bezocht. De directe aanleiding was de keuken, die na
ruim 18 jaar zeer intensief gebruik
toe was aan een grondige renovatie.
Onder toeziend oog van beheerder
Piet Kas heeft Jeroen Verheijen de
nieuwe keuken bewonderd. Daarnaast heeft hij kennis gemaakt met
een aantal nieuwe bestuursleden.
Dorpshuis “De Quakel” biedt onderdak aan meer dan 17 verenigingen.
Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis diverse evenementen zoals het Oudejaars- klaverjassen en -pandoeren
dat zaterdag 31 december a.s. vanaf
13:30 uur op het programma staat.
Betrokkenheid, enthousiasme en
sociale samenhang zijn kenmerkend voor De Kwakel. Als portefeuillehouder voor Accommodatiebeleid
onderkent Jeroen Verheijen de belangrijke bijdrage van het dorpshuis,

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

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door
college.
Nota raadscommunicatie (RI10.11)
De werkgroep raadscommunicatie stelt voor de nota
raadscommunicatie vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
Proces bezuinigingen en heroverwegingen (RV10.80)
Het college van b&w stelt voor een aantal besluiten te
nemen in verband met de te realiseren bezuinigingen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
Vaststellen opdrachtformulering onderzoek
bestuurskracht gemeente Uithoorn (RI10.14)
Voorgesteld wordt de opdrachtformulering vast te stellen
voor een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van
de bestuurskracht van de gemeente Uithoorn.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad
fracties

20.55 uur
21.05 uur

21.30 uur

21.55 uur

22.25 uur

Stemmingen

4.1
4.2

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Belastingverordeningen 2011 (RV10.81)
2. Doorschuiven ﬁnanciële middelen reconstructie
Hugo de Grootlaan (RV10.79)
Sluiting openbare vergadering

22.30 uur

22.45 uur
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AL GEMEN E I NF O RM A T IE
Benoeming Wmo-raadslid
B&W hebben met ingang van 1 november 2010 mevrouw Wauben benoemd
tot lid van de Wmo-raad. Deze benoeming geldt voor vier jaar. Het college
verheugt zich op een prettige samenwerking en wenst mevrouw Wauben
veel succes bij haar werkzaamheden binnen de Wmo-raad.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 ingegaan.
Het doel van de Wmo is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. De
gemeente Uithoorn vindt het belangrijk om de inwoners te betrekken bij de totstandkoming van Wmo-beleid. Daarom is op 24 juni 2008 de Wmo-raad in het
leven geroepen. De Wmo-raad is een adviesorgaan van B&W op het gebied van
de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo-raad bestaat uit maximaal 15
leden, onder wie een onafhankelijke voorzitter.

ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
t/m 19 dec.
17 dec.
18 dec.
18 dec.
19 dec.
22 dec.
29 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
31 dec.
1 jan. 2011
6 jan.
14, 21 en
28 jan.
14 jan.
15 jan.
16 jan.
18 jan.
25 jan.
29 jan.
4 feb.
19 feb.
3 mrt.

Expositie ‘Kunst als Geschenk’ in galerie Fort aan de Drecht.
Kids@the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix, 19.00-21.30 u.
Entree € 3,-.
Heavy Metal festival in The Mix; aanvang: 20.00 u. Entree:
€ 12,50
Winterse kerstavond in en bij ’t Buurnest met optreden van het
Dickenskoor The X-mas Vocals, 19.00-21.00 u.
SCAU organiseert kerstconcert: Alphens kamerkoor Cantabile in
de Thamerkerk. 14.30 u. Entree: € 12,- p.p.
Wethouders Levenbach en Verheijen aanwezig bij afscheidsreceptie wethouders De Ronde Venen in partycentrum De Meijert
Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode Draad de workshop
Spelend schilderen, Oud en Nieuw. Prinses Margrietlaan 86.
10.00-13.00 u.
Disco voor alle Kwakelse kinderen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs in feesttent in centrum De Kwakel; 19.00-22.00 u.
Midwinteravond (ook wel bekend als boerenkoolavond) in feesttent in centrum De Kwakel; 17.00-22.00 u.
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 u.
Oud- en Nieuwfeest in centrum De Kwakel; 0.00-2.30 u.
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik URKV
Michiel de Ruyter, 12.30 u.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29; 19.3021.00 u.
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal
open 19.15 u.; aanvang 20.00 u. € 10,- (voorinschrijving € 9,-)
Kids@the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix, 19.00-21.30 u.
Entree € 3,-.
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met
een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,- vanaf 12.00 u.,
aanvang wedstrijden 13.30 u.
Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU). Aanvang
14.00 u. Entree: € 12,-.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 u.
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 u.
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4, m.m.v.
Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 u. Aanvang 10.00-18.00 u. € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 u.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl
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OF F IC IË L E ME D E D E LIN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
INGEDIENDE AANVRAGEN BOUW- EN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Jaagpad 16, aanvraag bouwvergunning 2e fase voor het vergroten van een
rundveestal. Ontvangen 24 november 2010
- Prunus 35 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een kantoor en het aanpassen van een brandcompartiment. Ontvangen
30 november 2010
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Legmeerplein, aanvraag omgevingsvergunning voor het verzoeken om een tijdelijke onthefﬁng voor de noodwinkel “De Aldi”. Ontvangen 10 november 2010
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eger 42 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van
de woning aan de achterzijde. Ontvangen 9 december 2010
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 102, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende vloerzijl en ontluchtingspijp. Ontvangen 1 december 2010
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3, vergunning aan de exploitant van café De Gevel voor het
plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 20 januari 2011
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van café Drinken & Zo voor
het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 20 januari 2011

-

Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van The Pool-Shack
B.V. voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar
t/m 20 januari 2011
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 10, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 21 januari 2010.
- Arthur van Schendellaan en omgeving, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn
voor het organiseren van de Vakantie Makelaar Loop op 30 januari 2011 van
11.00 t/m 15.00 uur. Bezwaar t/m 19 januari 2010
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “DE KWAKEL-ZUID” TER INZAGE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “De Kwakel-Zuid” met ingang van 17 december 2010 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Het plangebied ligt in het oosten van De Kwakel, ten zuid-oosten van de Boterdijk.
De locatie betreft een voormalig kassengebied. De kassen kwamen niet voor vernieuwing in aanmerking door de ongunstige ligging en afmeting van de kavels. De
in de kassen gevestigde bedrijven zijn reeds lange tijd geleden verhuisd naar een
kassenconcentratiegebied. Om aan de lokale woningbouwbehoefte te voldoen is
voor deze locatie woningbouw voorzien.
Het ontwerp bestemmingsplan “De Kwakel-Zuid” ligt van 17 december 2010 tot en
met 27 januari 2011 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan “De Kwakel-Zuid” kenbaar maken
aan de gemeenteraad, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met
inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 15 december 2010
VERKEERSBESLUIT BUSSTROOK WATSONWEG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten de aan te leggen
rijstrook langs de Watsonweg van de N201 tot de Vuurlijn gesloten te verklaren
voor al het verkeer, uitgezonderd lijnbussen. Daartoe worden de nodige verkeersborden geplaatst.
Er wordt een rijstrook aangelegd langs de Watsonweg, tussen de kruispunten van
de Watsonweg met de N201 en met de Vuurlijn, speciaal voor lijnbussen. De nieuwe rijstrook wordt aangelegd om de vertraging, waarmee het busverkeer zich dagelijks ziet geconfronteerd tegen te gaan. Deze vertraging wordt veroorzaakt door
de voorrang die het verkeer op de N201 heeft op verkeer op de Watsonweg en
Zijdelweg. Daarnaast worden in de toekomst op het traject meer passagiers verwacht door de realisatie van de nieuwe wijk Park Krayenhoff. Om alleen lijnbussen gebruik te laten maken van de nieuwe rijstrook, moet deze gesloten worden
verklaard voor al het overige verkeer.
VERKEERSBESLUIT AFSLUITING DEEL CENTRUM DE KWAKEL
ROND JAARWISSELING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben besloten de Kerklaan en
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en het Kwakelsepad/Boterdijk van 31 december 2010 op 1 januari 2011 van 23.00 tot 2.00 uur gesloten te verklaren voor
alle bestuurders. Daartoe zullen de nodige verkeersborden worden geplaatst op
de Kerklaan en Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en het Kwakelsepad/Boterdijk.
Van vrijdag 31 december 2010 op zaterdag 1 januari 2011 vindt de jaarlijkse Oud
& Nieuw viering plaats in De Kwakel. Om dit evenement mogelijk te maken zal een
deel van het centrum van De Kwakel tijdelijk worden afgesloten.
AANPASSING BELEIDSREGELS AAN WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
In juni 2008 is het Onthefﬁngenbeleid op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels konden burgemeester en
wethouders voor een aantal veel voorkomende kleinschalige bouwwerken die niet
in overeenstemming waren met een geldend bestemmingsplan, onthefﬁng van dat
bestemmingsplan verlenen.
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
werking getreden. Met de Wabo blijft het mogelijk om in bepaalde situaties onthefﬁng te verlenen van bepalingen uit het bestemmingsplan, alleen wordt de onthefﬁng geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Als gevolg van deze wetswijziging is het “Onthefﬁngenbeleid op grond van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening”
gewijzigd in een nieuw beleid.
Dit nieuwe “Beleid planologische afwijkingsmogelijkheden als bedoeld in artikel
2.12 lid 1, onder a, onder 2° en bijlage II, artikel 4 Bor wijkt qua strekking en reikwijdte nauwelijks af van het Onthefﬁngenbeleid met uitzondering van de lijst van
beroepsuitoefening aan huis. Deze lijst wordt uitgebreid ten opzichte van de lijst
uit het Onthefﬁngenbeleid.
Meer informatie?
Informatie over de beleidsregels en over bestemmingsplannen is verkrijgbaar bij
de afdeling Publiekszaken (tel. 0297-513234 of 0297-513237). Ook over vergunningsvrij bouwen kunt u bij deze afdeling informatie inwinnen. U kunt hier - bij
voorkeur op afspraak - terecht binnen de openingsuren van het gemeentehuis.
De beleidsregels treft u eveneens aan op www.uithoorn.nl.
INWERKINGTREDING ARCHEOLOGIEBELEID EN
ERFGOEDVERORDENING GEMEENTE UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Uithoorn op 10 december 2010 in
werking zijn getreden. Het archeologiebeleid en de Erfgoedverordening zijn op
www.uithoorn.nl beschikbaar.
Uithoorn, 15 december 2010

WWW.UITHOORN.NL

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

kinderfondsknuffels.nl
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Eerste kerstmarkt aan de Amstel
overweldigend succes:
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ruim 20.000 bezoekers bezochten
afgelopen zondag de kerstmarkt
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

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

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

Knotgroep zaagt bij
Fort Nigtevecht
Regio - Zaterdag 18 december
zaagt de Knotgroep Uithoorn bij het
Fort Nigtevecht. Dit Fort is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, zoals ook de liniedijk die loopt
vanaf dit Fort naar de steunbatterij
aan het Gein. Ooit had dit tot doel
een naderende legermacht tegen
te houden, die het al moeilijk had
om door het ondergelopen land op
te rukken. De stelling van Amsterdam heeft nooit zijn nut kunnen bewijzen.
Langs de liniedijk staat een lange rij
zeer oude knotwilgen, bejaarde monumenten, die heel zorgvuldig weer
‘bijgeknipt’ moeten worden. Eens in
de drie jaar moet dat gebeuren, an-

ders is het risico van omwaaien te
groot. De Knotgroep gaat van deze
rij wilgen weer een deel doen. Vanaf
9.00 uur tot 13.00 uur.
Verzamelpunt is het Fort Nigtevecht.
De route daarheen is: over de N201,
onder de A2 door, bij Loenersloot
rechtsaf en onder het spoor door, en
bij het Amsterdam-Rijnkanaal linksaf. Na 6 km links, tot bij het Fort.
De Knotgroep zorgt voor koffie en
koek halverwege, en voor soep aan
het eind. Neem zelf een beker plus
lepel en degelijk waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

Tweeluik Nederlandse
tradities en trends
Regio - Bij Uitgeverij Waanders verschenen onlangs twee boeken over
alledaagse cultuur in Nederland.
Wie zijn wij en waarom doen wij wat
we doen? Die vragen staan centraal
in ‘Typisch Nederland’ en ‘Nederlanders vieren feest’.
Hoewel de boeken los van elkaar
zijn te lezen, vormen ze samen een
aantrekkelijk tweeluik over Nederlandse tradities en trends in heden
en verleden. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het landelijk
instituut voor het immateriële erfgoed, werkte mee aan de totstandkoming, evenals het Nederlands
Openluchtmuseum en het Meertens
Instituut.
Ineke Strouken, directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur: ‘Gewoonten en gebruiken
worden in sterke mate bepaald door
mode en trends. Tegelijkertijd is er
behoefte aan houvast, aan kennis
van onze roots om goed te kunnen
functioneren in onze samenleving.’

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Microkrediet
Als je je gaat bezighouden met mensen in een volstrekt ander gebied is het
belangrijk dat je je gaat verdiepen in de cultuur van die bevolking.
Dat lijkt een open deur, maar de werkelijkheid is weerbarstiger.
Als je niet begrijpt hoe je partners denken en voelen loop je tegen situaties
aan van onbegrip en teleurstelling. Projecten kunnen gemakkelijk spaak lopen als wij menen dat we met onze efficiënte westerse stijl van werken wel
even orde op zaken kunnen stellen in de wereld van onze doelgroepen.
Bij onze trainingen wordt van alle deelnemers, zowel Kenianen als onze eigen mensen gevraagd om de hand op te steken in de vorm ven een “C” als
je iets tegenkomt in de discussie wat in je eigen cultuur niet wordt begrepen en dat werkt soms heel verhelderend.
Toen onze stichting enige serieuze vormen begon aan te nemen en we de
beschikking kregen over een professionele consulent is onze consulent
eerst gedurende drie maanden met zijn gezin in Wajir gaan wonen. Mede
omdat hij antropoloog is had hij na die drie maanden meer begrepen van
de samenleving en meer sleutelfiguren leren kennen dan wij in al die jaren daarvoor.
Hij heeft ons dan ook voorgehouden hoe de nomadencultuur in elkaar zit en
hoe onze doelgroep zaken als geld, bezit, status en onderlinge relaties opvatten hoezeer zij zich afhankelijk weten van de Almachtige. Dat heeft ons
voor heel wat frustraties behoed.
Zo begrepen we uiteindelijk dat microkrediet in een wereld als Wajir nog
niet werkt en dat vonden we jammer, want het lijkt zo’n mooie vorm van
hulp bij de ontwikkeling. Met name vrouwen in andere delen van de wereld
kunnen daar goed mee overweg en krijgen op die manier kansen om uit de
armoede weg te komen. Uit onze vorige column had u al opgemaakt dat
bezit in een nomaden-wereld iets is wat je deelt met de familieleden; bezit
houd je niet voor jezelf, zeker niet als vrouw.
Zodra een vrouw geld ontvangt voor haar microkrediet-project zal zij worden omringd door familieleden die hun deel opeisen. Daarmee komt die
vrouw in een onmogelijke positie omdat zij het geld niet kan terugbetalen.
Wat we wel stimuleren zijn income-generating-projects, projecten waarmee geld kan worden verdiend. Het Fee-For-Work-project is zo’n voorbeeld:
hiermee kunnen kinderen en hun ouders met lichte werkzaamheden het
schoolgeld voor hun kind verdienen. Een ander voorbeeld is de timmerwerkplaats voor dove kinderen, die met het verkopen van het timmerwerk
een inkomen kunnen krijgen. Ook met de ambachtsschool willen we deze
denkwijze introduceren.
Het is een uitdaging om meer van dit soort projecten te realiseren zoals het
verzamelen en verwerken van plasticafval etc.
We kunnen veel van elkaar leren.
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

Die basiskennis is te vinden in de
twee nieuwe boeken.

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

Typisch Nederland beschrijft Nederlandse tradities in heden en verleden aan de hand van een aantal thema’s. Zo gaat het over kinder- en jeugdcultuur, maar ook over
de omgang met taal, geloof en vrije
tijd. Verrassende accenten zijn de
hoofdstukken over lichaam en erotiek, die eveneens een alledaagse
invalshoek kennen. Een groot aantal afbeeldingen maakt
ook van dit boek een lust voor het
oog.

O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Verkoopinformatie:
Het boek Nederlanders vieren feest
(ISBN 978 90 400 7734 7; 224 pagina’s) kost 29,95.
Typisch Nederland (ISBN 978 90
400 7739 5; 352 pagina’s) is nu te
koop voor 39,95.
Voor meer informatie:
www.waanders.nl

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Laatste kaarten kerstconcert
Regio - De laatste voorbereidingen
zijn in volle gang om een prachtig
concert neer te zetten. De verenigingen hebben gezamenlijk gereperteerd en hebben er zin in. Het
belooft een bijzondere sfeervolle
avond te worden. We nodigen u dan
ook uit om snel u kaarten te bestellen, want vol=vol!
Op zaterdagavond 18 december
wordt de Janskerk in Mijdrecht omgetoverd in een sfeervolle ambiance. De avond begint om 20.00 uur.
Gospelkoor De Rovenians zingt een
eigen kerstrepertoire en Brass-band
Concordia speelt hun eigen repertoire en natuurlijk zullen zij ook samen mooie afwisselende kerstnummers ten gehore brengen.
U wordt als publiek uitgenodigd
mee te zingen met de samenzang
om zo een avondvullend programma neer te zetten.
Kaarten zijn te koop bij de leden van
de vereniging of via de website van
beide verenigingen.
www.rovenians.nl of
www.brassband-concordia.nl
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Derde prijsuitreiking
prijzenfestijn Zijdelwaard
Uithoorn - Het blijft een feestmaand
in winkelcentrum Zijdelwaard, want
weer zijn er 16 personen erg blij gemaakt door de winkeliersvereniging Zijdelwaard! De prijswinnaars
van de derde trekking van het Prijzenfestijn ontvingen zaterdag 11
december j.l. hun prijs uit handen
van voorzitter Hans Reurings. Bloe-

menwinkel Zijdelfleur verzorgde de
bloemen voor de prijswinnaars. De
vierde prijsuitreiking is op zaterdag
18 december. Daarna volgt op vrijdag 31 december de grote prijsuitreiking waarin de hoofdprijzen
worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1
ter waarde van 23.000,-/ Deze prijs

wordt mede mogelijk gemaakt door
Autobedrijf Maas uit Uithoorn. De
tweede prijs is een elektrische fiets
ter waarde van 1.200,- en de derde
prijs een reischeque ter waarde van
1.000,- te besteden bij Thomas Cook
Reisbureau in het winkelcentrum.
Prijswinnaars derde
prijsuitreiking:
S. MeulenmaN, Zeefdruk van Donna Corbani van C 1000
C. de Jong, Heren/damesset van
Drogisterij Stoop
B. van de Ende,Een winterjack van
Duo Sports
C.J. van Lammeren, Parker pennenset van Thuiskantoor Uithoorn
G. van Schuschen, Ray ban Zonnebril van Pearle
L. van Tol, Boekenpakket vaar keuze
van Boekhandel ten Hoope
Fam. Van Senten, Kledingbon van
Broeckmans Mode
Y Scholten, Cadeaubon van Boetiek
de Boet
Fam. Limburg, Vis/feestschotel van
Volendammer Vispaleis Kes en hazelnoottaartje van bakkerij Hulleman
F. van Doorn, Waardebon van Nelson Schoenen en hazelnoottaart
van bakkerij Hulleman
A. RiethoF, Chocoladepakket van Jamin, waardebon van Nelson Schoe-

Golden Flame vuurwerk

Ook dit jaar zijn er weer
leuke prijzen te winnen
Regio - In omstreken is Golden
Flame bekend om de verkoop van
openhaardhout, paraffine haardblokken en overige brandstoffen.
Na vele jaren in Vinkeveen het bedrijf gevoerd te hebben is het bedrijf sinds augustus 2008 gesitueerd
op het nieuwe bedrijventerrein aan
de Genieweg 26 in Mijdrecht. Aangezien er aan alle nieuwe milieueisen voldaan diende te worden op de
nieuwe locatie ontstond er het idee
ook vuurwerk te gaan verkopen. Na
een succesvol eerste seizoen zijn
ook nu de vuurwerkbunkers weer
ingericht en voorzien van voldoende voorraad om aan de verwachte
vraag te voldoen.
Voorverkoop
Nieuw in Nederland is het PYROSTAR assortiment. Deze collectie is vorig jaar gelanceerd in Nederland vanwege succesvolle verkopen in België. Het PYROSTAR assortiment bestaat uit een totale aanbieding voor jong en oud, tegen een
zeer goede prijs- kwaliteitverhouding. Met het fop- en schetsvuurwerk is aan de kleintjes gedacht.
Voor de jeugdige vuurwerkliefhebbers hebben we bijvoorbeeld Ro-

meinse kaarsen, wondertollen en
babypijlen in de aanbieding. Ook
liefhebbers van Flowerbeds, mortierbedden, pijlen of complete pakketten zijn bij ons aan het goede
adres. U kunt in onze winkel bestellen en contant of per pin betalen.
Ook bestaat de mogelijkheid via internet te bestellen en te betalen via
Ideal, Visa Mastercard of overboeking per bank. Tot en met 28 december kunt u via internet bestellen met
10% korting. In onze winkel kunt u
t/m 28 december profiteren van deze korting.
Onze locatie is zeer gemakkelijk te
bereiken. Het industrieterrein (voormalig MOBterrein) ligt aan de industrieweg en bij onze winkel is voldoende parkeergelegenheid.
Bestel en maak kans op 1000,Vanwege het daverende succes willen we ook dit jaar onze klanten de
gelegenheid bieden om kans te maken op 1000,- . Bij besteding van elke 50,- aan vuurwerk kunt u op een
bon uw naam, adres en overige gegevens invullen. Dit doet u bij het afhalen van uw bestelling. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook
al hebt u tijdens de voorverkoopdagen besteld. Na de verkoopda-

gen, in het begin van januari, zal er
onder toeziend oog van een notaris
een winnaar getrokken worden uit
alle bonnen. De winnaar ontvangt
1000,-!
Win kaarten voor de
Hollandse Avond of voor het
New Years Dance Event
Tevens maken alle klanten die in de
voorverkoop een bestelling hebben
gedaan van minimaal 20,- kans op
2 kaartjes voor de Hollandse Avond
op 29-12 of op 2 kaarten voor het
New Years Dance Event op 31-12 in
de feesttent te Mijdrecht. We geven
in totaal 20 kaarten weg. Bent u geinteresseerd, kom dan kijken in onze winkel aan de Genieweg 26 te
Mijdrecht of kijk op www.goldenflame.nl.
Openingstijden voorverkoop
Maandag t/m donderdag
9.00 – 16.30 uur
Vrijdag 9.00 – 16.30 uur
Zaterdag 9.00 – 15.30 uur
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

nen en een hazelnoottaart van bakkerij Hulleman
G.M. Fernhout, Waardebon van de
Goudreinet, hazelnoottaartje van
Bakkerij Hulleman en waardebon
van Nelson Schoenen
G. Kwakkel, Cadeaubon van de
Goudreinet, een waardebon van
Nelson Schoenen
En een hazelnoottaart van bakkerij
Hulleman
I. Beekmann, Stomerijbon van Stomerij Steinman, waardebon van
Nelson Schoenen en een hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman
P. de Graaf, Waardebon van keurslagerij bader, een hazelnoottaart van
Bakkerij Hulleman en een weekkalender van Primera
J. de Vries, Cadeaubon van Keurslagerij Bader, Cadeaubon van Nelson
Schoenen en een Big Shopper van
Primera
Doe ook mee en maak kans
op een nieuwe Audi 1
De winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard delen de speciale actie-enveloppen uit. In deze enveloppen kunnen klanten 4 kassabonnen
van verschillende winkeliers sparen met een totale minimale waarde van 100,-. Nadat de slagzin is afgemaakt en de adresgegevens genoteerd kan de envelop in de actiebus in het winkelcentrum worden
gedeponeerd. Hoe meer enveloppen er worden ingeleverd hoe meer
kans iemand heeft op een prijs! Tot
en met vrijdag 24 december kunnen
actie-enveloppen in de bussen worden gedaan.
Nog 2 prijsuitreikingen,
laatste en grote prijsuitreiking
vrijdag 31 december
Er is nog steeds kans om een prijs te

winnen. Er zijn namelijk nog 2 prijsuitreikingen. Op zaterdag 18 december vindt er nog een prijsuitreiking plaats waarbij mooie prijzen die ter beschikking worden gesteld door de Zijdelwaard-winkeliers worden uitgereikt.
Vrijdag 31 december is de grote prijsuitreiking waarbij ook de
drie hoofdprijzen worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1 ter waarde
van 23.000,-! Deze prijs wordt mede
mogelijk gemaakt door Autobedrijf
Maas uit Uithoorn. De tweede prijs
is een elektrische fiets ter waarde

van 1.200,- en de derde prijs een
reischeque ter waarde van 1.000,te besteden bij Thomas Cook Reisbureau in het winkelcentrum.
De andere prijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijsuitreiking doen alle ingeleverde enveloppen mee, dus ook van de prijswinnaars van de eerdere prijsuitreikingen.
Alle prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een prijs hebben
gewonnen, worden vermeld op de
website www.zijdelwaardplein.nl en
in De Nieuwe Meerbode.

Tim Balvers: van schaatser
tot bobsleeër
Mijdrecht - Mijdrechtenaar Tim
Balvers heeft zijn schaatsen
“aan de wilgen gehangen” en is
overgestapt naar het bobsleeën.
Na jaren lang bij de Nederlandse subtop van het lange baan
schaatsen te hebben mee gedaan was hij toe aan een nieuwe
sportieve uitdaging.

De Nederlandse Bobslee Bond
(BSBN); is afgelopen voorjaar op
zoek gegaan naar nieuwe talenten
om teams klaar te stomen voor de
Olympische spelen in het Russische
Sochi in 2014. Na zijn aanmelding
en vele selecties verder kon Tim zich
dit najaar aansluiten bij een nieuw
Nederlands Bobteam Team Serise. (www.bobteamserise.com). Nederland heeft hiermee een geheel
nieuw bobslee team dat zijn thuisbasis in Emmen heeft. ,,Het bobteam
Serisé is één van de herenteams die
op dit moment voor Nederland uitkomt (Team van Calker en Team de
Bruin zijn de andere teams). Michael Serisé, viervoudig Frans kampioen en meervoudig medaille winnaar in de Europacup, is de nieuwe stuurman van dit heren bobslee
team. Hij was 2,5 jaar geleden gestopt nadat de Franse sportfederatie
de financiële middelen hadden herverdeeld waarbij er maar een klein
budget overbleef voor het bobsleeen. Tevens werd het contract met
zijn toenmalige coach Arend Glas
zonder enige reden opgezegd. Michaël overwoog toen al over te stappen naar Nederland, maar de internationale regels zorgden ervoor dat
hij twee jaar niet mocht uitkomen
voor een ander land. Michaël besloot om even afstand te nemen van
de sport en zich te richten op een
maatschappelijke carrière.
Hij kwam in Nederland wonen bij
zijn vriendin Maaike Stiekema en
vond een baan bij een Nederlands
bedrijf. Voor aanvang van het seizoen 2009/2010 is er voor het eerst
serieus contact geweest met de
BSBN over de overstap. Zij stonden er toen al, niet onwelwillend tegenover, maar wilden op dat moment niets concretiseren aangezien
ze aan de vooravond van de Olympische Spelen stonden. Pas in de zomer van 2010 zijn de serieuze ge-

sprekken op gang gekomen wat resulteerde in een compleet nieuw
team voor Nederland met als stuurman Michaël Serisé. Ondertussen
werd druk gekeken met de BSBN
welke jongens de potentie hebben
om onderdeel uit te maken van het
Bobteam Serisé met ambitie voor
de Olympische Spelen 2014 in Sochi (Rusland). Het nieuwe bobteam
probeert deze week tijdens de Europacup in Winterberg met Dempsey
Tamara, Nederlands kampioen gewichtheffen, Tim Balvers, meervoudig medaille winnaar in het schaatsen op de sprintafstanden en Jeroen
Piek afkomstig uit de atletiekwereld
en Johan Woltering, een goed resultaat neer te zetten. Een goed resultaat neerzetten kunnen we niet
zonder sponsoren, aangezien het
een kostbare sport is, benadrukt de
teammanager Rob Stiekema. In deze tijd merken we dat het moeilijk
is om geldschieters te krijgen maar
gelukkig hebben we vanuit Emmen
een aantal sponsoren die ons ondersteunen. BDO accountants &
adviseurs zal voor ons de administratie verzorgen, Van Liere Media
zal de reclame uiting verzorgen en

Van Roosmalen Fissering Hilgen advocaten & notarissen heeft voor ons
de oprichting van de stichting Bobteam Serisé op zich genomen. Adviesbureau MWO zal ondersteunen
in de vorm van een geldelijke bijdrage en advies op het gebied van
sportmanagement. Uiteraard kunnen wij nog meer sponsoren gebruiken die ons helpen het ambitieuze plan richting de Olympische
Spelen 2014 in Sochi te realiseren.
Sposoren uit de Regio Mijdrecht zijn
zeer welkom. Mocht u als ondernemer en/of particulier, in en rondom
de Ronde Venen geïnteresseerd zijn
in ons uitgebreid sponsorplan dan
kunt u contact opnemen met Tim
Balvers. (tbalvers@gmail.com).
Afgelopen weekeinde 11 en 12 december deed Team Nederland Serise met aan de Europacup wedstrijd
in het Duitse Winterberg. De complete Europese top van het bobsleeen was daar aanwezig.
Het team behaalde daar een verdienstelijke 18e plaats.
Op de foto poseren Tim Balvers, Michaël Serisé, Dempsey Tamara en
Johan Wolterink.

Big L knalt het jaar uit!
Regio - Het einde van jaar nadert, nog een dikke 2 weken
en dan zit het jaar 2010 erop.
Veel mensen heeft BigL dit jaar
weer mogen ontvangen in de
winkel. Gekkenhuis bij de bekende ‘’crazy days’’, drukte bij
de jeansactie, veel broeken
voor het goede doel, het Leger
des Heils., een geslaagde Fashion night. Big ‘’L’’ kijkt terug
op een mooi jaar.

en het merk Only voor de dames
op het 2e artikel maar liefst 50%
korting. Tevens is er buiten voor de
deur een kraam met leuke aanbiedingen op deze dag.
Zaterdag 18 december krijg je op
het merk Pall Mall voor de heren
en het merk EDC by Esprit voor de
dames ook op het 2e artikel maar
liefst 50% korting. Zo net voor de
kerstdagen is deze korting lekker
meegenomen.

Om nog 1 keer goed het jaar te
eindigen, staat er aankomend
weekend een nog een spetterende Aktie op het programma, de
kerstactie van Big ‘’L’’.
Vrijdag 17 december krijg je op het
merk Jack&Jones voor de heren

19 december’’
Op deze dag is de winkel geopend
van 12 uur tot 17 uur. Deze middag profiteert u van 50% korting
op het 2e artikel van het merk GStar, dit geldt zowel voor de heren
als de dames. BigL heeft een zeer

groot aanbod in jeans, overhemden, colberts,blousjes en assecoires van dit populaire merk. Je
maakt helemaal de blitzz in een
outfit van dit trendy merk.
Natuurlijk is er nog een groot
aanbod van andere populaire merken. Op dit moment is
er een ruim aanbod van mooie
overhemden, giletjes, colberts en
jurkjes. Een mooie outfit voor de
kerstdagen of oud en nieuw is
geen probleem.
Speciaal om de klant ruim de tijd
te geven om te shoppen is Big L
op woensdag 22 en donderdag
23 december extra geopend tot
21.00 uur. Op vrijdag 24 december sluit de winkel om 17.00 uur.
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Juwelencentrum Koek nu
ook ‘juwelenmakelaar’

Jeugdslagwerkgroep V.I.O.S.
krijgt nieuwe instrumenten
Mijdrecht - Begin oktober ging de
Jeugdslagwerkgroep van Muziekvereniging V.I.O.S., bestaande uit
2 meisjes en 6 jongens, van start.
Sindsdien zijn de kinderen hard aan
het oefenen om op tijd klaar te zijn
voor de concerten op 5 en 6 februari 2011 in ‘De Meijert’ en de diverse straatoptredens die daarna zullen
volgen. Vanaf donderdag jl. kunnen
zij tijdens de repetities in het clubgebouw spelen op een compleet
nieuw instrumentarium!
Voorafgaand aan de repetitie werden zij door kerstvrouw Ingrid de
Boer verrast. Samen met instructeur
Marcel Verschoor en instrumentenbeheerder Juan Rodriguez gaf zij de
kinderen een aantal grote cadeaus.
Helaas bleken dit alleen de koffers
te zijn… Maar in de zaal van het
clubgebouw bleken alle instrumen-

ten al te zijn opgesteld op eveneens
splinternieuwe standaards.
Het instrumentarium waarvoor is
gekozen is bij uitstek geschikt voor
de jeugdige slagwerkers van V.I.O.S.
Gezien de jonge leeftijd van de kinderen werd gezocht naar lichte instrumenten die kwalitatief toch aan
de muzikale eisen konden voldoen.
En dat is uitstekend gelukt.
Zo zijn de snares enkele kilo’s lichter dan de oude instrumenten en de
bass werd zelfs speciaal voor V.I.O.S.
gemaakt! Kleiner dan een standaard instrument maar met dezelfde mooie klank.
Draagbeugel
Ook de carrier (draagbeugel) is een
verhaal apart. Om de kinderen tijdens het lopen met het instrument
zo min mogelijk te belasten heeft de

vereniging bij de aanschaf van carriers gekozen voor een model waarbij vrijwel alles op de persoon afgesteld kan worden. De carrier werd
ontwikkeld in samenwerking met
een van de beste showbands van
Nederland. De Jeugdslagwerkgroep
van V.I.O.S. is de eerste die de onlangs in productie genomen carriers
zal gaan gebruiken.
Nadat de kinderen even hadden
kunnen ‘snuffelen’ aan de nieuwe
instrumenten werd door Juan uitgelegd hoe de instrumenten behandeld moeten worden om ze zo mooi
en goed te houden. Vervolgens werd
er, in het bijzijn van de ouders, glunderend begonnen aan de repetitie…
Zo zette Muziekvereniging V.I.O.S.
op een doordeweekse donderdagavond weer een grote stap richting
de toekomst.

Mannenkoor in Hervormde kerk
Vinkeveen - In de Hervormde kerk
aan de herenweg 201 wordt op
donderdag 23 december een kerstconcert gegeven door het Christelijk Mannenkoor Con Forza en Jong
Forza, samen met solist “Willemijn”.
De avond begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis Afgelopen jaren trad dit mannenkoor ook al op
in de Hervormde kerk van Vinkeveen, met groot succes. Een volle
kerk genoot van een prachtig concert met een repertoire van overweldigende christelijke kerstliederen.
Het koor Con Forza en Jong Forza staan onder leiding van de musicus Bert Moll. Het koor is opgericht in september 1993, en inmiddels uitgebreid naar zo`n 140 leden.
Dit laatste mag zeer imposant worden genoemd. Naast het genoegen
om naar dit koor te luisteren, is er
ook ruimte voor samenzang. André
de Jager zal deze avond de muzikale
begeleiding op het orgel verzorgen.
Iedereen is heel hartelijk welkom!

Nieuwe kledingcontainer
voor Mensen in Nood

Mijdrecht
Juwelencentrum
Mijdrecht, specialist in trouwringen, unieke sieraden en bijzondere horloges, werpt zich sinds kort
ook op als ‘juwelenmakelaar’. Volgens eigenaar/juwelier Ed Koek
heeft hij daarmee het gat in de sieradenmarkt gevonden. Het komt er
in het kort op neer dat particulieren
die bepaalde (dure) sieraden, juwelen en/of horloges niet meer dragen omdat ze ‘uit de tijd zijn’, of als
‘vergeten erfstukken’ in een kast of
kluis hebben liggen zonder dat ze
worden gebruikt, die via Ed Koek
op een speciale website kunnen laten plaatsen als men ze te koop wil
aanbieden. De sieraden en/of juwelen worden eerst gecontroleerd op
echtheid, eventueel schoongemaakt
en op waarde getaxeerd, waarna in
overleg met de aanbieder de verkoopprijs wordt bepaald. Vervolgens wordt met de betrokken eigenaar een contract gesloten voor
de verkoop waarbij ook de courtage van de ‘makelaar’ is opgenomen, in dit geval Koek. Vervolgens
worden de sieraden gefotografeerd,
in rubrieken onderverdeeld en door
Koek op de website gezet. Doel is
een aangeboden sieraad compleet
en in de oorspronkelijke staat aan te
bieden aan een belangstellende koper. Dit in tegenstelling tot wat vandaag veelvuldig plaatsvindt dat sieraden voor ‘sloopdoeleinden’ aan
juweliers worden aangeboden (‘oud
goud’) waarvoor men dan een bepaalde prijs krijgt. Maar het is toch
zonde om een prachtig sieraad of
juweel te ‘slopen’ om daarvan weer
iets anders te maken? En dat kost
weer geld. Bovendien levert het sieraad bij verkoop meer op dan de
sloopprijs. Verder zullen er ongetwijfeld partijen zijn die al zo lang
zoeken naar een specifiek type sieraad, wat vaak niet meer te koop is
omdat het niet meer wordt gemaakt.
Die krijgen nu de kans zich te oriënteren of er wat van hun gading bij is.
Zodra dit het geval is kunnen zij al
dan niet via de website contact opnemen met Koek. In dat licht gezien
is het voor alle partijen veilig winkelen. Inmiddels is de website www.
juwelenmakelaar.nl drie maanden
in de lucht en gezien de reacties
erop lijkt het qua vraag en aanbod
een eclatant succes te gaan worden. Nieuwsgierig geworden? Kijkt
u dan maar eens wat voor prachtstukken er op de site staan!

naar het stijgend aantal berovingen
en overvallen. Om die reden – ook
al omdat wij daar zelf ook een paar
keer het slachtoffer van zijn geworden - hebben wij maar weinig originele juwelen en sieraden meer in de
winkel. Het zijn over het algemeen
dummy’s voor de beeldvorming. Die
dummy’s vertegenwoordigen in de
markt vrijwel geen waarde. Overvallers die ze meenemen hebben
er weinig aan. Pas als een serieuze klant zich aandient zorgen we ervoor dat we op afspraak echte sieraden of juwelen in huis hebben. Dat
systeem is het meest veilige om zaken te doen. Daarnaast moet je als
juwelier in deze samenleving steeds
gerichter te werk gaan, je specialiseren en vindingrijk zijn. Dat komt
de klant ten goede, maar ook de juwelier. Dus zoek je naar andere mogelijkheden. Nu goud en edelstenen
bij inkoop al schrikbarend duur zijn,
wordt het helemaal onbetaalbaar
als je daar ook nog eens een sieraad van moet maken. Niet erg aantrekkelijk meer voor zowel de klant
als de juwelier. Dan moet je het over
een andere boeg gooien en bedenken waar toch al die gouden sieraden, juwelen en gouden horloges
gebleven zijn die door de jaren heen
voor mensen zijn gemaakt en gekocht. Misschien wel onwetend in
een la of een kluis. Nu de goudprijs
een recordhoogte heeft bereikt is er
een hype ontstaan om vooral oud
goud in te leveren; sloopgoud heet
dat. Maar dat is vaak ook onderdeel
van een sieraad waar bijvoorbeeld
ook edelstenen bij zijn gebruikt.
Ook die kun je als ‘sloop’ aanbieden.
Dat sieraad op zich is echter nog zo
mooi, dat slopen gewoon zonde is.
Bovendien levert het de aanbieder
in verhouding maar weinig geld op,
want er moet in de meeste gevallen
weer wat anders van gemaakt worden en dat kost (weer) geld. Er bestaat echter gerede kans dat iemand
anders nou juist helemaal idolaat is
van dat sieraad en er al zo lang naar
zocht… Die wil het kopen en is bereid er een veel hogere prijs voor te
betalen dan de sloopprijs. Voor die
aanbieders die kernbaar willen maken dat ze iets in huis hebben waar
een liefhebber wellicht belangstelling voor heeft, hebben wij een systeem ontwikkeld dat te vergelij-

ken is met wat een huizenmakelaar
doet, maar dan op het gebied van
sieraden en juwelen.”
Win-win-win situatie
Ed: “Wij hebben daarvoor een speciale website ontwikkeld voor aanbieding van echte sieraden en juwelen. Het systeem heeft als eerste het
voordeel voor de aanbieder dat die
een goede prijs voor het sieraad kan
krijgen en weet dat het niet gesloopt
zal gaan worden. Ten tweede heeft
degene die het koopt een sieraad in
handen waar hij of zij voor dat geld
nooit zo iets kan laten maken – als
het al op die manier gemaakt kan
worden. Ten derde hoef je als juwelier geen dure investeringen te doen
in materialen, ontwerpen en maken.
Wij vragen alleen een klein percentage van de verkoopprijs als vergoeding voor onze inspanningen en
dienstverlening. Voor alle drie partijen is er dus een ‘win-win-win’ situatie. Daar kan je nog aan toevoegen
dat het veilig zakendoen is, want wij
staan te boek als een bonafide zaak
met een hoge graad van deskundigheid. Veilig ook omdat de aanbieder een berichtje krijgt als een
belangstellende zich meldt, waarna
een afspraak gemaakt kan worden
voor een bezoek aan onze winkel.
Het tijdstip waarop weten alleen die
drie mensen. Er staat geen naam bij
op de website van wie het sieraad of
juweel afkomstig is. Alleen een artikelnummer, de taxatieprijs en de
aan geboden prijs. Open en bloot
uitstallen in de winkel om het te tonen hoeft dus niet, nog even afgezien van het risico van diefstal. Het
is dus veilig zaken doen, eerst virtueel, dan pas in realiteit. Wat er straks
op de website wordt aangeboden is
uniek in Nederland. Dat hebben andere juweliers niet.
De sieraden zijn bovendien verzekerd als die hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in huis zijn. Kortom,
het is een nieuwe manier om sieraden en juwelen onder de aandacht
te brengen en te verhandelen.
Dat is eigenlijk het verhaal wat ‘juwelenmakelaar’ inhoudt. Wie meer
wil weten kan zich oriënteren op de
website www.juwelenmakelaar.nl of
bellen met Ed Koek voor meer informatie, 06-53811601.

Creatief en vindingrijk
“Hoewel trouwringen, relatieringen
en ringen in een bijzondere uitvoering wel tot onze hoofdactiviteit kan
worden gerekend, kijk je als juwelier en ondernemer natuurlijk verder hoe je jezelf verder kan profileren in die markt. Ringen behoren tot
de weinige sieraden waaraan je creatief nog iets persoonlijks kan toevoegen. Dat doen we nog steeds en
daar zijn we ook groot in geworden.
Er komen klanten uit heel Nederland en zelfs uit België hier naartoe
om ringen te laten ontwerpen en op
maat te maken. Armbanden, kettingen en horloges zijn in mijn optiek
tegenwoordig meer ‘fashion artikelen’ geworden, “laat Ed Koek weten.
“Als juwelier heb je een creatief beroep, maar vandaag de dag is het
ook een gevaarlijk beroep. Kijk maar

in de plaatselijke media was er de
mogelijkheid om zelfs een zeecontainer te plaatsen aan de Mijdrechtsedwarsweg 20 in Wilnis!
Van maandag tot en met zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur heeft u de
mogelijkheid om kleding, schoenen,
dekens, textiel et cetera te brengen
naar deze kledingcontainer.
De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten
van Cordaid Mensen in Nood.

Wilnis - De nieuwe kledingcontainer van Sam’s Kledingactie is te
vinden op de Mijdrechtsedwarsweg 20 in Wilnis. Even leek het erop
dat, na het sluiten van het oude de-

pot in Wilnis aan de Oudhuyzerweg
16a, bewoners uit de omgeving van
de Ronde Venen geen kleding meer
konden inzamelen voor Sam’s Kledingactie. Echter door een oproep

Politie gebruikt hond
tegen snelheidsovertreder
Vinkeveen - Zaterdagavond 11
december hield de politie een
busje met Slowaaks kenteken
aan, dat te hard reed op de A2
ter hoogte van Vinkeveen.
De inzittenden weigerden uit het
voertuig te stappen, waarna de

agent zijn politiehond inzette. Rond
21.50 uur reed een politieagent op
de rijksweg A2, toen hij een bestelbus met Slowaaks kenteken zeer
hard zag rijden. Na een snelheidsmeting over de afstand van 3 km
bleek dat de bestuurder ongeveer
50 km te hard reed. Hierop staat

Momenteel steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia. Binnen
dit project worden de mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende
droogteperiodes bijvoorbeeld door
de aanleg van waterreservoirs. Kijk
op www.samskledingactie.nL voor
meer informatie over alle gesteunde projecten.
een boete van 370 euro. De agent
hield de bus aan, maar de inzittenden weigerden de boete te betalen.
Omdat zij het busje niet wilden verlaten, werd een politiehond ingezet
om de mannen te bewegen.
Een en ander werd bemoeilijkt door
de taalbarrière.
Uiteindelijk werden de mannen
meegenomen naar het politiebureau, alwaar zij de boete en de
sleepkosten hebben voldaan. Daarna werden zij in vrijheid gesteld.

Als alles duister is, ontsteek
dan een lichtend vuur
De Ronde Venen - In grote getale
kwamen de mensen afgelopen zaterdag naar de kathedraal van De
Ronde Venen in Vinkeveen. Nadat
de vocaalgroep Braq iedereen had
ontvangen met hun mooie a capella carols opende groot koor Eigen Wijs om 20.00 uur in het donker
de avond. In de goed gevulde kerk
kon men onder leiding van dirigent
Roel Staal luisteren en genieten van
verschillende Christmas Carols van
o.a. ‘Cantique de Jean Rancine’ van

G.Faure tot aan ‘Jesus is born on this
day’ van Mariah Carey.
Adembenemend waren de solo’s die
sopraan Tineke Roseboom bracht.
Zij zong onder begeleiding van Felicity Goodwin op piano/orgel ‘Comfot ye my people’, ‘But who may abide’ en ‘Rejoice greatly’ van de componist G.F. Handel.
Tussen de carols door werden er
gedichten/gedachten op voortreffelijke wijze voorgedragen door Sonja van Meerlant. Al deze gedichten

stonden afgedrukt in het programmaboekje dat men na afloop mee
naar huis kon nemen om ze nog een
keer na te lezen of te overdenken.
Aan het einde van het concert was
er een minutenlange staande ovatie voor Groot koor Eigen Wijs. Na
de prachtige slotwoorden werd met
een toegift voor het aanwezige publiek afgesloten en onder het genot
van een kopje koffie/thee bleef men
nog lang nagenieten van deze geweldige avond.
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Belastingvrije Alfa Romeo
MiTo met 14% bijtelling

Smakelijke feestdagen
met Keurslager Bader

Regio - Als eerste in het sportieve
en exclusieve segment introduceert
Alfa Romeo een model dat zo zuinig
en schoon is, dat de overheid de auto beloont: de Alfa Romeo MiTo 1.3
JTDm ECO is niet BPM- en wegenbelastingplichtig en zakelijke rijders
betalen slechts 14% bijtelling.
De Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO
combineert sportiviteit en rijprestaties met milieuvriendelijkheid en
efficiëntie. Dankzij de zuinige en
schone 1.3 viercilinder Euro 5 turbodieselmotor hoeft er over de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO geen
BPM én geen wegenbelasting betaald te worden. De zakelijke rijder
betaalt 14% bijtelling.
De zuinige motor levert 85 pk (bij
3.500 tpm) en heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram/km.
Aan trekkracht onderin geen gebrek dankzij zijn 200 Nm koppel dat
al bij 1.500 toeren beschikbaar is.
Met een volle tank brandstof kan,
als er optimaal met de motor en auto wordt omgegaan, maar liefst 1220
kilometer worden afgelegd.
De compacte 4 cilinder Euro5 dieselmotor is voorzien van de tweede generatie MultiJet techniek[1].
MultiJet II biedt een meer accurate verbranding waardoor verbruik
en emissie afnemen. Dit wordt bereikt door middel van een ‘common
rail injector’ die de brandstofinspuiting in de verbrandingskamer regelt
en zorgt voor een verlaging van het
brandstofverbruik, CO2-emissies èn
NOx-uitstoot (tot 30%). Eveneens
met het oog op een lager verbruik
en lagere emissies is de 1.3 JTDm

Regio - De decembermaand is
weer aangebroken. Een tijd waarin
u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra feestelijke lunch,
hartige hapjes, gezellig gourmetten
of fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner! Keurslager
Bader zorgt graag voor de culinaire
invulling, zodat u verzekerd bent van
smakelijke feestdagen.

motor voorzien van het Start&Stop
systeem. Tevens biedt Alfa Romeo
op de MiTo 1.3 JTDm ECO een drietal exclusieve pakketten aan waaronder het Pack Formula I. Dit pakket
kost 850,- en omvat onder andere
automatische airco, Blue&Me, parkeersensoren, cruise control, lichtmetalen 16” velgen, mistlampen en
een armsteun. Pack II omvat hetzelfde maar dan met 17” en kost 1.250,-.
Standaard is de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO onder meer voorzien van:
- airconditioning inclusief pollenfilter, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel inclusief lendensteunverstelling, centrale deurvergrendeling,
elektrisch bedienbare ramen vóór,
elektrisch verstelbare en in carrosseriekleur gespoten buitenspiegels,
halogeen koplampen, achterspoiler
en 7 airbags.
Dankzij de 85 pk en een koppel
van 200 Nm die de turboviercilinder biedt, staat de auto niet alleen
garant voor ‘groene’, maar ook voor
sportieve prestaties. En met een onderhoudsinterval van 35.000 km,
een gemiddeld brandstofverbruik
van 3,68 liter per 100 kilometer en
een vanafprijs van 17.950,-, is de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO milieu- en portemonneevriendelijk. De
eerste auto’s worden begin maart
afgeleverd.
Voor meer informatie of een proefrit kunt u contact opnemen met Van
Kouwen Amsterdam Zuidoost, Klokkenbergweg 15. Tel. 020-5650380 of
kijk op www.vankouwen.nl.

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

De meest levendige
kerststal van Nederland
Regio - Boerderij Kerkzicht organiseert zondag 19 december tussen 14.00 uur en 16.30 uur de meest
levendige kerststal van Nederland.
Buiten is er glühwein, warme chocolademelk en een kampvuur. De
boerderijwinkel is geopend en op
het erf zijn activiteiten zoals wol
spinnen en live muziek. De boerderij is te vinden aan het eind van de
Kerklaan, postcode 1189 WG, aan
de rand van Nes aan de Amstel.
Op de zondag voor kerst is iedereen
welkom op Boerderij Kerkzicht. In de
grupstal, op de voergang tussen de
koeien, lopen herders, engeltjes en
koningen. Jozef, Maria en een echte
baby Jezus completeren de levende
kerststal. Naast natuurlijk de koeien, de ezel en de schapen. De baby
ligt heerlijk te slapen in de schommelkribbe. Op Boerderij Kerkzicht in
Nes aan de Amstel organiseert Marijke van Vugt-Schmitz, boerin Marijke zoals ze zichzelf noemt, dit jaar

al voor de vierde keer een levende kerststal. Vrienden, vrijwilligers
en zorgcliënten helpen mee om de
middag tot een succes te maken.
Zelfs de koeien lijken het leuk te
vinden. ‘De eerste keer dat we het
organiseerden had ik verwacht dat
de koeien wel een beetje bang zouden zijn. Maar dat was helemaal niet
het geval. Ze bleven gewoon liggen
herkauwen terwijl de bezoekers de
stal binnenkwamen.’ ‘We vinden het
zelf gewoon heel leuk’, vertelt Marijke. ‘Veel mensen uit de omgeving komen een kijkje nemen. De
levende kerststal is ook een manier om de boerderijwinkel te promoten. ‘Daar verkopen we een deel
van onze eigen melk, vlees en eieren. Daarnaast verkopen we kaas uit
de polder en biologische producten
die we inkopen.’ ‘Het is vooral heel
gezellig. Er heerst een heel serene
sfeer in de stal, mensen gaan zachtjes praten, het voelt bijna alsof je in
de kerk bent.’

Kerstmarkt op Thamen

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Winterwandeling
Er was vannacht veel mist en
het vriest behoorlijk. Daardoor is het vanmorgen dan
ook sprookjesachtig mooi
buiten, met de dik berijpte
takken aan de bomen, en
daarachter een strak blauwe
lucht. En dan kun je natuurlijk maar één ding doen …..
naar buiten! Ik besluit naar
de Waverhoek te gaan, het
nieuwe natuurgebied in de
polder Groot Mijdrecht. Het is
’s morgens vroeg, en dus nog
stil. Straks zal het hier misschien wel krioelen van de
schaatsers. Dat is ook leuk,
maar nu kom ik alleen maar
voor de natuur.
Bij het bruggetje op de kruising van de Hoofdweg en de
Botsholse dwarsweg zie ik
meteen een paar aalscholvers zitten. Dicht bij elkaar, en
helaas voor het fotomoment
niet met uitgespreide vleugels zoals ze zomers zo vaak
doen. Dat doen ze namelijk
om in de zon hun verenkleed
te drogen. Aalscholvers moeten hun eten – voornamelijk
vis – vinden door vaak lang
onder water te duiken, en
met een doorweekt verenpak
gaat dit gemakkelijker. Maar
voor dit opwarmen is het nu
nog véél te koud ( - 5 0C )
Voorlopig zoeken ze warmte
bij elkaar. De aalscholver is
een indrukwekkende vogel,
die tot wel bijna een meter

lang kan worden, met een
spanwijdte van de vleugels
van maximaal 1 meter.
Ze zijn hoofdzakelijk zwart
van kleur, en ze hebben
daarom ook wel de bijnaam
“waterraaf”.
Eén van dit groepje heeft
een flinke witte plek op zijn
kop. Dit hebben aalscholvers
allemaal, maar de één wel
wat meer dan de ander. Ook
hebben ze een gele plek op
de plaats van de aanhechting
van de bek.
Het groepje zit nu bij een open
plek in de vaart, waar ze kennelijk hopen ze een visje te
kunnen vangen, en waar ze
gezelschap hebben van verschillende eendensoorten.
Ik loop verder het gebied in,
en dan over de dijk, zodat je
de doorkijkjes naar de Botshol
goed kan zien.
Keer op keer word je weer
verrast door al het moois om
je heen, en na iedere bocht is
er wel iets nieuws. Práchtig is
het hier, en ik zou u zeker aanraden om hier eens te gaan
wandelen. Vanaf de dijk heb
je ook een mooi uitzicht over
de Botshol aan de ene kant en
de Waverhoek aan de andere
kant.
Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Pure smaak
Keurslager Bader heeft ook dit jaar
weer een bijzonder assortiment vers
vleesspecialiteiten voor de feestdagen geselecteerd. Alle vleessoorten
zijn uitgezocht op hun pure smaak.
Alleen vlees dat van zichzelf al bijzonder smaakvol is, is goed genoeg
voor de klanten van Bader.
Zo kunt u deze feestdagen genieten van Amerikaans of Australisch rundvlees. Of wat dacht u van
Spaans varkensvlees (Iberico), Japans rundvlees (Wagyu) of Hollands biologisch lamsvlees? Dit alles wordt door Keurslager Bader
verwerkt tot de meest bijzonder producten.

Trends
Om op de hoogte te zijn van de laatste de trends voor de feestdagen, is
Keurslager Bader wederom met zijn
team bij een aantal vooraanstaande horecaleveranciers gaan kijken
en natuurlijk proeven. Zo zijn zij gekomen tot een mooi vers vlees- en
vleeswarenassortiment om van de
feestdagen een culinair hoogtepunt
te maken.
Gemak
Omdat niet iedereen tijdens de
feestdagen tijd heeft om de hele dag in de keuken te staan, heeft
Keurslager Bader ook aan het gemak gedacht. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Vitello tapenade of een kant-en-klare carpaccio tapanade.
Komt u er zelf niet uit? Geen probleem. Het team van Keurslagerij Bader adviseert u graag! Of kijk
eens op www.bader.keurslager.nl.
Wat uw keuze dus ook wordt, met
Keurslager Bader bent u verzekerd
van de complimenten tijdens uw
kerstdiner!

Tentoonstelling Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld heb
ik volbracht. Mijn talent als kunstenaar neem ik mee in de eeuwigheid, terug naar mijn Schepper. Want Hij is het, die mij beoordeelt.’
Woorden van de gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes, overleden in 1999. Hij liet een veelzijdige
en omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes,
kleurrijke landschappen, haventjes,
stadsgezichten en de door hem zo
geliefde bloemen. Een deel van deze indrukwekkende collectie zal tijdens een drietal tentoonstellingen
te zien zijn in de Museumboerderij
Jan Makkes aan de Hofgeesterweg
22a. Die museumboerderij ademt
nog steeds de sfeer van Makkes.
Aan de muren hangen schilderijen en foto’ s van zijn ontmoetingen
met de groten der aarde. Makkes
was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd. Zo ging hij in zijn bewogen
en bevlogen levenop audiëntie bij
de Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder andere de
voormalige president van de SovjetUnie, Micael Gorbatsjov en ook met

John F. Kennedy. Makkes hoeld van
reizen en haalde hier ook inspiratie
uit. Hoewel hij ook vaak schilderde
in zijn geliefde haven van IJmuiden.
Hij vloog naar de mooiste streken in
de wereld om deze vast te leggen op
het witte doek. Befaamd zijn ook de
bloestillevens die Dries van Agt ‘fonteinenvan kleur’ noemde. ‘In kleuren
zal hij bij ons blijven’, heet dan ook
de tijdens de tentoonstellingen vertoonde videopresentatie over Makkes zijn leven en zijn werken. Tevens
is het boek ‘Jan Makkes... een gedreven kunstenaar’ te koop.
Ga genieten van het werk vol passie en mystiek van deze kunstenaar,
over wie Peter Dicker zei: ,,Op zoek
naar die ene tint in het miljoen,kijk:
zo’n schilder was Jan Makkes nou.’’
Tentoonstellingen 2010 - 2011:
Kerst: zaterdag 2 december 2010 tot
en met zondag 2 januari 2011.
Pasen: zaterdag 16 april tot en met
zondag 1 mei 2011. Hemelvaart/
Pinksteren: donderdag 2 juni tot en
met maandag 13 juni 2011.
Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Buiten deze exposities alleen op afspraak. Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a te Velserbroek, tel. 023-5376227.

Zaterdag 18 december:

Heavy Metal Night in The Mix
Regio - Vrijdag 17 december organiseren de leerlingen van scholengemeenschap Thamen een bijzondere en sfeervolle kerstmarkt. Ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
De opbrengst van deze kerstmarkt
zal ten goede komen aan het KWF
Kankerbestrijding fonds. De kerstmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 17
december vanaf 09.30 tot 11.30 op
het sportveld voor RKSG Thamen.
J. Den Uyllaan 4 in Uithoorn (vlakbij busstation). De kerstgedachte inspireert de leerlingen om iets
goeds te doen voor een ander. Tij-

dens deze kerstmarkt kunnen bezoekers allerlei zelfgemaakte producten kopen waaronder kaarsen,
shampoo, badzout en versieringen
voor in het huis. Als goed doel is
dit jaar gekozen voor het KWF Kankerbestrijding. Kanker is een ziekte
waar iedereen in zijn omgeving wel
eens mee te maken heeft gehad.
KWF Kankerbestrijding zet zich in
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. De leerlingen van Thamen hopen u allen te zien om zo een mooie
opbrengst voor het KWF Kankerbestrijding op te halen.

Uithoorn - Op zaterdag 18 december staat The Mix in het teken van de traditionele heavymetal muziek! Er zullen vier nationale -en internationale acts op het
podium verschijnen.
Het team van The Mix is zeer verheugd het duitse Kissin”Dynamite
te hebben geboekt! Deze band
speelt nummers in de trend van
AC/DC en Gun’s ’n Roses. In hun
thuisland treden ze erg vaak op
en ze zijn onlangs uitgeroepen tot
meest vooraanstaande bands in
het metalgenre. Dit is een show
die niet gemist mag worden! Ook
speelt Denin & Leather, een coverband die nummers speelt van
AC/Dc tot Alice Cooper. Ook van
onze oosterburen komt Dragonsfire die hoge ogen gooide op di-

Een middag vol verrassing
en verwondering
Regio - Afgelopen zondagmiddag was voor velen van de in
groten getale opgekomen bezoekers een middag vol verrassing en verwondering.
Die middag bracht het Regiokoor de Ronde Venen olv. Dirigent
Gert Hans samen met Irina Parfenova aan de vleugel en Suzanne
Arends op de dwarsfluit een verrassend programma met christmas carols afgewisseld met optredens van beide solisten. Verrassend
zoals, op deze zonnige zondagmiddag het in zwart-rood gekleed
koor het publiek, met het zingend
binnenkomen,al direkt in kerstsfeer
bracht. En dat carols als Jesus child,
A great and mighty wonder, O little one sweet, je hierin doen wegdromen.
Verwonderd waren er velen door
de zuiverheid en de klankkleur
waarmee de carols gebracht werden. De vele complimenten achteraf tijdens de door het koor georganiseerde kerstborrel waren dan ook
zeer op zijn plaats.
De verrassende manier waarop het
jongste publiek betrokken werd bij
de uitvoering van Jingle Bells droeg

hier zeker toe bij. Verwonderd was
het publiek ook door het prachtige optreden van plaatsgenoten Irina Parfenova aan de vleugel en Su-

zanne Arends op de dwarsfluit. De
lichtvoetige en sprankelende sonate van JS Bach was een prachtige opmaat voor het zuiver a ca-

verse grote festivals in Duitsland. Ze spelen trash/speedmetal van de bovenste plank en zullen in The Mix, net als Kissin’Dynamite, hun eerste Nederlandse
optreden doen! Het Nederlandse Reviver zal de spits afbijten op
deze overvolle avond! De band
heeft onlangs de handschoen
weer opgepakt en heeft na een
geslaagde clip zich weer volledig
in de kijker gespeeld! Kortom een
unieke avond in het pand aan de
J.A. van Seumerenlaan 1 te Uithoorn. Aanvang is 20.00 uur, entree 12,50.
Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van The Mix:
programmering@the -mix.nl
The Mix bevindt zich tegenover
de Thamerkerk.

pella gezongen All my heart this
night rejoices. De kwaliteit van het
koor werd met het zingen van DingDong en I saw a maiden door een
uit het koor gevormd kwartet nog
eens onderstreept.
Dat aan het eind van het concert
het publiek meezong en musiceerde
met de toegift Jingle Bells kan duidelijk gezien worden als uiting van
bewondering voor het optreden van
koor en solisten.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk
en Inkomen en het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg.
openingstijden inloopspreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur
wo. 13.30-15.30 uur
vr. 9.00-11.00 uur
telefonisch spreekuur
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur.
tel. (0297) 51 32 55
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur
openingstijden inloopspreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur
telefonisch spreekuur
loket Wonen, Welzijn en Zorg
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.
tel. (0297) 51 31 31
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

collectieve ziektekostenverzekering
Heeft u een minimuminkomen en bent u inwoner van de gemeenten Aalsmeer of Uithoorn
dan kunt u gebruik maken van de collectieve
ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid.
Wat zijn de voordelen?
De ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid bestaat uit de basispolis + de AV-Gemeente Standaard (aanvullende polis). Als u deze
verzekering afsluit krijgt u 10% korting op de
premie voor het basispakket en 10% korting op
de aanvullende verzekering. De totale premie
voor het basispakket en de aanvullende premie bedraagt maandelijks in het jaar 2011 ->
€ 112,36. Deze ziektekostenverzekering is bedoeld voor mensen met een bijstand of een minimuminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Wanneer u geen arbeidsmarktperspectief heeft
(door lichamelijke of psychische problemen) of
ouder bent dan 65 jaar, dan komt u nog in aanmerking voor deze verzekering als u een inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm. Of u

Keuringen
gehandicaptenparkeerkaarten
per 1 januari 2011
Met ingang van 1 januari 2011 wijzigt voor de
gemeente Aalsmeer de keuringsinstantie voor de
keuringen van de gehandicaptenparkeerkaart.
Dit betekent voor inwoners van de Gemeente
Aalsmeer dat per 1 januari 2011:
De keuringen niet meer verricht worden
door de GGD, maar door een arts van
Argonaut-Advies.
Het tarief voor een keuring voor een
gehandicaptenparkeerkaart omlaag gaat
van € 150,00 naar € 95,00.
De keuringen plaats vinden in Uithoorn in
het Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1,1422 DT Uithoorn.
Voor inwoners van de Gemeente Uithoorn betekent dit dat:
De keuringen net zoals voorheen verricht
worden in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof.
Het tarief wijzigt van € 93,17 naar € 95,00.

in aanmerking komt voor deze verzekering kunt
u navragen bij het cluster Werk en Inkomen.
Hoe kunt u deelnemen aan deze
verzekering?
Indien u in 2011 wilt deelnemen aan deze
verzekering dan moet u dit zelf regelen.
Formulieren en aanvullende informatie zijn
verkrijgbaar bij het cluster Werk en Inkomen.
Lever vóór 31 januari 2011 het formulier in bij de
verzekering. Uw oude ziektekostenverzekering
kunt u opzeggen tot 31 december 2010.
De AV gemeente-Standaard en de
Bijzondere Bijstand
U bent niet verplicht om deel te nemen aan
deze collectieve verzekering. U kunt ook zelf
kiezen voor een andere verzekering. Daarnaast
kunt u ook kiezen voor een hoger eigen risico.
Een hoger eigen risico of eventuele lagere
vergoeding van medische kosten kunt u niet via
de bijzondere bijstand terug krijgen. Het eigen
risico voor het jaar 2011 bedraagt € 170,-. Met
vragen kunt u altijd terecht bij het cluster Werk
en Inkomen. De contactgegevens vindt u links
op deze pagina.

Zorg en Zekerheid
dichtbij werkt beter.

gewijzigde
openingstijden
per 1 januari 2011
Per 1 januari 2011 zullen de openingstijden van de verschillende loketten en telefonische spreekuren veranderen.
openingstijden cluster Werk
en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de
verschillende regelingen?
Er bestaan namelijk een aantal regelingen om
het voor een huishouden met een inkomen op
of rond het minimumniveau iets gemakkelijker
te maken. De regelingen gelden niet alleen voor
personen met een bijstandsuitkering, maar zijn
ook bedoeld voor huishoudens met een ander
inkomen op of rond het minimumniveau.
De verschillende regelingen zijn:
Bijzondere bijstand
De langdurigheidtoeslag
Het declaratiefonds voor 65-plussers

Declaratiefonds Jongeren
Bijdrage voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen (70+)
Wellicht heeft u recht op een van de bovenstaande regelingen. Wilt u weten voor welke
regelingen u in aanmerking komt? Dan kunt u
contact opnemen met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.
Dien uw aanvraag zo spoedig mogelijk in,
graag voor 1 januari 2011!

nieuwe leveranciers
hulpmiddelen Wmo
Recent heeft het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn (G2) een Europese aanbestedingsprocedure voor de Wmo hulpmiddelen afgerond. De aanbesteding heeft het
Samenwerkingsverband samen met 10 andere
gemeenten gedaan.
De drie leveranciers die de opdracht gegund
hebben gekregen en de komende jaren de
Wmo-hulpmiddelen voor Aalsmeer en Uithoorn
gaan leveren zijn:
Meyra te Nijkerk
Beenhakker te Capelle aan den IJssel
Welzorg te Almere
Voor de gemeente Uithoorn gaan de nieuwe
contracten in per 1 januari 2011.
nB. Voor de huidige gebruikers van een
hulpmiddel van Welzorg verandert er niets.
Zij worden door Welzorg binnenkort per
brief er van op de hoogte gesteld dat het
onderhoud en de service onveranderd zal
blijven vanaf 1 januari 2011.
Voor de gemeente Aalsmeer gaan de nieuwe
contracten in per 1 april 2011.
nB. Voor de huidige gebruikers van een
hulpmiddel van Beenhakker verandert er
niets.

Beperkte beschikbaarheid
loket Wonen, Welzijn en Zorg
en Werk en inkomen
Op donderdag 16 december beginnen
de telefonische spreekuren voor het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg én Werk
en Inkomen in Aalsmeer én Uithoorn om
10.00 uur in plaats van 9.00 uur. Ook de
inloopspreekuren voor het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg én Werk en Inkomen in
Aalsmeer én Uithoorn beginnen om 10.00
uur in plaats van 8.30 uur en 9.00 uur.

Luxe twee-onder-één-kap en (semi)vrijstaande villa’s aan het
water en nabij het centrum van Aalsmeer vanaf € 409.500,--

Dorpshaven-Zuid

start
fase 1 verkoop ge

Deze maquette van circa 3 m2 (!) staat bij de makelaar. Bekijk deze vrijblijvend.

Type A: ruime vrijstaande of geschakelde woning

Dorpshaven-Zuid
a a l s m e e r

Dorpshaven-Zuid in Aalsmeer wordt een toonaangevende nieuwe woonomgeving waarbij water overal aanwezig is. Een sfeervolle omgeving met
luxe woningen én appartementen. Zowel starters, tweeverdieners, gezinnen als senioren die waarde hechten aan woon- en leefkwaliteit vinden
hier de woning of het appartement dat bij hen past.

Ringvaart

bouwlocatie

TV studio’s

De voordelen van Dorpshaven-Zuid
• U woont nabij het centrum
van Aalsmeer.
• Alle woningen en een groot
aantal appartementen liggen
aan het water.
• Grote variatie aan woningen van
circa 145 m2 GBO tot 170 m2 GBO.
• Kaveloppervlakten van circa 220 m2
tot 490 m2; alle met een gunstige
zonligging.
• Hoogwaardige bouw en afwerking.
• Twee-onder-één-kap woning
vanaf € 409.500,-- VON.
• Vrijstaande villa’s
vanaf € 550.000,-- VON.

Van bovenstaande woningen (rood) zijn nog enkele woningen beschikbaar.
Type B1 en B2: ruime twee-onder-één-kap woning
Vrijblijvend uitgebreid verkoopboek
Bij de makelaar ligt een luxe en uitgebreid verkoopboek voor u klaar met alle
informatie over de woningen. Bekijk ook de grote maquette van het gehele plan.

EKZ | Makelaars O.G.
Punterstraat 2, 1431 CT Aalsmeer
Telefoon 0297 - 344 444
e-mail info@dorpshaven-zuid.nl

Meer informatie > www.dorpshaven-zuid.nl

Type B3: ruime rietgedekte twee-onder-één-kap woning
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Kerstactiviteiten bij AH
Jos van den Berg
Uithoorn - de december is de
maand om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het is ook de maand
van lekker eten en drinken en gezelligheid. Daarom organiseert Albert Heijn Jos van den Berg dit jaar
leuke kerstactiviteiten en een heerlijke kerstproeverij.
Voorproefje
Albert Heijn introduceert dit jaar
een bijzonder breed decemberassortiment. Ruim 200 producten, van
AH Excellent tot AH huismerk, AH
puur&eerlijk en AH Non-Food. Klanten kunnen een voorproefje nemen

tijdens de jaarlijkse kerstproeverij
op vrijdag 17 december van 14.00
tot 19.00 uur. “We laten heerlijke
producten proeven zoals de wild en
zalmragout, kazen van ons Kaasplateau, Trifle bavarois en diverse andere gerechten voor een geslaagd
kerstdiner” zegt assistent supermarktmanager Ina Verkerk.
Zo doen klanten extra ideeën op en
komen ze meteen in de kerstsfeer.
Ook de dikste kerst-Allerhande ooit,
die vanaf 6 december in de winkels
ligt, biedt inspiratie en veel recepten. “En natuurlijk staan mijn col-

lega’s en ik altijd klaar om klanten
te adviseren. We hebben echt zin in
kerst”.
Kerstwensboom
“In onze winkel staat van 6 t/m 19
december een kerstwensboom”, aldus Ina. “Iedere klant kan hier een
kaartje in hangen waarop hij schrijft
welke buurtgenoot hij in het zonnetje wil zetten en waarom. Degene met de mooiste wens krijgt een
pakket vol lekkernijen”.
“Kortom: wij gaan er weer alles aan
doen om u geweldige fijne kerstdagen te bezorgen”.

Op de foto v.l.n.r. Jan, Laurens, Joke en eigenaar Paul Karsten.

Winnaars verloting KFS bekend

Gratis luxe espressomachine
voor Laurens Mennens
Uithoorn - Joke Claus en Jan Weber uit Uithoorn en Laurens Mennens uit Aalsmeer zijn de gelukkige eigenaren geworden van gratis luxe Jura artikelen. De luxe Jura
Ena 3-espressomachine ter waarde
van 689,- euro staat nu te glimmen
in de keuken van de trotse Laurens.
Bovengenoemde wonnen de prijzen
in de verloting van Karsten Facility
Services (KFS), leverancier van koffievoorzieningen voor het MKB en
particulieren.
De verloting vond plaats in het kader van de nieuwe showroom van
KFS aan de Amsterdamseweg 13d
te Uithoorn. Op 8 oktober werd
deze feestelijk in gebruik genomen. Daarna konden alle bezoekers van de toonruimte twee maanden lang meedingen naar de fraaie
prijs. Zij lieten hun visitekaartje achter of vulden hun naam in op een
deelnameformulier. Op 8 december

verrichtte notaris John Kroes van
Kroes&Partners Notarissen uit Alphen aan den Rijn de trekking. De
drie winnaars mochten op vrijdag

10 december hun cadeau in ontvangst nemen, onder het genot van
een heerlijke cappuccino en een
gebakje.

Volop activiteiten in kerstvakantie
bij zwembad en sporthallen

ABC-dagen bij Renault
Nieuwendijk van start
Uithoorn - Nederland gaat voor
groen! Daarom zijn steeds meer
Renault-modellen voorzien van
groene A-, B- en C-energielabels.
Dat viert Renault Nieuwendijk tijdens de Renault ABC-dagen. Klanten profiteren dan van heel veel
voordeel.

Extra vrijzwemmen.
In zwembad De Waterlelie is er elke dag extra gelegenheid om te komen spelen in het water. Tijdens de
schoolvakanties worden er regelmatig spelletjes en kleine wedstrijdjes georganiseerd voor jong & oud.
Het banenzwemmen gaat zoveel
mogelijk door als normaal, tussen
de feestdagen door is er dus volop
gelegenheid om uw baantjes te komen zwemmen.
Sport&Spelinstuiven
in sporthallen
Zoals elke schoolvakantie worden

Het principe is als volgt: A. Koop een
nieuwe Renault B. Profiteer van 0%
rente op financiering C. Ontvang tot
2.500,- extra inruilwaarde.
Gratis in car DVD-Systeem
Bij aankoop van een nieuwe Renault
personenauto geeft Nieuwendijk
gedurende de actieperiode een gratis in car DVD-systeem t.w.v. 169,voor in de auto cadeau. Deze DVDspeler met twee 7-inch LCD-schermen, hoofdtelefoons en afstandsbediening staat garant voor veel filmplezier tijdens lange autoritten. Dit
aanbod geldt tot en met 3 januari 2011.

Aalsmeer - De kerstvakantie staat
voor de deur en dat betekent weer
volop extra activiteiten in zwembad
De Waterlelie, sporthal De Proosdijhal en De Bloemhof.

er weer Sport&Spel-instuiven gehouden. Niet alleen in De Proosdijhal, maar dit keer ook in De Bloemhof. Op maandag 20, donderdag
23, maandag 27 & donderdag 30
december zijn de instuiven in De
Proosdijhal en op woensdag 22 december in De Bloemhof.
De tijd is voor alle instuiven van
09.30-12.00 uur. Tijdens de instuiven staan er in de sporthallen allerlei speeltoestellen opgesteld. De
kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van
harte welkom en kunnen heerlijk
klimmen en klauteren, zwieren en
zwaaien en nog veel meer. Ook ouders zijn van harte welkom om een
oogje in het zeil te houden.
Baby&Peuterinstuiven.
In zwembad De Waterlelie worden

er twee zweminstuiven gehouden
voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en
hun (groot) ouders.
Op donderdag 23 & 30 december is
het ondiepe bad van De Waterlelie
omgetoverd tot een gezellige waterspeeltuin waar iedereen lekker zijn
of haar gang kan gaan. Ook kan er
worden meegedaan met de minilesjes.
Feestdagen
Het zwembad is gesloten op vrijdag
24 december na 18.00 uur, op beide
Kerstdagen, op donderdag 30 december na 18.00 uur en op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.
Voor alle informatie kunt u kijken
op; www.esa-aalsmeer of belt u
met tel. 0297-322022.

KDO G-voetbal in stijl
naar laatste training
Kerstverrassing voor
iedere bezoeker
Iedereen die tussen 13 december en
3 januari de showroom van Nieuwendijk bezoekt, vindt een cadeau-

tje onder de kerstboom. Dat zou zomaar een Staatsloterij Oudejaarslot
met Jackpot kunnen zijn. Meer informatie over het ABC’tje is te vinden op www.renault-nieuwendijk.nl

Kerstpakketten voor de
voedselbank

Uithoorn - Tijdens de Kerstmarkt
in Uithoorn heeft een delegatie
van de Ondernemers Vereniging
Uithoorn kerstpakketten uitgedeeld aan de Voedselbank, bestemd voor al die gezinnen in
Uithoorn die hiervan gebruik willen maken.

Mevrouw Twint heeft namens de
Voedselbank de 13 pakketten in
ontvangst genomen. De Ondernemers Vereniging Uithoorn vindt het
belangrijk om in deze kerstperiode ook eens stil te staan bij gezinnen uit hun werkgebied, die in een
moeilijke situatie zitten en zo ook

Nostalgisch kerstconcert
in RK De Burght

hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Iedereen die ook
een (kleine) extra bijdrage wil leveren om de komende periode ook
voor deze gezinnen wat feestelijker te laten zijn, kan contact opnemen met de Voedselbank, mevrouw
Twint, tel. 020-6458894
Uithoorn - Op zondagavond 19
december vindt voor de 8e keer
het kerstconcert plaats van de
X-mas Vocals.
Dit sfeervolle concert is inmiddels
een traditie geworden in Uithoorn
en trekt elk jaar meer bezoekers.
Behalve de X-mas Vocals, die optreden in kostuums in de stijl van
Charles Dickens, zullen dit jaar ook
andere artiesten hun medewerking
verlenen aan dit concert, met sfeervol kerstrepertoire.
Het concert is ook dit jaar weer gratis 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 Potgieterplein in Uithoorn en begint om
20 uur. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Gezien de grote drukte van vorige jaren, is het raadzaam op tijd te
komen want als het vol is, worden
de deuren gesloten.

De Kwakel - De 3e ronde van de
Friends League werd afgelopen zaterdag helaas afgelast en dat kwam
slecht uit. Frank de Boer was een
paar weken geleden bij KDO en hij
wilde de Ajax bus best een ochtend
uitlenen aan de profs van KDO Gvoetbal. Al was het alleen maar om
de tegenstanders meteen al voor de
wedstrijd te imponeren. Helaas ging
dit plan niet door maar als alternatief stond er een training gepland op
het strand bij Noordwijk.
De buschauffeur van Ajax vertelde
vooraf op welke plaatsen de spelers
en staf van Ajax in de bus altijd zaten. Omar zat op de stoel van Sua-

rez en Jort zat op de plek van Van
der Wiel. Onze reisleidster Manon
(moeder van Beau) had alles keurig geregeld. Nogmaals dank daarvoor!!! Onderweg naar Noordwijk
werden we veel nagekeken. De spelers zwaaiden vrolijk naar alle mensen die de bus voorbij zagen komen. Uiteindelijk bij het strand werd
er een wedstrijd gespeeld waar ook
de ouders bij betrokken werden.
Die waren ook behoorlijk fanatiek dus iedereen kon zich zo warm
houden. Tijdens de wedstrijd werd
ook duidelijk dat bepaalde stijlen
ook werden overgenomen uit de
Ajax cultuur. Er werd keurig over-

Legmeervogels verlengt
overeenkomst met trainers
Uithoorn - Het bestuur van Legmeervogels heeft de in juni 2011
aflopende overeenkomsten met de
trainers Henny Snel, Harry Talsma
en Raymond van Damme met een
jaar verlengt.
Deze trainers zullen dan ook in het

seizoen 2011 - 2012 voor de spelers groep staan.Ondanks de iets tegenvallende resultaten heeft het bestuur van Legmeervogels er het volste vertouwen in dat de resultaten
onder deze trainers spoedig zullen
terugkomen.

gespeeld en er was ook een echte “Suarez” aanwezig volgens Paul
de buschauffeur. Joël gaf een prima
imitatie weg. … Bij een 2-2 eindstand werd de wedstrijd afgesloten
en maakten we een mooie tour terug naar De Kwakel. In de kantine
werden de spelers nog getrakteerd
op een patatje en een drankje door
KDO. Het hele programma was een
mooie afsluiting van het jaar 2010.
Heeft u een kind een beperking
maar wil wel graag mee voetballen
in 2011? Kijk dan voor meer informatie op de website www.kdo.nl of
email naar relekx@gmail.com.
Naast het verlengen van de genoemde overeenkomsten met een
jaar hebben ook de beide leiders tw.
Ferry Brouwer en Sjaak v.d.Tol aangegeven er na dit seizoen nog minimaal een seizoen door te gaan.
Dit geldt ook voor de beide ass.
scheidsrechters, Dave Bon en Bert
Schuitenboer.
Daarnaast heeft ook de verzorging,
Hans blommenstein aangegeven
er nog een seizoen 2011-2012 aan
vast te willen plakken.
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UWTC jeugd succesvol in
veldritcompetitie
Regio - UWTC jeugd succesvol in Amsterdamse veldritcompetitie. Op zaterdag 4 december
werd de laatste wedstrijd verreden van een serie van acht wedstrijden op het parcours in Sloten.
Er lag al een aardig laagje sneeuw
en dat hadden we nog niet gehad
tijdens deze competitie. Tijdens het
inrijden begon het weer te sneeuwen en de hele wedstrijd is in een
sneeuwstorm verreden. De gladde ondergrond leverde nog wel
een aantal valpartijen op. Namens
UWTC deden Owen Geleijn, Tristan
Geleijn en Bart de Veer mee. Owen
reed de hele wedstrijd samen met
Menno Broex en Julia van Ravenswaaij aan kop (beide van WV de
Amstel). Even was er paniek bij
Owen toen hij viel en zijn ketting
eraf lag. Met hulp van zijn vader kon
hij snel weer verder. In de eindsprint
won Owen net voor Menno. Owen
won naast de dagoverwinning ook
de Amsterdamse crosscompetitie bij
de jongste jeugd. Tristan werd vijfde
in de einduitslag en mocht ook een
mooie beker mee naar huis nemen.
Bij de oudste jeugd lag Bart de Veer
tweede na de eerste ronde. Brendan
Berendse (Ulysses) reed erg sterk
in de sneeuw en nam al snel een
voorsprong. Bart werd nog gepasseerd door Victor Broex (Amstel),
maar Victor had problemen met het
zicht in de sneeuw. Na een valpartij
gaf Victor op en heeft de wedstrijd
niet uitgereden. Bart behaalde vandaag de tweede plaats. De competitie werd bij de oudste jeugd gewonnen door Martijn Krook (Ulysses). Hij was de enige rijder die alle wedstrijden heeft meegedaan.
Bart behaalde net zoveel punten als
Brendan. Omdat Brendan de laatste
wedstrijd voor Bart was geëindigd
behaalde Brendan de tweede plaats
en Bart de derde plaats in het eindklassement.
LIESHOUT
Een verslag van UWTC’er Henk de
Jong. De wekker gaat af, het is 07.00.
Vandaag op het programma: De 31e
Bavaria veldrit van Lieshout. Gisteren al gereden in Lierop, daar viel
het een beetje tegen, net even te
lastig, maar wel heel leerzaam en
hoop dus vandaag op een beter resultaat. Ik heb alles gisteren al voorbereid en klaar gezet, dus hoef me

geen zorgen te maken dat ik iets
zou vergeten. De bel gaat, me vader
staat voor de deur, we drinken nog
even een bakkie koffie en gaan dan
op pad. Eerst naar Uithoorn, waar
we Mikkel op moeten halen. (Mikkel = Michael van Meerland)
Het is 1,5 uur rijden, dus we hebben een flinke rit voor de boeg. Ik
stuur Pieter Homan onder weg even
een sms’je: Mikkel zit nu al aan de
Bullit! (energie drank in de trend
van Red Bull). Er is ook sms contact met Eén van onze trainers, Hij
wenst ons succes. Aankomend in
Lieshout stuurt de navigatie ons een
onverharde weg op, gaan we nu al
crossen? We arriveren om 09.45 bij
Café de Koekoek, waar de inschrijving is geregeld. Snel inschrijven en
dan naar het Parcours, we zijn erg
benieuwd. Is het technisch? Zijn er
planken? Is het een snel parcours?
Moeilijke passages? Hup omkleden

en dan het parcours verkennen. Na
een recht stuk duiken we gelijk het
bos in. De ene na de andere bocht
volgen, links, rechts, recht, linkss,
WAAR BEN IK?!!! Het is schitterend
hier in het bos. Gelukkig! Lang stuk
asfalt voor start en finish! Dat is mijn

specialiteit. We rijden ons warm en
maken ons klaar voor de start. Doen
jullie hot op de benen? Vraag ik aan
Pieter Homan en Mikkel. Tuurlijk!
Roept Pieter! Mikkel twijfelt en besluit toch beenstukken aan te houden. Ik smeer me benen ook in, vind
dat prettiger dan beenstukken. We
rijden naar de start. Clubgenoot Pieter Heidema is ook de partij, dus we
zijn als UWTC met drie renners goed
vertegenwoordigd.
De namen worden opgeroepen
voor de start, de ene na de andere
wordt opgeroepen. Ik denk bij mezelf, word ik weer als laatste opgeroepen, net zoals bij de Nacht van
Woerden? Het valt mee. Niet als
laatste, maar het scheelt niet veel.
De toppers staan aan de linkerkant,
ik sta rechts in de buurt van Mikkel
en Pieter. Ik vraag me af: is het verstandig om rechts te staan? Waarschijnlijk niet, maar kan niet meer

wisselen. Ik stel me voor de start
nog een paar doelen voor de wedstrijd: Geen laatste worden, voor
Mikkel eindigen, niet gedubbeld
worden, niet vallen en zo min mogelijk fouten. Het startschot klinkt!
Ik ben aardig weg en we rijden op

de eerste heuvel af! En ja hoor! De
hele groep staat geparkeerd! Snel
van de fiets af en lopen! Het eerste
rondje is heel belangrijk, hier kan je
een goede positie vergaren. We komen op mijn gedeelte van het parcours af: Het asfalt. Ik weet daar 4
plaatsen goed te maken! De 2e en
3e ronde volgen, Ik ben goed op
dreef! Maak geen fouten en rij mezelf goed naar voren. Hey wie zie ik
daar! Ik zie daar een renner die gisteren nog commentaar had op mijn
rijden in Lierop!
Ik rij het gat naar hem dicht en rij
nu op de 22e plek. (voor mij doen
best goed). Wat gebeurt er nu? Ik
heb geen aandrijving meer, me ketting ligt eraf vlak voor een heuvel.
Toch niet goed naar trainer Gerard
Keijser geluisterd? Me fiets weer
te hard op de grond gegooid? Snel
afstappen en het heuveltje oplopen en me ketting er weer opleggen. Het gaat niet vanzelf en verlies
5 plekken. BALEN! De laatste ronde,
er zit iemand vlak achter me. Hij wil
een achterhoede gevecht met me
aan. We rijden samen weer richting
mijn specialiteit! Het rechte stuk
voor start finish gaat bepalen wie
er 27e of 28e gaat worden. Ik schakel naar de zwaarste versnelling en
klop mijn directe tegenstander. Het
is weer voorbij. We praten met zijn
alle even na. Ik ben redelijk tevreden, zeker omdat ik voordat ik pech
had dicht bij de top 20 zat. De doelen die ik bij de start voor ogen had
zijn behaald en ik ben weer lekker
bezig geweest. En de tussenstand
tussen mij en Mikkel is nu weer 1-1.
Na een ploegentactiek van Bas de
Bruin en Mikkel in Nieuwveen behaal ik vandaag mij revanche.
De beide Pieters rijden een uitstekende wedstrijd. Pieter Homan 12e.
Pieter Heidema 18e. Ik zelf word 27e
en Mikkel 31e.We geen snel douche en halen onze licentie weer op
bij café de Koekoek en rijden weer
naar huis. Er wacht ons weer een rit
van 1,5 uur. Dit weekend 6 uur in
de auto gezeten, Twee mooie wedstrijden gereden: zaterdag Lierop en
zondag Lieshout. Weer veel geleerd
op het cross gebied. Volgende week
gelukkig dichterbij huis. Dan wacht
er een wedstrijd in Hilversum.
Eindklassement jeugd cat 1-4
1 Owen Geleijn
2 Julia van Ravenzwaaijd
3 Menno Broex
4 Gijs Eekhof
5 Tristan Geleijn
Eindklassement jeugd cat 5-7
1 Martijn Krook
2 Brendan Berendse
3 Bart de Veer
4 Victor Broex
5 Nils Eekhoff

Dames De Amstel weer
terug bij AF
Regio - Na de overwinning van
veertien dagen terug begonnen
de dames zondagavond vol goede
moed aan de wedstrijd tegen DAW
uit Winkel. Helaas kon het goede
resultaat niet voortgezet worden,
maar moesten de dames met 4 – 6
het onderspit delven.
Via Colette kwam de bal bij Rianne die Ninke aanspeelde. Ninke
kreeg een vrije worp mee en passte op Kate die doorspeelde naar Hilde. Ook Hilde werd onreglementair
gestopt en haar vrije worp kwam terug bij Kate die een vrije worp meekreeg. Dit duurde echter te lang
en de gasten kwamen in balbezit. Een snelle aanval van DAW eindigde met een schot op de lat. Dewi vocht een zwaar duel met nummer 13 uit, maar trok aan het kortste eind en na twee-en-een-halve
minuut kwam de 0 – 1 op het scorebord. Twintig seconden later schoot
Kate hard op de paal. Rianne onderschepte een vijandelijke aanval en
daardoor kon Niké de gelijkmaker
maken 1 – 1. Een mooie aanval van
Yvonne V. en Mireille eindigde met
een vrije worp voor Rianne. Dat had
geen succes. Met nog een halve minuut te spelen had Kate wel succes
en kwam De Amstel op 2 – 1. Hilde vocht zich goed door de verdediging van DAW, maar het eindsignaal
kwam voor haar net te vroeg.
Niké haalde de bal bij het tweede
kwart, maar speelde de bal uit. DAW
ging in de aanval en Hilde moest
voor straf naar de kant. DAW profiteerde hiervan en zo stond het na 20
seconden spelen gelijk: 2 – 2. Mireille onderschepte een pass van DAW

en via Colette kwam de bal bij Dewi
die Hilde aanspeelde. Hildes schot
werd door de keeper naast getikt.
Colette moest een paar keer goed
ingrijpen. Toch kwam DAW na ruim
twee minuten op 2 – 3. Een mooie
aanval met Ninke, Dewi, Niké en
Kate leverde een vrije worp op. Niké
vond de keeper op haar weg. Na
bijna drie minuten floot de scheidsrechter tegen nummer 8 van DAW
die daarna de bal weggooide. Daarvoor moest ze naar de kant en had
De Amstel een meerderheid. Toch
breidde DAW met nog ruim een minuut te spelen de voorsprong verder
uit: 3 – 6. Bij het begin van het laatste kwart waren Niké en nummer
8 van DAW gelijk bij de bal en kon
DAW een aanval opzetten. De gasten verdedigden hun voorsprong.
Na ruim een minuut kreeg Dewi een
vrije worp mee en zij knalde de bal
in een keer achter de keeper: 4 – 6.
De Amstel putte hier moed uit, maar
succes hadden de dames niet. Ook
niet toen ze een man-meer hadden.
Even later moet eerst Kate en vlak
daarna Rianne naar de kant. Dankzij Ninke kwam DAW niet tot scoren. Nummer 5 van DAW kwam vrij
voor Colette, maar deze redde heel
knap. Met nog iets meer dan een
halve minuut te spelen kreeg Kate
nog een tijdstraf en nu was het Mireille die De Amstel redde.
In de eerste twee partjes ging de
strijd gelijk op, maar in het derde
kwart konden de dames het niet
bolwerken. De teleurstelling na afloop was groot. Er had meer ingezeten dan er nu uit kwam.

Westerbos en KDO weer
samen in oliebollenverkoop
De Kwakel - De traditie zet zich
voort, want ook dit jaar werken bakkerij Westerbos en KDO weer samen in de traditionele verkoop van
de oliebollen en appelflappen.
Zoals ieder jaar zetten een aantal teams van KDO zich in om zoveel mogelijk de traditionele oliebollen en appelflappen aan de man
te brengen. Ook dit jaar zal bakkerij
Westerbos zich weer met volle energie inzetten om hiervan een groot
succes te maken. Al op dinsdag 21
december gaat de C jeugd de deuren langs om de bestellingen op te

nemen zodat alles weer netjes afgeleverd kan worden op 31 december. Ook zal de jeugd op 31 december het dorpsplein in De Kwakel,
voor Bakkerij Westerbos, weer een
standje bemannen. Tussen 7 uur ’s
morgens en 3 uur ’s middags kunt
u hier ter plekke een keuze maken,
maar ook eventueel uw bestelling
ophalen. En dat alles rechtstreeks
en vers uit de bakkerij.
Dit alles met als doel om een prachtig survival weekend te kunnen organiseren en de jeugd een mooie
seizoensafsluiting te geven.

Viertallen op het scherpst
van de snede
Uithoorn - De derde zitting viertallencompetitie toonde in de A- lijn de
topvorm van de groep Schavemaker. Een eerste plaats met 23 punten werd hun deel, vijf punten voor
op nummer twee Egbers.
Ben ten Brink en de zijnen kwamen
op 17 punten en een derde plaats
uit en Lesmeister en Timmer bleven
ook bij de beste helft met een gedeelde vierde plaats en 15 punten.
In het tussenklassement vinden we
Schavemaker op de eerst plaats terug met een gemiddelde van 20,50
gevolgd door Lesmeister met 19,67,
Egbers met 18,33 en Timmer met 18.
In de B- lijn deden de Jonge en
Selman goede zaken door de eerste plaats te delen met 22 punten.
Van Liemt zat daar vlak achter met
een score van 21 en zowel de Jonge als van Liemt vinden we ook op
de plaatsen één en twee terug in de
tussenstand met gemiddelden van
19,67 en 18,33 in die volgorde.
De derde plaats na drie zittingen is
voor van de Roest en teamgenoten
met gemiddeld 17,67 punten. Echter hier moest wel voor gestreden
worden. Na de eerste 12 spellen
van deze avond stonden ze welgeteld met 10 punten achter op Breggeman / van Schaick, die profiteerden van enige onzekerheid bij de tegenstanders. De kentering kwam bij
de tweede twaalf. De schroom bij de
ene helft van het team werd dank-

zij de kikkerproef afgeworpen en de
partners Westendorp / Vromen sloegen in de laatste spellen keihard toe.
Door een misverstand bij het bieden
en erger nog een sukkelig verzaken
van de tegenpartij behaalden ze met
16 tegen 14 punten net de overwinning. Breggeman / van Schaick blijven echter goed volgen met precies
17 punten op plaats vier.
Verschillen
In de C- lijn zijn de verschillen wat
groter. Gaarenstroom en Houtman
/ Berkelaar deden niets voor elkaar
onder en werden beiden eerste met
een maximale zege van 25 punten.
Beide teams vinden we ook op de
plaatsen 1 en 2 terug in het klassement met een gemiddelde van
25 voor Gaarenstroom en 19 voor
Houtman. Aangetekend moet worden dat eerst genoemden pas 1
wedstrijd gespeeld hebben en het
eerst gewin wellicht kattengespin is!
Tromp werd en staat op nummer
drie met deze avond een resultaat
van 16 en gemiddeld over drie zittingen 18,67. Ook trek in een zinderende avond viertallen, kom dan kaarten bij Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg, aanvang 19.15 uur.
Voor inl.: secretariaat: Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per
E-mail: niekschavemaker@hetnet .nl

Volle ba(c) bij feestdagendrive De Kwakel
Uithoorn - Het derde bridge evenement van Bridge Activiteiten Uithoorn (BACU) mocht zich verheugen in een grote belangstelling.
Zes en dertig paren nestelden zich
zondagmiddag half twee comfortabel in het Dorpshuis De Quakel en
bonden met elkaar de strijd aan.
In de A- lijn gingen Atie & Wan
Overwater met de hoogste eer strijken met een topscore van 62,08%.
Het gerenommeerde gelegenheidskoppel Luuk Smit & Ruud Lesmeister gehoorzaamden aan het noblesse oblige en behaalden een tweede plaats met 56,17%. Ook Cora
de Vroom, voor deze keer met Gerda Schavemaker spelend, verhoogde de Uithoornse inbreng door met
55% precies derde te worden.
Nel Bakker liet vervolgens met Agnes Kuiper zien het ook zonder Hans
te kunnen en de dames behaalden
een keurige vierde plek met 52,50%.
Anneke Karlas eindige met bridgemaatje Jaap Verhoef eveneens
bij de best of five met een percentage van 51,25. In de B- lijn wilde
Hans Wagenvoort natuurlijk niet
onderdoen voor Nel en haalde samen met Anton Berkelaar de eerste
plaats binnen met 60%. Coby Bruine
de Bruin was met Trudy Zandbergen

weer eens ouderwets op dreef en
de tweede plaats viel hen ten deel
met 56,24%. Corrie Bartels & Jan
van Kessel deelden de plaatsen drie
en vier met Loes & Wim Schijf met
52,50%. Rie Bezuyen & Ria Wezenberg schaarden zich ook bij de top
door met 52,08% vijfde te worden.
In de C- lijn een eclatant succes
voor Marijcke & Gouke van der Wal
die met de absolute top van de middag van 63,74% bewezen als fervente schakers ook goed te kunnen
bridgen! Jannie & Nico Koning kwamen hier net niet aan, maar eindigden ook zeer hoog met 62,92%.
De derde positie werd ingenomen
door Hennie & Jan van der Knaap
met 57,08% en Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman slaagden er na een stroef begin toch nog
in als vierde de middag te besluiten
met 54,17%. Op nummer vijf kwamen Diana Holla & Bep Kiel uit met
53,33%. Na de prijzenregen na afloop, voor een ieder had organisator Cor Hendrix een verrassing, riep
hij de deelnemers op alvast de 16e
januari 2011 in de agenda te zetten
voor de volgende (planten) drive op
de zelfde lokatie en tijd.
Inlichtingen en inschrijven per
E- mail: bacu@bacuweb.nl

Winst voor Legmeervogels
B1 zaterdag
Pijlstaartschool krijgt
badmintonclinic Veenshuttle
Aalsmeer - Vinkeveen - In overleg
met de vakleerkracht van de Pijlstaartschool werd gekozen om de
hele school van groep 1 t/m groep
8 een badminton clinic te geven.
Veenshuttle werd benaderd om de
clinic te geven. Trainer Jan Blom,
met assistentie van Joop Reurings,
hebben alle groepen in een dag de
training gegeven. Alle groepen kregen in drie kwartier de eerste beginselen van badminton aangereikt.
Hoe het racket vast te houden, hoe
te serveren en de shuttle zo goed
mogelijk te raken. De allerkleinsten

Klaverjas club
Onder Ons

Vinkeveen - Dinsdag 7 december werd bij Onder Ons een koppelkaartavond gehouden. Met een
leuke opkomst werd het een gezellige kaart avond. De hoofdprijs ging
naar het koppel Theo Kranendonk
met Cor de Haan met 9792 punten, tweede An van der Meer - Noor
Haak met 5383 punten, derde Annie
Veenhof - Ferry Verbraak met 4884
punten, vierde Ben ten Den - Frans

Klaverjassen bij
Hertha

Vinkeveen - Zaterdag 18 december is er bij SV. Hertha klaverjas
avond. Iedereen is welkom, zowel
leden als niet-leden. Er zijn mooie
prijzen te winnen en vergeet ook
de lootjes niet. De kantine is van-

hadden wat moeite de shuttle bij de
opslag te raken. Maar met hulp van
de trainers en de eigen leerkrachten
werd iedereen op weg geholpen.
Bij de oudere kinderen kon je de
van nature goede sporters er meteen tussen uit halen. Ook de leerkrachten deden hier sportief mee.
E.e.a. werd gedaan om voor kinderen sporten een leuke hobby te maken en kinderen hierdoor meer tot
beweging aan te zetten.
Al met al een geslaagde dag voor de
meer dan 160 kinderen van de Pijlstaartschool.
Bierstekers met 4741 punten, vijfde Wim Hofstaette - Adrie Rekelhof
met 4736 punten.De troostprijs ging
naar Neel Bosman - Rob van Achterbergh met 3909 punten.
Bij de laatste competitieavond was
Martien de Kuijer eerste met 5597
punten, 2e. Bep Schakenbos 5433
punten, 3e. Neel Bosman, 4e Herman Mulckhuijse met 4844 punten,
5e. Wim Hofstaette met 4833 punten, de poedelprijs ging naar Ben
Ten Den met 3475 punten.
De volgende Competitieavond is
dinsdag 4 januari 2011.
af 19.30 open om alvast een drankje te bestellen en om de tactiek van
de avond te bedenken. Het kaarten
start om 20.30. De kosten om mee
te doen zijn 2.50. Wegens succes
van vorig jaar is er ook dit jaar weer
een oliebollenavond!! De oliebollenbak-pan gaat aan op 30 december.
Diezelfde avond vanaf 20.00 is iedereen welkom.

Uithoorn - Eindelijk konden we
weer eens voetballen na alle
sneeuw, vorst en ijs. Op een prima
veld, tegen een prima tegenstander en een goede scheids (bedankt
Sven) probeerden wij op te pakken
waar wij ruim twee weken geleden
gebleven waren. Het voetbal liep
welliswaar iets stroever dan voor de
“ijstijd”, echter er werd naar behoren
gevoetbald. Voor de afwezige Sven,
Vincent en Killian waren Bram en
Dusan bereid bij de zaterdag B1 aan
te sluiten. Legmeervogels was in de
eerste helft de bovenliggende partij, waarin Robin twee keer het net
wist te vinden. De eerste met hulp
van de keeper, de tweede op schit-

terende wijze van ongeveer 25 meter in de bovenhoek. Na de rust probeerde Hellas wat meer druk te geven, maar er werd door onze verdediging relatief weinig weggegeven.
Het laatste kwartier kwam er wat
meer ruimte voorin, en uit een voorzet van Jeroen zette Dusan de 3-0
eindstand op het bord.
Het belangrijkste van vandaag was
dat we weer wat wedstrijdritme
hebben opgedaan in een sportief
duel van beide kanten.
Afhankelijk van de weergoden zal
a.s. zaterdag nog een laatste oefenwedstrijd volgen, waarna de winsterstop ( en volgens Lu de winterslaap) kan gaan beginnen.

Oliebollentoernooi bij
Legmeervogels
Uithoorn - Ook dit jaar organiseert
het oliebollencomite van Legmeervogels weer het traditionele Oliebollen klaverjas-en voetbaltoernooi.
Beide toernooi worden dit jaar gespeeld op donderdag 30 december 2010. Het klaverjastoernooi begint op donderdag 30 december om
20.00 uur. De deelnemers betalen
slecht •2,50 per persoon. De oliebollen welke deze avond genuttigd
kunnen worden zijn uiteraard gratis.
Het oliebollenvoetbaltoernooi begint
een half uurtje eerder t.w 19.30 uur.
Spelers worden verwacht om 19.15
uur ivm de loting. Om aan dit toernooi deel te nemen hoeft u geen lid
te zijn van Legmeervogels. Deelnemers zijn welkom v.a. 16 jaar. Aan
het begin van de avond gaan de namen van de deelnemers m/v in een
grote emmer en worden, ook volgens de oude traditie, de teams samengesteld via loting. U kunt dus
niet als team deelnemen.
De charme van dit toernooi is dat
iedereen met iedereen in een team

kan komen. De zogenaamde talenten met de wat minder getalenteerde voetballers. De wedstrijden worden gespeeld op de kunstgrasvelden van Legmeervogels.Op een
kwart voetbalveld worden vier kleine veldje uitgezet met uiteraard
kleine doeltjes. Ook voor deze deelnemers zijn er natuurlijk weer letterlijk en figuurlijk oliebollen genoeg.
Deelnemen aan dit voetbaltoernooi
is helemaal gratis.
Dus noteren in uw agenda, donderdag 30 december 2010 het grote
oliebollenklaverjas-en voetbaltoernooi bij Legmeervogels.
Het oliebollencomite is nog in overleg met de beste oliebollenbakkers
tw. Gerrit v.d. Maat het Harry Abma
om weer volgens het al oude recept
de oliebollen te komen bakken.
Beide bakkers kunnen, als het
even meezit, in bezit kunnen komen van hun 9ste Legmeervogels oliebollenbakkersster. Welke bakker heeft dit?
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Postduiven

Hans Half winnaar
tentoonstelling
Regio - Donderdagavond werden
de duiven ingebracht voor onze
jaarlijkse tentoonstelling, en dit mag
weer een succes genoemd worden. Vrijdag werden de duiven door
Keurmeester Tim Hage uit Woerden op vakkundige wijze aan onderzoek onderworpen of er geen afwijkingen aan de duiven te bespeuren waren, en zodoende zeker te zijn
dat het beste viertal zou winnen. Het
was uiteindelijk Hans Half uit Amstelhoek, die nog maal een drietal
jaren onze sport beoefent met een
glansrijke overwinning op een goed
seizoen 2010 kan terugkijken. Van
de 25 vliegende hokken zoals dat in
Postduivenland heet (vertaald: liefhebbers die aan de vluchten meedoen) deden er 21 mee, en dat mag
een goed resultaat genoemd worden omdat een paar liefhebbers de
duiven alweer gekoppeld hebben
voor de winterkweek, start seizoen
2011. Vrijdagavond kon iedereen

aanschouwen hoe het eindresultaat
van de hem gezette duiven was onder het genot van een hapje en een
drankje, en werd er uiteraard flink
gediscussieerd, want dat is in iedere sport een vast item, dan komen
weer vele meningen aan de orde en
wordt er hier en daar gekscherend
een tik uitgedeeld en daar komt dan
geheid weer reactie op en hebben
de lachers het prima naar de zin.
Zaterdagmiddag was de huldiging
van de kampioenen 2010. Alle kampioenen werden op waardige wijze
door de voorzitter en de aanwezige
leden gehuldigd, kregen een mooi
aandenken en de Generale Kampioenen ( winnaars over alle vluchten) tevens een mooie bos bloemen. Daarna reikte de T.T. commissie de prijzen van de tentoonstelling
uit, met als afsluiting een bonnenverkoop t.w.v. een jonge duif 2011
waarvan de opbrengst ten goede
komt aan het vliegseizoen 2011 (at-

tractieprijzen op de vluchten) Rond
18.00 uur was de tentoonstelling ten
einde en kon de commissie terug
kijken op een geslaagd evenement.
De uitslag van de tentoonstelling
was:
Oude doffers
1. Ginkel & Berg
2. H. Half
3. C. van Bemmelen
Oude duivinnen
1. H. Half
2. Ginkel & Berg
3. Th. Kuijlenburg
Jonge doffers
1. C. Pothuizen
2. P. Baas
3. M. Bosse
Jonge duivinnen
1. R. v.d. Wal
2. H. Hendriks
3. C. Pothuizen
Hokkampioenschap 2010
H. Half
Verweij-Castricum
C. Pothuizen
De mooiste duif van de tentoonstelling was van: Ginkel & Berg.

Afzwemmen bij de Amstel voor
diploma’s één, twee en drie
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag
was het voor het eerst dit seizoen
dat er werd afgezwommen door de
diplomazwemmertjes van zwemen polovereniging de Amstel in het
Veenweidebad in Mijdrecht.
Het ging deze keer om 13 zwemmers die opgingen voor de nieuwe Amstel-diploma’s. Met deze diploma’s worden de jongste zwemmers opgeleid tot wedstrijdzwem-

mer en waterpoloër, terwijl ze ook
daarnaast de mogelijkheid hebben
af te zwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s.
Voor het Amstel-diploma-1 zijn geslaagd: Jayden Alden, Aïsha Bank,
Jikke ten Cate, Bas van Dam en Max
van Dijk. Voor Amstel-2 slaagde Lina Kruijswijk. De geslaagden voor
het Amstel-diploma-3 waren: Ya-

ra Bank, Mike van der Bijl, Madelon
Klaver, Ilse Kruijswijk, Valerie Otten,
Mylène Posdijk en Elke Sannes.
Vanaf deze plaats: allemaal van harte gefeliciteerd!
Wil je ook de foto’s nog even bekijken of zien wat je bij de Amstel
allemaal nog meer kunt doen, surf
dan even lang op de website en wel:
www.zpv-de-amstel.nl.

Dressuurwedstrijden
bij Stal Bos!!
Regio - Tussen alle feestelijkheden van Sinterklaas en de Kerst in
heeft Stal Bos vandaag een dressuur wedstrijd gehouden voor alle
lessers! Dit onder de bezielende leiding van Franny Bos die het grootste gedeelte van de kinderen ook
les geeft!

Drieëndertig geslaagden
bij Horangi-examens
Mijdrecht - Het is weer december,
dus tijd voor de Horangi examens. ’s
Morgens vroeg staan de zenuwachtige kinderen samen hun fans (ouders, broertjes, zusjes en opa’s en
oma’s) klaar voor de examens. Voor
10 kinderen is het de eerste keer dat
ze examen gaan doen en voor iedereen is het de eerste keer in sporthal
De eendracht. De fans, examenkandidaten en de trainers werden deze
dag beloond doordat iedereen een
goed examen liet zien en dat dus iedereen is geslaagd! Maar voor een
hogere band moesten de examenkandidaten wel wat laten zien. Het
eerste examenonderdeel is poomse,
dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Bij het sparren moet de examenkandidaat laten
zien der er wedstrijdinzicht is. De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de
graduatie. Tijdens een stapsparring
valt een persoon aan en de ander

maakt een verdediging en tegenaanval. Hierbij moeten alle technieken op een correcte afstand goed
uitgevoerd worden. Voor de hogere banden moeten de examenkandidaten verschillende realistische
zelfverdedigingen laten zien tegen
vastpakken of stokaanvallen. Voor
deze hogere graduaties staat er ook
een breektest op het programma,
waarbij een houten plankje met een
schop moet worden gebroken.
De trainers Bas Bokkes en Remko
van Gerven kunnen terugkijken op
een geslaagde dag, waarbij iedereen heeft laten dat zij op het juiste trainingsniveau zitten. Tijdens de
examens hebben Charly Hendriks
en Matthew van der Kroef de trainers bijgestaan als examinatoren.
Bijzonder was de Cilla Oudshoorn
wegens een uitstekend examen en
hele goede prestaties in de les is
bevorderd naar gele band in plaats
van gele slip.
Hieronder een overzicht
van de geslaagden:

Geslaagd voor gele slip:
Adil Tawfik, Ashraf Tawfik, Aukje Hoogkamp, Levi van Vliet, Rafi Creyff, Robin Kalis, Sophie Hoogkamp, Thomas Juressen, Youri van
Vliet, Patrick Bon
Geslaagd voor gele band:
Waïl Naïmi, Zara Legger, Cilla Oudshoorn, Menno Bosma, Gaith Jabbar
Geslaagd voor groene slip:
Melda Özogul, Mohammed Asafiati,
Pascal de Jongh
Geslaagd voor groene band:
Boris Kuppens, Farah Faiq, Rumen
van der Woude, Victor van der Most,
Freek Waagenaar, Dylan de Jongh
Geslaagd voor blauwe slip:
Ryan Hoekman
Geslaagd voor blauwe band:
Tristan Koekenbier, Casper Bulterman, Gaelle Sakes, Carol van der
Woude
Geslaagd voor rode slip:
Mitchell Hoogendorp, Bodine Wolzak
Geslaagd voor rode band:
Nick Hu, Attilla de Groot

Het werd een zeer gezellige dag!
Er werden verschillende dressuur
proeven gedaan. Een aantal kinderen reed Bixie weer een aantal
B proeven en er waren zelfs bij die
L proeven reden!
Alle amazone’s en ruiters hebben
ontzettend hun best gedaan om te
laten zien wat ze allemaal al geleerd
hebben . De pony’s waren prachtig

opgepoetst en ingevlochten en de
kinderen zagen er op hun beurt ook
allemaal geweldig uit! Er waren zelf
die in officiële wedstrijd kledij kwamen. Erg mooi!
Eigenlijk waren alle kinderen winnaar maar er waren in de verschillende klassen drie die de 1e prijs
kregen. Dit waren:
In de Bixie: Joanne op Rakker
In de B : Nora op Marjolein
In de L : Elise met Gamin
Alle kinderen hebben aan deze dag
een leuke herinnering mee gekregen en na alle geleden zenuwen
kon iedereen terug kijken op een
zeer geslaagde en ook gezellige
wedstrijddag!

De Paddestoel 2 slaat
aanval de schans af
Uithoorn - In speelweek 17 stond
het topduel De Paddestoel 2 tegen
De Schans op het programma.
Na een spannende wedstrijd kwam
De Paddestoel 2 met 5-4 als overwinnaar uit de bus. Met nog 6 wedstrijden te gaan is de beslissing nog
niet gevallen. De Paddestoel 2 heeft
één wedstrijd meer gespeeld als de
achtervolgers. Zo op het oog ziet het
resterende programma er zwaarder
uit voor De Paddestoel 2. Wellicht
kunnen andere teams hier van profiteren. Voor zover de uitslagenlijsten binnen zijn heeft Wijnand Strijk
de kortste partij van de week in 14
beurten. Nico de Boer scoorde met
8 caramboles procentueel de hoogste serie van de week.
De resultaten van de wedstrijden
waarvan geen uitslagenlijst is binnen gekomen.
APK Mijdrecht 3 – Merel/
Heerenlux 2
7-2
APK Mijdrecht 2 – Merel/
Heerenlux 1
3-6
Merel/Heerenlux 3–
APK Mijdrecht 1
5-4
De Vrijheid/Biljartmakers –
Paddestoel 1
4-5
Geweldig
Kromme Mijdrecht 1 won met 5-4
van De Springbok1. Kees Westkamp
was geweldig op stoot. Hij had maar
15 beurten nodig om Peter Stam
over de knie te leggen. Martin Hoegee haalde de andere punten voor
De Kromme Mijdrecht 1.
Kromme Mijdrecht 2 liet op het andere biljart aan DIO 1 de overwinning met 4-5. De “broederstrijd” tussen Paul en Gerrit Schuurman werd
na 19 beurten in het voordeel van
Paul beslist. Bert Dijkshoorn zorgde
voor de overige punten van DIO 1.
De Paddestoel 2 was met 5-4 ook
te sterk voor De Schans. Jim van
Zwieten was in 20 beurten veel te
goed voor John Beets. Cock Verver
had ook maar 20 beurten nodig om
Henk Doornekamp ver achter zich
te laten. Dirk van Yperen en Hein
Voorneveld zorgden voor de Vinkeveense punten.
Grote vorm:
DIO 2 was met 7-2 een maatje te

groot voor Stieva Aalsmeer. Ton
Bocxe won in een spannende partij met één carambole verschil van
Hennie Hoffmans. De in grote vorm
verkerende Ton Bocxe had met 16
beurten een moyenne van 7,500. Ton
Brantsema, Pieter Stokhof en Krelis
van der Linden hielden de punten
van DIO 2 in eigen huis.
De Merel/Heerenlux 4 moest de eer
met 3-6 aan De Paddestoel 3 laten.
Ralph Dam won van Wim Roest. Jonathan van Diemen troefde Gijs van
der Vliet af. Jos van Wijk was net iets
sterker als Donny Beets.
Cens 2 had met 0-9 niets in te brengen tegen Bob’s Bar. Stefan Vos had
maar 19 beurten nodig om Jelte
Huizenga te verslaan. Opvallend in
deze wedstrijd was dat alle spelers
van Bob’s Bar een hoogste serie van
8 caramboles hadden.

Kasteleinszonen:
De Springbok 2 moest met 3-6 de
eer laten aan De Kuiper/van Wijk.
De partij tussen de kasteleinszonen Jan van Veen en Kees de Zwart
werd na 23 beurten in het voordeel
van Kees de Zwart beslist. Nico Koster en Toine Doezé zorgden voor de
andere Wilnisse punten. Cees Hemmer was veel te sterk voor Hero
Janzing en zorgde ook dat het extra
punt in De Hoef bleef.
Stand na 17 speelweken:
1. De Paddestoel 2
107 punten
(17 wedstrijden)
2. De Schans
98 punten
(16 wedstrijden)
3. De Kuiper/van Wijk
95 punten
(16 wedstrijden)
4. Cens 1
93 punten
(16 wedstrijden)
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Ze staan er weer!
Vinkeveen - Elk jaar worden op de
hofjes in de Dodaarslaan in Vinkeveen metershoge kerstbomen opgezet door de buurtbewoners. Afgelopen weekeinde was het weer zo
ver. De bomen werden vrijdag afgeleverd. Zaterdag wordt er weer druk
gezocht naar alle kabels, lampjes,
sterren (piek) en wat verder nodig
is om de bomen stormvast neer te
zetten. Het opzetten van de bomen
is een gezellige buurtactiviteit waarbij de kinderen de lampjes in de fittingen draaien, de mannen in goed
overleg zorgen dat de boom in 1 x
de lucht in gaat en dan ook nog de
lampjes er goed ingezet worden.
En … een kerstboom verdiend een

kerstborrel. De aftrap werd gegeven
door het tweede hofje waar onder
het genot van een heerlijke glühwein, warme chocomel en huisgemaakte roti de buurtbewoners de
banden weer stevig aantrokken.
Daarna kon de jeu-de-boules competitie beginnen. Want het hofje
heeft een echte baan. Eerst werd de
baan nog geveegd en competitieklaar gemaakt.
Met lampen op de baan was het
mogelijk om met ongeveer twintig
deelnemers een spannende strijd te
laten houden. Winnaars waren Jorrit
en Mika, hun naam wordt op de trofee bijgeschreven. Zo is de Dodaarslaan weer klaar voor de kerst!

Rondborstige avond met
Veronique Sodano
Vinkeveen - De voluptueuze cabaretière Veronique Sodano verpletterde vrijdagavond in haar
show ‘Made in Italy’ bezoekers
uit De Ronde Venen met Italiaanse kookkunsten, een diep
decolleté en veel mediterraan
temperament.

Begin de kerst goed met
Viribus Unitis
Wilnis - Het mag bijna wel traditie
genoemd worden dat Viribus Unitis
de Wilnisse bevolking trakteert op
een jaarlijkse kerst bijeenkomst. Zo
ook dit jaar. Op donderdagavond 23
december a.s. geeft muziekvereniging Viribus Unitis een sprankelend
kerst concert. Deze avond zullen zowel het fanfare-orkest, het jeugd orkest als de slagwerkgroep zich presenteren.
Afgelopen oktober bracht Viribus
Unitis de Willistee nog in Alpensferen met een Musical spektakel
dat grotendeels in het teken stond
van de Sound of Music. Nu biedt
de Wilnisse muziekvereniging een
heel ander programma. Traditionele kerstliederen, echte fanfare muziek en de bekende meezingers van

Skyradio. Als speciale gast heeft Viribus Unitis de Wilnisse jazz en popzangeres Sophie Jurrjens uitgenodigd. Sophie studeert aan het Conservatorium van Utrecht en zong jarenlang bij het Nationaal Kinderkoor. Tegenwoordig zingt ze op vele festivals in de omgeving. Nu zal zij
samen met Viribus Unitis een aantal
nummers ten gehore brengen.
Het belooft een avond te worden
waarbij u helemaal in de stemming zult komen voor de naderende
feestdagen. Wilt u hierbij zijn? Kom
dan op donderdagavond 23 december naar dorpscentrum de Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
het concert zal om 20.00 uur beginnen. Entree is gratis.

In De Boei van Vinkeveen beleefde
haar publiek een jolige en gezellige avond. Veronique bracht niet alleen goede grappen, ze klom ook
regelmatig van het podium om ergens in de zaal op schoot te kruipen.
Twee mannen uit het publiek waren
voortdurend doelwit; Maarten omdat hij zijn pasta uit praktische overwegingen graag snijdt en Gert omdat hij een echte man is, ondanks
dat hij geen borsthaar heeft.
Dat haar vader na zijn overlijden
haar nooit meer zwaaiend zou opwachten op het vliegveld van Rome, gebruikte La Sodano als kapstok voor de show. Het verhaal kent
echter meerdere lijnen. Centraal in
de voorstelling staat haar voorliefde
voor lekker eten en drinken, waarbij
het gezond figuur en de grote cupmaat regelmatig de revue passeren. Zo toverde ze vrijdag allerhan-

de attributen uit haar decolleté en
maakte ze van de ruime borstomvang handig gebruik bij het koken
van een echte Spaghetti Bolognese: Eerst zette ze de pollepel in de
boezem vast, waarna ze onder grote
hilariteit de saus eraf likte. Het gerecht mocht Gert later opeten met
een vork die ze eerder tussen de
borsten had bewaard.
Mooie liedjes wisselden de stukken af onder begeleiding van saxofoon, gitaar en piano, terwijl Veronique een fles Chianti achterover
sloeg. Na afloop hoefde ze dan ook
verrassend weinig te drinken. Wel
bleef ze aan de bar nog lange tijd
gezellig napraten met haar publiek.
Over een leuke avond, een gezellige
show en een ware kijk in het leven
van een klein meisje dat opgroeide
in de achterstraatjes van het eeuwenoude Rome.
De volgende avond van Stichting
Cultura vindt plaats op vrijdag 28 januari in De Meijert van Mijdrecht.
Dan vult niemand minder dan popicoon Margriet Eshuijs de lege plek
die Frank Boeijen op dit podium
achterliet.
Kaarten kosten 15,00 en zijn nu te
reserveren via www.cultura-drv.nl.

Natuur, fietsen, wandelen
en spelen in Marickenland

Open huis Atelier54
Vinkeveen - Op 18 december
houdt Atelier54 open huis, op Rietveld 54 in Vinkeveen.
In Atelier54 werken Henk en Annie
Overbeeke.
Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u onder
het genot van een kopje koffie of
thee hun schilderijen bekijken. De
aquarellen en acrylschilderijen zijn
deze dag ook te koop. U kunt uw
aankoop meteen meenemen of voor
een korte tijd reserveren. Er zijn ook
aquarel-miniatuurtjes. De eerste 25

bezoekers krijgen een miniatuurtje
cadeau. Maar als u alleen wilt kijken, bent u ook van harte welkom.
De aquarellen hebben vooral Vinkeveen en omgeving als onderwerp.
De schilderijen zijn vrijer van opzet. Henk en Annie willen op deze
manier zoveel mogelijk mensen van
hun kunst laten genieten. Atelier54
werkt ook in opdracht.
Voor meer informatie www.atelier54.eu

Mijdrecht - Waar komen de wandel-, fiets- en ruiterpaden in Marickenland? En waar kun je straks
picknicken, een balletje trappen of
je auto parkeren? In het inrichtingsplan voor Marickenland is te zien
hoe het toekomstige natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen eruit
komt te zien. De colleges van Burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan op 7 december jl. vastgesteld.
Natuur en recreatie
In Marickenland wordt het oostelijk deel ingericht als natuurgebied.
In totaal is daarvoor 320 hectare gereserveerd. Bloemrijk grasland, nat
schraalgrasland en rietland en ruigte zullen hier elkaar afwisselen. Een
deel van de sloten wordt gedempt
en de resterende sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. De nieuwe
natuur in Marickenland verbindt,
samen met nieuwe natuur in een
aantal andere gebieden, de Nieuwkoopse Plassen, Vinkeveense Plassen en Botshol met elkaar.
Het westelijk deel wordt ingericht
als recreatiegebied. De landschappelijke afwisseling met open landschap, ruigere gebieden en bos
maakt Marickenland aantrekkelijk voor recreanten. Er worden verschillende routes en paden aangelegd, vooral in het westelijk deel.
Die paden en routes zijn bestemd
voor wandelen, fietsen, paardrijden
en kanoën. Ook voor kinderen is er
veel te doen in het gebied: er komen
speelveldjes, een natuurspeelplek of
speelbos of ze kunnen gewoon op
ontdekkingstocht gaan. Voor de bezoekers worden voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en goede, veilige oversteekplaatsen aangelegd.
Ook komen er in Marickenland zogeheten recreatie-eilanden: lichte
verhogingen in het landschap die
elk een eigen invulling krijgen. De

eilanden liggen verspreid door het
gebied, maar in het recreatiegebied
liggen er meer dan in het natuurgebied. Eén van de recreatie-eilanden,
bij het nieuwe zwembad, zal tevens
dienst doen als evenemententerrein. Heel Marickenland krijgt een
natuurlijke uitstraling en wordt ecologisch beheerd.
Reacties
In het voorjaar van dit jaar is het
concept-inrichtingsplan onderwerp
geweest van een uitgebreide consultatieronde. Naar aanleiding van
de reacties is het inrichtingsplan op
onderdelen aangepast.
Uitvoering
Het inrichtingsplan is het laatste in
de reeks van de noodzakelijke beleidskaders om tot uitvoering over
te kunnen gaan. Eerder werden onder meer een nieuw bestemmingsplan, de milieu-effectrapportage en
de recreatievisie vastgesteld. Op basis van de verschillende beleidskaders kunnen nu ontwerpen worden
gemaakt voor de daadwerkelijke
uitvoering. Dit gebeurt per deelgebied wanneer grote, aaneengesloten gronden zijn aangekocht. Voor
het eerste deelgebied, circa 90 hectare, zal dit medio 2011 gebeuren.
Deel van een groter geheel
Marickenland is onderdeel van een
groter geheel: de Venen. Een uniek
veenweidegebied in het oosten van
het Groene Hart. In Plan de Venen
wordt gewerkt aan meer natuur,
een goed toekomstperspectief voor
de landbouw, ontwikkeling van een
duurzaam water- en bodembeheer
en volop recreatiemogelijkheden.

Kerstverrassing van Lions Club
Vinkeveen en Waverveen!
Vinkeveen - Deze week heeft de
Lions club Vinkeveen en Waverveen kerstpakketten uitgedeeld aan
de thuisbegeleiding van Zuwe Zorg.
Deze grote dozen vol met de eerste
levensbehoeften zullen door de collega’s van de thuisbegeleiding persoonlijk worden rondgedeeld aan
speciaal geselecteerde gezinnen en
alleenstaanden in de Ronde Venen
die het financieel zeer zwaar hebben.
Volgens Ans van Es van de thuisbegeleiding komt ze zeer schrijnende gevallen tegen van moeders
die geen eten op de plank hebben
om maar te zwijgen van een kerstcadeautje voor de kinderen. Naast
enorme schulden en psychiatrische
klachten is eenzaamheid ook een
groot probleem wat ze tegenko-

men in het thuisbegeleidingswerk.
De thuisbegeleider is vaak het enige
bezoek in de week wat deze mensen ontvangen. “Deze kerstpakketten komen echt terecht op de plekken waar het zeer nodig is en zal
een fijne kerstverrassing zijn”, aldus
Ans van Es.
De Lions club Vinkeveen en Waverveen wil de collega’s van de Thuisbegeleiding Zuwe Zorg hartelijk
danken voor hun samenwerking om
de kerstdagen wat te verlichten voor
diegenen in onze samenleving die
het zo nodig hebben!
Onderschrift foto: Margit de Koning
overhandigt namens de Lions club
Vinkeveen en Waverveen het eerste
kerstpakket aan Ans van Es, thuisbegeleiding Zuwe Zorg.

Marickenland is een gezamenlijk
project van de provincie Utrecht,
gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (Waternet) en Staatsbosbeheer, verenigd in de Stuurgroep Marickenland.

Martin Mans is Janskerk

Christmas Songs of Praise
Mijdrecht - Wachten op het licht...,
in een speciale Songs of Praise op
de laatste zondag voor Kerst worden vooral veel bekende kerstliederen gezonden, die mensen zelf hebben opgegeven.
De kerkzaal van De Rank is al helemaal in de sfeer van het kerstfeest
voor deze feestelijke bijeenkomst.
Het geheel staat onder leiding van
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van de Protestantse gemeente van
Mijdrecht. Hij presenteert nu al anderhalf jaar de maandelijkse Songs
of Praise avonden, zowel op het orgel als met de piano, net wat het

beste past. Ook vertelt hij het een en
ander over wat er gezongen wordt,
over de dichter, de componist of de
reden waarom mensen een bepaald
lied graag nog eens willen zingen.
Het zijn aansprekende bijeenkomsten, waar veel mensen even fijn komen zingen.
Songs of Praise is geen kerkdienst,
het is samen kerstliederen zingen in
de sfeervol versierde kerkzaal. Zingt
u mee?
Van harte welkom op 19 december om 19.00 uur in kerkelijk centrum De Rank, Pr.Bernhardlaan 2
te Mijdrecht. De bijeenkomst duurt
ongeveer een uur.

Mijdrecht - ‘Wat een vreemde tijd!’
Zult u zeggen. Op zaterdagmorgen
moeten we boodschappen doen! Ja,
natuurlijk! Maar het is toch heerlijk
om daarvoor of daarna een uurtje
te genieten van Advent- en Kerstmuziek, gespeeld op het prachtige Bätz-orgel in de Janskerk. Kerkstraat te Mijdrecht. EN U MAG ZELF
AANGEVEN WAAROVER MARTIN
GAAT IMPROVISEREN en we gaan
ook nog met elkaar zingen, wat wilt
u nog meer.
Overigens… Martin geeft door het
hele land kathedraalconcerten. Op
één daarvan (17 november jl.) kreeg

hij een koninklijke onderscheiding.
Nu is de Janskerk geen kathedraal,
maar als een zo begaafde en geridderde organist hier toch wil komen
spelen, zegt dat wel iets.
Bij de ingang van de kerk liggen
lijsten waarop u uw wens kunt opschrijven. Een lied of een thema:
Martin maakt het u naar de zin.
De toegang is gratis, maar om
de kosten te dekken is er wel een
schaalcollecte bij de uitgang.
U bent heel erg welkom en ach…
die boodschappen, daar hebt u toch
nog tijd genoeg voor!

Kerstzingen met Cantare
Mijdrecht - Koor Cantare uit
Mijdrecht nodigt u uit voor een
Kerstconcert met Samenzang.
Er zijn uitvoeringen op:
zaterdag 18 december om 19.00 uur
in de Veenhartkerk in Mijdrecht, en
zondagmiddag 19 december om
15.00 uur in de R.K. St. Martinuskerk in Noorden.
U kunt onder andere genieten van
het stemmige ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, Engelse carols als ’It
came upon the midnight clear’ en
‘Sleep my holy child’, het oude vro-

lijke ‘Gaudete!’, en het traditionele ‘Here we come awassailing’. En
meezingen met aloude liederen zoals ‘Al wie dolend’, ‘Nu daaght het’,
‘Midden in de winternacht’, en ‘Joy
to the world’.
Een sfeervol begin van de kerstweken! Na afloop is er gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken.
Adressen:
Veenhartkerk: Grutto 2a, Mijdrecht
RK St. Martinuskerk: Simon van Capelweg 62, Noorden
Toegang is vrij en u bent van harte welkom!
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Vinken mini’s zeer actief
spelend in Ouderkerk!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de vier miniteams van V.V.
Atalante gesponsord door Vinken
Vastgoed tijdens de derde van in totaal acht toernooidagen Cool Moves
Volley. Naast de vier teams waren
ook de supporters (ouders, opa’s,
oma’s e.a.) weer in groten getale in
de sporthal aanwezig.
Ons jongste competitieteam, de
Atalante Mega Mini’s, mochten
het spits afbijten. Anouk, Jade Judith, Lisanne, Maaike en Mark startten om 10.00 uur met een wedstrijd
tegen Smashing Velsen. De eerste set was het nog een beetje zoeken, maar eindigde in een mooi gelijkspel. De tweede set liet Atalante zien al heel goed bovenhands te
kunnen passen, waardoor het spelletje net iets sneller ging dan bij de

tegenpartij (3-1 winst). De tweede
wedstrijd tegen VVO ging heel erg
gelijk op. De tien minuten speeltijd
van de eerste set was al bijna voorbij
toen het eerste punt gescoord werd.
Helaas was dit punt voor VVO (01). De tweede set ging ook met nipt
verschil (1-2) naar VVO. De derde wedstrijd tegen Heemstede ging
het van een leien dakje. Er werd heel
goed gekeken en de bal werd precies in de gaatjes gegooid. Atalante won de eerste set met overmacht
(5-1), maar verloor de tweede set
nipt verloren met 2-3. De Mega Mini’s eindigden daarmee op een derde plek in poule B.
Zieken
Als tweede was het de beurt aan de
Atalante Muppets. Dit geroutineer-

de team moest het doen zonder de
zieke Paula, maar invaller Lars was
er om Ivar, Jaco, Kimo, Marc en Marit bij te staan. De vorige twee minidagen ging het als een speer en zo
kon het gebeuren dat de Muppets
nu in de hoogste poule van niveau
4 spelen. De eerste wedstrijd tegen
VCH eindigde in een gelijkspel (2012 en 17-23). De tweede wedstrijd
tegen SAS ging de eerste set verloren (14-18), maar de tweede set lieten de Muppets zien lekker te kunnen volleyballen (15-15). De laatste
wedstrijd lieten de Muppets tegen
Smashing Velsen zien wat winnen
is. De eerste set werd met 18-14 gepakt. De tweede set stond het team
tot 30 sec. spelen nog achter, maar
toen serveerde Marc even snel twee
aces en werd de set gewonnen met

Schaatsfeestje Atlantis
was groot succes

Kampioensschaal voor
voetballers Hertha F5
Vinkeveen – Het complete amateurvoetbal was dit weekeinde afgelast en dat alles ten faveure van
de alles beslissende kampioensstrijd van Hertha F5. Er werd sinds
vorige week namelijk gevreesd voor
een toeloop uit binnen- en buitenland bij deze “finale” van het seizoen waar Vinkeveen niet tegen bestand zou zijn en het dorp letterlijk
zou doen verzuipen. Dus werd er
in samenspraak met burgemeester
Burgman, de Fifa en de KNVB een

reddingsplan bedacht. “We hebben
die gasten van de KNVB, andere week het complete Nederlandse
voetbalprogramma er namelijk al uit
laten gooien en de hele wereld ging
er daarom succesievelijk van uit dat
ook déze “voetbalkraker” was afgelast. Hertha loopt een hoop inkomsten mis maar dat heeft ons dorp
wel gered van een watersnoodramp
waar je U tegen zegt”.
Aldus Hertha’s Hoofd Belangrijke
Zaken: Gerard Roling na afloop in

de bomvolle Skybox van hoofdsponsor Fiat Kooyman. Natuurlijk werd
de vaste aanhang op vrijdagavond
laat wel uitgenodigd en die zorgden
weer voor een heerlijk voetbalsfeertje op de hoofdtribune aan de Bonkestekersweg. Ook in de kleedkamer was het vooraf weer een dolle
boel, er werd gezongen en keeper
Mika (Jongbloed) Gankema ging op
de schouders vanwege zijn zevende
verjaardag. Wat een feest zeg en de
wedstrijd moest notobane nog beginnen. Dit keer tegen die dekselse boertjes uit Kockengen. Hertha begon zenuwachtig en was ver
verwijderd van het inmiddels wereldberoemde Vinkeveense totaalvoetbal. Kockengen had vandaag

Op de foto van links naar rechts: Sem Snoeren, Geert Kroon, Daan Plevier, Mats Klinkhamer, Sander de Vries, Mika
Gankema, Jim Bakker, Rens Kok, Michel Passet.

16-15. Door dit resultaat eindigden
de Muppets op een knappe derde
plaats.
Ministars
De Ministars speelden op niveau 3
in poule D. Dit keer moesten zij het
doen zonder Nikki en Eva, maar was
Anouk (Mega Mini’s) bereid om
nog wat extra wedstrijden te spelen.
Anouk, Fay, Isabel, Talitha en Valerie, moesten de eerste twee wedstrijden tegen behoorlijk grote kinderen spelen en ze zijn zelf nog
maar zo klein. Vooral het verschil in
kracht werd duidelijk, maar de meiden vlogen door het hele veld om
elke bal maar te kunnen passen en
vangen. Helaas was dit in de eerste
twee wedstrijden niet genoeg (1x
gelijk en 1x verlies). De derde wedstrijd werd tegen een gelijkwaardig team gespeeld en dat zag er
dan ook heel leuk uit. De eerste set
wonnen de Ministars makkelijk met
5-0; de tweede set ging moeizamer
en eiste het harde werken zijn tol
(2-5). Ook zij eindigde op een derde plaats.
Vol
Last but not least was het de beurt
aan de Ukketoppers. Dit team was
helemaal compleet en Chanel, Claudia, Leonie, Lucia, Noa en Roos gingen er vanaf het begin vol voor. De
eerste wedstrijd tegen Smashing
Velsen werd een beetje te laat gestart (we stonden op het verkeerde veld), maar werd wel gewonnen
(10-7 en 21-10). De tweede wedstrijd tegen VCH werd er iets minder gestart. De ballen werden vaak
in het centrum gescoord en de set
ging helaas verloren (15-20). De
tweede set vonden de Ukketoppers
een oplossing voor het gat in het
centrum en waren ze goed aan het
serveren en passen. Deze set werd
gewonnen met 21-15). De laatste
wedstrijd werd wederom goed begonnen tegen Spaarnestad (20-13),
maar ook bij de Ukketoppers ging
toen het lichtje uit. Lukte de eerste
set nog alles, de tweede set ging
niks meer goed. Helaas won Spaarnestad de laatste set met 8-27. Snel
vergeten die set, want de Ukketoppers behaalden zeer knap de tweede plaats in poule D van niveau 4.
De volgende minidag is op zaterdag
15 januari in de FBK-hal te Hoofddorp. Voor meer informatie over de
miniteams en V.V. Atalante kunt u
terecht op www.vv-atalante.nl.
Mijdrecht - Afgelopen zondag organiseerde de feestcommissie
van korfbalvereniging Atlantis een
feestje voor de gehele jeugd op de
kunstijsbaan op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Ondanks dat het feest
pas vrij kort van tevoren aangekondigd was, stonden er toch bijna 80
kinderen op het ijs. Korfbalvereniging Atlantis doet meer dan korfballen alleen. Regelmatig verzorgt
de feestcommissie feestjes voor de
jeugd. Normaal gesproken is er een
verdeling tussen de oudere en jongere jeugd. Zo is er bijvoorbeeld
het casino voor de oudere kinderen en de bingo voor de kleinsten.
Het schaatsfestijn was een spontaan idee waarbij de hele jeugd
van A tot Welpen welkom was. En
dat heeft de feestcommissie geweten. Er werd gerekend op een maximale opkomst van 50 à 60 kinderen,
maar in een week tijd waren er al 80
aanmeldingen binnen. Alle leeftijdsgroepen waren op het ijs te vinden
en hadden veel plezier met elkaar,
ook tussen de verschillende jeugdlagen. Onder grote belangstelling
van vele ouders en grootouders liet
iedereen zijn of haar schaatskunsten zien. Na een grote groepsfoto en anderhalf uur schaatsen was
er voor iedereen nog wat te eten of
te drinken, waarna er nog op eigen
gelegenheid verder geschaatst kon
worden. Het feest was een groot
succes.
niets te verliezen en was twee keer
heel dicht bij een treffer. Maar prima meevoetballen en uitlopen van
keeper Mika (Jongbloed) Gankema
voorkwam een vinkeveense ramp...
“Het leek in het begin bij ons achterin wel geitenkaas, allemaal wel
naar voren maar terugkomen ho
maar” aldus hoofdtrainer Sjon Bakker. Maar na hooguit vijf minuten
had Bakker het roer om en kreeg het
publiek weer het swingende vinkeveense aanvalsspel voorgeschoteld
en schoot Mats (Koeman) Klinkhamer snoeihard op de lat, schoot Jim
Bakker maar nipt voor langs en zelfs
een keer in het zijnet. Michel Passet
wilde ook graag het verschil maken
maar zijn schot werd tenauwernood
gered door de kockenese goalie.
Zou het dan toch nog goed gaan
komen met de vinkevenese Cruyffies van morgen… En jawel hoor
de eer was aan Mats Klinkhamer
die met een fraai schot het net, vlak
voor rust weer eens flink liet bollen:
1-0. En toen was het rust. Tweede
helft, windje in de rug met mooie
schoten van Daan Plevier en Rens
Kok, maar helaas, allebei op de paal.
Sem Snoeren schoot net voor langs
en Jim Bakker net naast maar diezelfde Jim maakte aan alle onzekerheid een einde en schoot Hertha diep in de tweede helft naar het
kampioenschap met een heuse huldiging, medailles en bloemen voor
de hoofdtribune. Op naar het volgende succes.

Eerste verliespunt voor de
korfballers Vinken
Vinkeveen - Na de wat makkelijker tegenstanders treft de Vinkeveense korfbalformatie nu ook de
andere kanshebbers voor de koppositie. In de eerste vier wedstrijden
kon De Vinken goed overeind blijven tegen de inmiddels op nummer
5 tot en met 8 staande tegenstanders uit de poule. Afgelopen zaterdag trad de Fortisformatie aan tegen het bezoekende DOS uit Westbroek, de nummer 3. Het bleef de
hele wedstrijd spannend wie er aan
het langste eind zou trekken. Uiteindelijk bepaalde de scheidsrechter
de eindstand op 14-14.
Rosa en Jesse
Nadat voorzitter Henk Kroon beide
teams en de pupillen van de week
Rosa Boerlage en Jesse Breedijk
aan het publiek had voorgesteld,
duurde het voor het eerst deze competitie langer dan een paar minuten
vooraleer er gescoord werd.
Het eerste aanvalsvak met Peter
Koeleman, Peter Kooijman, Helene
Kroon en Mariska Meulstee was via
aanvoerder Kooijman in de vierde
minuut succesvol.
Via een mooie uitwijker werd het
1-0. Een minuut later maakte DOS
duidelijk waar het voor gekomen
was. Een vrije bal en direct erover
heen een afstandstreffer brachten
De Vinken voor het eerst dit zaalseizoen op een achterstand.
Tot tien minuten voor rust hielden
beide teams elkaar in evenwicht.
Ruud Oussoren, opnieuw Peter
Kooijman, uitstekend aangespeeld
door Helene Kroon, Charita Hazeleger en Mariska Meulstee scoorden de Vinkentreffers die de tussenstand op 5-5 brachten. Daarna
sloeg de thuisploeg het eerste gaatje. Charita Hazeleger was van afstand trefzeker, Kelvin Hoogeboom
bleef op één been keurig in balans
en lepelde eveneens van afstand
de bal in het gele plastic en Helene
Kroon verschalkte haar directe opponente. Westbroek wist nog voor
rust de schade verder te beperken,
zodat met 8-6 de kleedkamers opgezocht werden.

ken lange tijd het initiatief. Vinken’s tweede aanvalsvak met Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Kelvin Hoogeboom en Ruud Oussoren kon de snelle tegentreffer van
DOS (8-7) weer teniet doen. Charita flitste langs haar tegenstandster
en scoorde 9-7. Na de Westbroekse 9-8 was het Peter Koeleman die
met een doorloopbal 10-8 liet aantekenen. En opnieuw liet de goed op
dreef zijnde Charita Hazeleger het
Vinkeveense publiek juichen. Een
zelf meegekregen strafworp wist zij
keurig te verzilveren. Een strafworp
voor DOS leverde 11-9 op, waarna
Peter Koeleman vanuit de afvang
zijn direct verkregen kans doeltreffend benutte: 12-9.
Met nog tien minuten te gaan leek
het dat ook DOS aan de zegekar kon
worden gebonden. Maar de bezoekers gaven nog lang niet op. Sterker nog, binnen vier minuten was
de stand weer in evenwicht. En na
een nieuwe Vinkeveense strafworp
kwam DOS zelfs weer heel even op
voorsprong. Een afstandstreffer en
nog weer een strafworp brachten
DOS twee minuten voor tijd weer in
het voordeel: 13-14. Gelukkig mocht
ook Charita Hazeleger nog een keer
op de stip plaatsnemen. Zij faalde
niet en hiermee hield De Vinken in
elk geval nog één wedstrijdpunt in
huis. Komende zaterdag speelt Vinken 1 uit in IJmuiden tegen de nummer twee DKV. Het is een flinke uitdaging voor de Vinkeveners om het
jaar 2010 succesvol af te sluiten.

Spanning
In de tweede helft behield De Vin-

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 17 december 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om, let op ja, 20.00
uur en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
We spelen vier maal zestien giffies,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend.
Ook is er op deze avond een gro-

te tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijsklaverjasavond, op
vrijdag was;
1 Ed Valk
met 7738 punten
2 Bianca Pappot met 7288 punten
3 Pleun Vis
met 7046 punten
4 Leni Bon
met 7032 punten
5 Sjaan Kolenberg met 6961 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Evert Berkelaar die deze avond totaal van slag was met 4820 punten.

Atlantis 2 terechte winnaar
na spannende slotfase
Mijdrecht - Het door De Rabobank
gesponsorde Atlantis 2 reisde afgelopen zaterdag af naar Kudelstaart.
Het team mocht zich opmaken voor
de strijd tegen VZOD 2.
Het waren gelijkwaardige ploegen,
waardoor niet voorspeld kon worden wie er zou gaan winnen. Nadat
vorige week de wedstrijd werd afgelast wegens weersomstandigheden,
had Atlantis weer zin om zin om een
wedstrijd te spelen.
Atlantis begon met de gebruikelijke
opstelling: Chantal Poolman, Joyce
Gortenmulder, Jacco van Koeverden
Brouwer en Peter van der Wel in de
aanval en met Eline Laaper, Melissa van der Stap, Auke van der Zijden en Kristian Geerdinck in de verdediging.
Atlantis 2 begon de eerste helft erg
goed. Er waren mooie aanvallen, en
de verdediging deed goed zijn taak.
Dit leidde vaak tot 2 à 4 doelpunten
voorsprong tijdens de eerste helft.
Uiteindelijk sloot Atlantis de eerste
helft af met een 6-10 voorsprong.
In de tweede helft ging het wat min-

der met Atlantis. Er werden maar
drie doelpunten gescoord en VZOD
kwam steeds dichterbij waarmee
ook een gelijkspel of verlies steeds
dichterbij kwam. Naast het feit dat
het scoren wat minder ging, kreeg
Peter een zeer discutabele rode kaart. De scheidsrechter interpreteerde het feit dat hij zich wilde
losmaken van de tegenstander die
hem vasthield, als een slaande beweging. Hierdoor moest Peter, die al
aardig wat doelpunten op zijn naam
had staan, het veld verlaten en werd
vervangen door Berry de Jong. De
wedstrijd ging door en het werd
steeds spannender tot in de laatste
seconden. Gelukkig bleef de verdediging overeind en mocht Atlantis
met de volle winst naar huis.
Door middel van een hoog scoringspercentage in eerste helft en een
strijdvaardige tweede helft, mag
Atlantis zich een terechte winnaar
noemen.
Volgende week staat de uitwedstrijd
tegen ZKC ’31 op het programma. In
De Tref in Zaandam is de aanvangstijd 17.20 uur.
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Argon revancheert zich
tegen Gemert

Tweede prijs voor judoka
Thomas Blaauw

Mijdrecht - Argon heeft zichzelf
een goede dienst bewezen door
middel van een 2-0 overwinning op
Gemert. Na een 0-0 ruststand zorgden Joshua Patrick en Patrick Lokken ervoor dat de thuisploeg volkomen verdiend met de drie punten
van het veld stapte.
Vanaf de eerste minuut liet Argon
zien dat het wat goed te maken had
tegen de Brabanders die Argon in
de eerste uitwedstrijd van het seizoen met 1-0 versloegen, een uitslag die de verhoudingen destijds
niet helemaal goed weergaf. Al in
de derde minuut leek Patrick Lokken alleen op de sluitwacht van Gemert af te mogen maar de assistent
scheidsrechter gaf het buitenspel
signaal aan arbiter D’Onorio, terwijl
het er alle schijn van had dat niet
Lokken maar Aziz Ouaouirst buitenspel stond. De eerste kans kreeg
hierdoor geen vorm in de vorm van
een doelpunt, maar de ambities van
Argon waren wel direct duidelijk.

Mijdrecht - Afgelopen zondag was
er alweer het 3e topjudotoernooi
Haarlemmermeer. Een zeer sterk
toernooi waar ook judoka’s uit het
buitenland aan deelnamen.

Acties
Met tien gespeelde minuten op de
klok wist Thabiso van Zeijl, die goede acties de hele wedstrijd afwisselde met matige passes, vanaf rechts
een goede voorzet richting Patrick
Lokken te produceren maar de volley van de spits miste richting. Een
minuut later was het weer Van Zeijl die een goede voorzet van zijn
schoen liet vertrekken, maar Joshua Patrick kreeg vanuit een lastige hoek de bal niet tussen de palen. Zijn inzet verdween wel langs
de keeper maar de bal belandde
op het dak van het doel. In deze fase van de wedstrijd had Argon duidelijk het initiatief, door middel van
goed combinatievoetbal kwam het
veel in het zestienmetergebied bij
Gemert- keeper Sven van Ommeren, maar wist het dit overwicht niet
in de score om te zetten. Vlak na de
gemiste kans van Joshua Patrick
kreeg de latere man-of-the-match
Aziz Ouaouirst vanaf rechts een uitstekende gelegenheid om richting
Van Ommeren op te stomen, maar
waar een eigen poging wellicht beter was geweest besloot hij tot een
pass die door de verdediging van
Gemert kon worden onderschept
voordat Patrick Lokken gevaarlijk
kon worden.
Aangespeeld
In de twintigste minuut kon Lokken
wel gevaarlijk worden toen hij werd
aangespeeld en een goede poging
op het doel van Gemert deed, maar
hij zag zijn poging ternauwernood
gekeerd worden door doelman Van
Ommeren. Na een klein half uur
spelen kreeg Gemert de eerste echte kans, Argon doelman Kevin Rijnvis moest handelend optreden na
niet adequaat ingrijpen van Jasper
de Haer. Rijnvis zag Erik van Dijk
alleen op zich afkomen en had net
genoeg lengte om het handige lobje van Van Dijk onschadelijk te maken. In de laatste twintig minuten
voor rust verloor Argon het overduidelijke veldoverwicht en kwam Gemert wat meer aan voetballen toe.

De solide Argon verdediging hield
op de kans van Van Dijk na de defensie gesloten en Rijnvis hoefde
geen reddingen meer te verrichten.
Rust
Direct na de rust pakte Argon het
initiatief weer en na een prachtige schijnbeweging wist Thabiso
van Zeijl hard op het doel te schieten maar keeper Van Ommeren kon
de bal uit de hoek tikken en hield
zijn ploeg op de been. Na een uur
spelen wist Gemert in een van de
spaarzame aanvallen weer vervaarlijk bij het doel van Rijnvis te komen
maar de onoverzichtelijke scrimmage leverde geen treffer van de
gasten op.
Na driekwart van de wedstrijd
kwam Argon op de verdiende 1-0
voorsprong. Een uitstekende loopactie van Aziz Ouaouirst werd aan
de rechterkant van het veld beloond
met balbezit voor de middenvelder
van Argon die Joshua Patrick goed
naar binnen zag snijden. Ouaouirst
hield uitstekend het overzicht en
Patrick kreeg de bal op de hoogte
van de penaltystip op een presenteerblaadje om de bal in de lange
hoek te schieten.
Zeven minuten voor het einde van
de reguliere speeltijd leek er weer
een assistent scheidsrechter een
verkeerde beoordeling te doen toen
Brayton Biekman werd afgefloten
voor buitenspel terwijl het duidelijk
Patrick Lokken was die achter de
voorlaatste verdediger stond. Biekman word binnen de beruchte lijnen tegen het gras gewerkt maar in
plaats van een elfmetertrap besloot
scheidsrechter D’ Onorio tot het geven van een vrije trap voor de buitenspelpositie van Lokken.
In de 86ste minuut kreeg Noël Jansen namens Gemert de ultieme
kans om de gelijkmaker aan te tekenen toen hij de bal aangespeeld
kreeg, Kevin Rijnvis al uitgespeeld
was en er alleen nog een Argon verdediger op de doellijn stond. Jansen
zag echter geen mogelijkheid de bal
binnen het kader te schieten en bespaarde Argon een onverdiende tegentreffer. Drie minuten later herhaalde hij dit nogmaals toen een
wat lastiger bal bij de tweede paal
voor zijn voeten kwam, maar Jansen
schoot de bal onbeheerst over.
In de eenennegentigste minuut
kreeg de hardwerkende Lokken ook
nog loon naar werken toen de ingevallen Lorenzo Lassooij een uitstekende dieptepass op de spits verzond die de uitgekomen doelman te
vlug af was en voor een leeg doel de
tweede Argon treffer aan liet tekenen. Door de uitstekende reeks van
de laatste wedstrijden is Argon inmiddels naar een derde plaats geklommen, bij winst van de inhaalwedstrijd ten opzichte van De Treffers behoort zelfs een tweede plaats
tot de mogelijkheden. Een goed resultaat voor de ploeg van Marcel
Keizer, voor de ploeg die elke week
meer zelfvertrouwen krijgt en voor
elke ploeg in de zondag Topklasse
een heel lastige tegenstander is.

650 deelnemers ingedeeld naar
leeftijd en gewicht lieten ons genieten van mooi judo.
Budo Ryu Blaauw werd door 5 judoka’s vertegenwoordigd. Leon Pijning, Hessel Hooglugt, Chantal Of-

Atalante Heren 1 wint
van de hekkensluiter
Vinkeveen - Vrijdagavond 10 december stond voor de mannen van
A-side Heren 1 een wedstrijd op het
programma tegen Gemini. Gemini staat stijf onderdaan in Promotieklasse.
Atalante Heren 1 begon met een gewijzigde opstelling, Leonard de Jong
was deze avond afwezig. De basisopstelling was als volgt: spelverdeler Frans Roos, de twee vertrouwde
personen op het midden: Bas van
der Lubbe en Robert Hardeman, op
de hoofdaanval Erik Verbruggen en
Martijn de Vries, op de diagonaal
stond Sven Pothuizen. Op de bank
was aangeschoven Tim Ruizendaal
van Heren 2.
Tien jonge gasten van Gemini waren afgereisd naar Vinkeveen om
aan te treden tegen de A-side mannen. De eerste set was even aftasten van beide ploegen; de geslepen spelers van Atalante H1 wisten
niet goed wat ze konden verwachten van de jonge talenten van Gemini. In deze set ging het dan in het
begin ook gelijk op, echter wist Gemini geen grip te krijgen op de verassende aanvals variaties van Erik
Verbruggen en Robert Hardeman.
Ervaring en inzicht beslisten dus deze set in het voordeel van Atalante.
Setstand: 25-22
Soepel
De tweede set ging al een stuk gemakkelijker voor de mannen van
H1, het spel liep soepel en er waren aan de kant van Atalante knappe aanvallen. De talenten van Gemini gaven wel goede tegenstand,
veel aanvallen werden dan ook opgevangen. Echter ontbrak het aan
de kant van Gemini aan scoringsvermogen mede dankzij het prima
blokwerk van Atalante. De set werd
dan ook makkelijk gewonnen. Setstand: 25-16
In de derde set lieten de mannen
van A-side even hun concentratie
los en kwamen ze al snel op een 0-5
achterstand. De concentratie weer
even opzoeken en weer vol er tegenaan was het doel, dit lukte dan
ook fantastisch. Welke aanvaller
Frans Roos ook opzocht alles was

bijna direct een punt. De talenten
van Gemini knakte door het goede
spel van Atalante. Gemini had in deze set dan ook niets te zeggen en
had het nakijken. Setstand 25-12.
Tim Ruizendaal kwam in de vierde
set binnen de lijnen voor Bas van
der Lubbe, de middenaanvaller van
Heren 2 stond voor het eerst dit seizoen binnen de lijnen bij Heren 1.
In het begin was het even wennen
voor spelverdeler Frans Roos en
middenman Tim Ruizendaal. Halverwege de vierde set hadden ze elkaar gevonden en kwamen er goede aanvallen van de kant van Atalante Heren 1. Gemini had de klap
van de derde set nog niet verwerkt
en dat resulteerde dan ook in een
makkelijke overwinning. Tim Ruizendaal mocht het laatste punt maken met een Killing Block! Setstand:
25-17

punt. De enkel partijen werden door
Ruud, Rob en Hans redelijk eenvoudig binnen gesleept. Johan kon het
echter niet bolwerken tegen Stefan. Ook Ruud en Nos moesten hun
dubbel inleveren tegen Marc en
Stefan.
De eerste set ging spannend gelijk
op met winst in 20-22 voor Stefan
en Marc. Dit gaf hen zoveel energie dat ze de tweede set snel binnen
haalden in 21-11. De laatste dubbel
wedstrijd van Johan en Joop tegen
Daan en Rob werd wederom een
prooi voor het heren 2 team. Daan
kwam niet echt in zijn spel en Johan
ging met de minuut beter spelen.
Na twee gewonnen sets werd hiermee de eindstand van de wedstrijd
op 6-2 voor het heren 2 team bepaald. Met nog drie wedstrijden te
gaan en tot nu toe alles gewonnen
mag zeker naar een kampioenschap
worden gekeken.

Atlantis moest deze week 2 van
haar basis spelers missen. Masha Hoogeboom en Jimmy de Koning startten beiden niet in de basis vanwege een blessure. Zij werden vervangen door Tamara Gortenmulder en Alex van Senten. De
openingsgoal was voor VZOD, maar
enige tijd later wist ook Atlantis de
korf te vinden. Helaas moest er direct weer een tegendoelpunt geïncasseerd worden, wat ook na de 2-2
gelijk weer het geval was.
VZOD wist vervolgens een gaatje te slaan van 3 punten, maar de
Mijdrechtenaren vochten zich terug
in de wedstrijd en konden de stand
weer gelijk trekken. De eerste helft
werd er vrij goed gespeeld door de
Rabobank ploeg, na een gelijkwaar-

Wilnis - Afgelopen zaterdag was
de spanning te snijden in de kantine van CSW. Daar was namelijk
de prijsuitreiking van de eerste helft
van de competitie.
In de Champions League was de
winnaar van de grote cup al wel bekend AC Milan. Nadat alle spelertjes
een medaille hadden gekregen voor
hun inzet werd bekendgemaakt wie

de Penalty bokaal mee naar huis
zou nemen. Eindelijk sprak Rene het
verlossende woord: Barcelona had
de meeste Penaltys gescoord.
Jens, Koen, Chris, Henny, Manuel,
Bjorn, Marco, Ryan en Danillo Gefeliciteerd!!!
Maarten en Jack bedankt voor het
leiderschap en de chips met Limonade.

Heren 1 in een uitwedstrijd voor de
Vinkeveners. De wedstrijd wordt
verplaatst naar een andere datum
(15 dec, 22 dec of 14 jan). Bij een
overwinning op Keistad komt Atalante dichterbij de koppositie.
Vrijdag 21 januari 2011 is de eerstvolgende thuiswedstrijd voor Atalante H1 om 21:30 uur in de Boei in
Vinkeveen. Er zal dan gespeeld worden tegen Prima Donna Kaas H2 uit
Huizen.
Atalante Heren 1 wenst iedereen
Fijne Feestdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar en wij hopen jullie allemaal weer te zien op de tribune tijdens de thuiswedstrijden van de
tweede helft van het seizoen.

Weer verlies voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond de uitwedstrijd tegen VZOD
in Kudelstaart op het programma
voor het Rabobank gesponsorde Atlantis 1. Vorig jaar werd vier keer tegen VZOD gespeeld en 4 keer werd
er net aan verloren. VZOD kan gezien worden als een vrij gelijkwaardige tegenstander en Atlantis was
er dan ook op uit haar eerste winst
in de zaal te pakken. Het is lange tijd
gelijk op gegaan, maar Atlantis kon
opnieuw een vrij goede eerste helft
geen vervolg geven. De punten bleven hierdoor in Kudelstaart na een
geflatteerd 15-8 verlies.

Barcelona wint penaltybokaal

Kopgroep
Door de vijf punten haakt de A-side equipe weer aan bij de kopgroep.
Atalante staat op een derde positie
met 31 punten uit negen wedstrijden. Op een tweede plek staat Sovoco met 32 punten uit tien wedstrijden. AVV Keistad staat aan kop
met 41 punten uit tien wedstrijden.
AVV Keistad is zoals het er nu naar
uitziet de eerstvolgende tegenstander van Atalante

Veenshuttle heren 2 team
blijft winnen
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
stond de return wedstrijd tegen het
heren 1 team van Veenshuttle op
het programma. De eerste wedstrijd
was na hevige strijd met 5-3 in het
voordeel van het heren 2 team uitgevallen. Bij aanvang van de wedstrijd bleek dat het heren 1 team
een sterke speler wegens blessure moest missen. Lars was bij een
vorige wedstrijd door zijn enkel gegaan en zwaar geblesseerd. Heren
2 was op Pieter na op volle sterkte. Het bleek al snel dat de wedstrijd in het voordeel van het heren
2 team uit zou vallen. Rob en Joop
konden door geconcentreerd spel
in de dubbel de 2 sets tegen Daan
en Marc naar zich toe trekken. Hans
en Nos moesten wel bij de les blijven maar na twee spannende sets
waarvan beide partijen er een wonnen, werd de derde set ruim gewonnen en daarmee het wedstrijd-

ferman, Thomas en Susan Blaauw
hebben hun beste beentje voorgezet. Chantal redde het net niet om
de strijd om de derde en vierde
plaats te behalen. Thomas mocht na
een paar zeer goede partijen judo
om de eerste en tweede plaats strijden. Het werd een verdiende tweede plaats. Een prima resultaat voor
de club. Onze judoka’s kunnen op
een geslaagd en mooi judotoernooi
terugkijken.

dige eerste helft werd er gerust met
een stand van 7-6 op het scorebord.
Goal
Na rust was het wederom VZOD dat
voor de eerste goal kon tekenen. Atlantis kon bij blijven tot een stand
van 10-8, maar toen was het ook gedaan voor de ploeg uit Mijdrecht. Er
werden veel kansen gemist wat leidde tot frustraties en uiteindelijk viel
het vertrouwen ook weg en gingen
de koppen hangen. Net als twee
weken geleden liet het scorend vermogen de Mijdrechtse ploeg in de
steek, vooral in het tweede deel van
de tweede helft. Er werd niet meer
gescoord door de Rabobank formatie en ook wissels Auke van der Zijden, Peter van der Wel en Masha
Hoogeboom konden hier geen verandering meer in brengen.
Het resultaat was een enigszins geflatteerde 15-8 nederlaag.
Atlantis zal hard moeten werken om
haar vorm terug te krijgen en ook
in de tweede helft te blijven scoren anders wordt deze competitie
een zwaar gevecht tegen degradatie. Volgende week staat de laatste
wedstrijd van het jaar op het programma en zal de ploeg echt punten moeten gaan pakken tegen Argus in Weesp. Dit moet te doen zijn
aangezien Argus ook puntloos onderaan staat. Hopelijk kan Atlantis het jaar afsluiten met een overwinning.

Atlantis A1 trein dendert
voort
Mijdrecht - Ook in de vierde speelronde behaalde Atlantis A1/Van
Dam Bedrijfsdiensten de volle winst.
In Alphen aan den Rijn werd het op
de derde plaats staande Tempo na
een ruststand van 4-8 verslagen met
10-16. Mede door de resultaten van
de andere wedstrijden in de poule
heeft Atlantis A1 als enige nog geen
verliespunten en staat daarom fier
aan kop in de tweede klasse en lijkt
de ploeg “unstoppable”.
De wedstrijd tegen Tempo kende
een stroeve start, weliswaar kwam
Atlantis op 0-1 maar Tempo antwoordde direct met de 1-1, zo ging
dat door tot de 3-3, hierna sloeg het
team een gaatje van vier punten:
3-7. Waarna beide teams voor rust er
nog een scoorden wat de ruststand
bracht op 4-8. Coaches Arie
Zaal en Marijke Pauw gaven aan dat
deze voorsprong niet meer uit handen mocht worden gegeven, kortom
de bal langer in de aanval houden
en de goede doelkansen benutten.
Inhaalslag
Het was Tempo dat er vol tegenaan
ging, het kwam zelfs tot 2 punten (79) maar de gastheren konden deze
inhaalslag conditioneel niet aan en

Atlantis profiteerde hiervan. In een
tijdsbestek van nog geen tien minuten schoot Atlantis zich naar 7-13.
Het gat van zes punten kon Tempo
niet meer inhalen en zo stond er na
twee keer 30 minuten spelen een
eindstand op het scorebord van 1016. Wederom een winstpartij voor
de A1.
Complimenten aan het damesviertal
van Atlantis die het gevaar bij Tempo (de dames) keurig wisten af te
stoppen. De kracht van dit team is
dat iedereen kan scoren.
Scores: Jeroen Korver(8x), Sharon
Moen(3x), Timo Jongerling(2x),
Megan van Aken(1x), Robin van ‘t
Schip(1x) en Goof van Straaten(1x).
Volgende wedstrijd is op 18 december in Vleuten/De Meern (Europasporthal) alwaar runner up Fiducia
A1 wacht. Aanvang van deze wedstrijd is om 15.15 uur.
Stand:
1. Atlantis A1
2. ALO
3. Fiducia
4. Luno
5. Tempo
6. De Vinken
7. Velocitas

4-8 (62-30)
4-6 (40-38)
4-5 (37-35)
4-3 (32-42)
3-2 (29-36)
4-2 (35-45)
3-0 (23-32)
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Fred Buskermolen kampioen
van de damdonateurs

Op de foto v.l.n.r. achterste rij: Merlijn van Walraven, Roan Haaima, Tygo Punt, Jesper van Duuren, Luc Wendel
Op de voorste rij: Jaimy Roof, Quinten van Santen, Diego Vroomans, Jesse Sanders.

De Kwakel - In ’t Fort De Kwakel
vond afgelopen zaterdagmiddag de
slag tussen de donateurs van damclub Kunst & Genoegen plaats. In
een gezellige entourage schaarden
26 donateurs, ongeveer 1/5 deel van
het totaal aantal donateurs, zich om
de borden. Van half twee tot half
vijf werd er hard gestreden om de
hoogste eer, in de nabijheid van
de bar kon tussen de partijen door
even op adem worden gekomen.
De kinderen streden ook volop mee,
met in de ene hand een zakje chips
en de andere hand om te zetten. Zij
speelden gelukkig zonder klokken
anders kwamen ze handen te kort.
De finale partij ging tussen Daan
Buskermolen en Davy van Kessel.
Daan won fraai, kreeg in de pauze
een mooie beker en een warm applaus van de senior dammers. Deze
hadden de pauze benut om zich op
te maken voor de knock-out rondes.
Eerst hadden zij in poules van vier
dammers uitgemaakt wie zich voor
de A-, B- of C-groep zou plaatsen.

In de poule des doods toonde Gerrit Terreehorst zich de sterkste van
een zware Kudelstaartse delegatie. In de ‘Kwakelse’ poules deelden
de gebroeders vd Belt de lakens uit.
Biljarter Bart de Bruyn, nog steeds
houder van de ‘kat en muis-titel’,
plaatste zich bij de sterksten. De iets
minder sterke dammers kwamen in
de C-groep terecht. Hier kwam uiteindelijk een finale tussen Chris
Verhoef en Beatle Raadschelders uit
de bus rollen. Beatle wilde nog Help
gaan zingen, maar dat was te laat,
Chris ging met de eer strijken.
B Groep
In de B-groep drongen, Henk Leygraaf, Jan van Doorn, Joep en Ron
Voorn door tot de halve finales. Joep
won van Henk die door zijn vlag
ging, Ron won van Jan die zomaar
drie schijven weggaf! De Voorn-finale ontaarde in een psychologisch
schijngevecht, Goliath tegen David.
Ron wist te winnen, deze damreus
was als een kind zo blij met zijn be-

Legmeervogels F7werden
najaarskampioenen
Uithoorn - De F7 van de Legmeervogels is in hun klasse kampioen geworden van de najaarscompetitie 2010.
Onder de bezielende leiding van trainer/leider Guido van Walraven wisten de jeugdige kanjers door hard
werken, mooi combinatiespel en fantastische doelpunten al hun wedstrijden winnend af te sluiten. Deze
bijzondere prestatie werd op gepaste wijze gevierd met “bubbels” en voor alle spelers een aandenken.

Grote verschuivingen op
laddercompetitie B.V.K.
De Kwakel - In een al in Kerstsfeer
opgetrokken Dorpshuis De Quakel werd op donderdag 9 december 2010 de 3e ronde van de laddercompetitie gespeeld en na afloop kon worden vastgesteld, dat er
in deze beginfase nog flinke sprongen naar zowel boven als beneden
mogelijk blijken te zijn.
Zo kletterden de fiere koplopers na
de 2e avond, Jose Moller en Yvonne Koestal, door een hen eigenlijk
onwaardige score van die nummer
1 positie naar plek 26. Hun koppositie werd overgenomen door Dick
Elenbaas en Andre Verhoef, die deze avond de 2e plaats scoorden met
57,14%. Op de 2e plaats in de totaalstand staat Wim en Rita Ritzen,
die na hun zeperd van vorige week
sterk terug kwamen en met een
score van 65,51% meer dan 8% inliepen en daarmee uiteraard afgetekend 1e werden in de A lijn.
De houders van het clubrecord
van deze jaargang Ab en Riet van
Nieuwkerk eindigden deze keer op
een gedeelde 3e plaats met Rees en
Gerard van der Post, beiden dus met
55,54%.
In de B lijn een imponerende 1e
plaats voor Greet de Jong en Roel
Knaap met 60,42%. Die score leverde hen een sprong op van plaats

34 naar plaats 16, zodat zij volgende week de degens mogen kruisen
met de matadoren in de A lijn. Loes
en Frayo Fritschy werden hier keurig 2e met 58,33% en dat betekende
een stijging van 22 naar 12. Truus en
Piet Langelaan eisten de 3e plaats
op met 53,87% en dat leverde verrassend genoeg slechts 1 plaatsje
winst op.
Tilly en Frans keren terug naar de
lijn waar zij zich het best op hun gemak voelen, maar de ervaringen van
de laatste 2 weken nemen zij mooi
mee en daar kunnen zij alleen maar
hun voordeel mee doen.
Het was vorige week door de kenners al voorzien en daarom met een
vooruitziende blik al aangekondigd,
dat Jan Heijlman en Margo Zuidema op slinkse wijze zich hadden laten terug vallen naar de C lijn. Hun
doorzichtige bedoeling was natuurlijk om van daaruit de prestatie van
Ab en Riet van Nieuwkerk van de
week daarvoor te evenaren en zo
ineens weer door te stoten van de
C naar de A lijn. Welnu, die opzet
slaagde voor de volle 100%. Sterker nog, zij noteerden exact dezelfde superscore als Ab en Riet vorige week, zodat we nu 2 houders
van het seizoensrecord hebben van
69,79%. Dat hadden we dan weer
niet voorzien, maar wel knap gerekend van Jan en Margo. Zij storm-

den door deze score omhoog van
plek 35 naar plek 10, de grootste
verschuiving van de avond.
Helen Conijn en Ineke Hilliard lieten
even zien dat ook zij bij tijd en wijle
tot imponerende prestaties in staat
zijn, want zij scoorden met iets meer
dan 60% de 2e plaats en schoven
daardoor op van 40 naar 25. Wim
Maarschalk en Henk Poll deden
daar niet veel voor onder, want hun
3e plaats met 56,6% zorgde er voor,
dat zij van ‘C’ plek 41 stegen naar
‘B’ plek 29.
Natuurlijk waren er ook nog meer
paren dan het eerstgenoemde
paar die een behoorlijke stap terug
moesten doen. Zo konden Riet en
Wim Beijer het geweld in de A lijn
nog niet helemaal aan en zij vielen
terug van 15 naar 33. Bep Verleun
en Cor Hendrix gingen van 10 naar
21 en Gerda Bosboom en Rina van
Vliet van 5 naar 14.
Ook deze keer was er weer een
paar, dat we normaal in de A lijn
aantreffen, dat de inmiddels beproefde taktiek van ‘afzakken naar
de C om van daaruit toe te slaan’
toepaste. Nel Bakker en hans Wagenvoort slaagden in deze opzet,
want zij tuimelden van 30 naar 38.
Het is nu aan de andere paren in de
C lijn van volgende week om keihard toe te slaan als zij tegen dit
paar komen te spelen, want anders
blijven we natuurlijk aan de gang
met dit soort grappen.
Of dit gaat lukken leest u in het volgende verslag.

K.D.O. en Ron Langhout
in goed overleg uit elkaar
De Kwakel - Aan het einde van
dit seizoen gaan de 3e klasser uit
De Kwakel en de Roelofarendveense oefenmeester Ron Langhout ieder hun eigen weg. Na drie seizoenen zijn zowel de trainer als de spelers aan een nieuwe uitdaging toe.
Ron heeft in deze succesvolle jaren duidelijk zijn visitekaartje afge-

geven en was bij de zondagafdeling
van K.D.O. dé trainer die de selectie in opbouw een stuk verder heeft
gebracht. Met zijn eigen werkwijze, veelal op tactisch gebied, heeft
hij de belangrijkste doelstellingen
die bij zijn aanstelling gesteld waren meer dan goed gerealiseerd.
Naast de tactische progressie kan

Kevin Schelling 2 keer op
het podium

De Vuurvogel gaat naar de finale!
Uithoorn - Zaterdag j.l. deden
zes jongens van de groepen
7 en 8 van basisschool “de Vuurvogel” mee aan het tafeltennistoernooi in de sporthal in De
Meerwijk.
Het prima georganiseerde toernooi voor de schooljeugd van Uithoorn was een waar succes voor alle deelnemers. Er was een ontspannen en sportieve sfeer, veel belang-

stelling langs de zijlijn en de jeugd
liet zich al tafeltennissend van hun
beste kant zien!
Het team “Vuurvogel 1” bestaande uit Rivano, Denay en Ogan, behaalde de eerste plaats. En tot grote
vreugde behaalde het team “Vuurvogel 2”, bestaande uit Lorenzo, Faris en Mohaned, de tweede plaats
in hun poule, waardoor beide teams
doorgaan naar de finale!
Een ware strijd werd er gespeeld

tussen uiteindelijk “De Kajuit” en
“de Vuurvogel” en beide teams zullen tegen elkaar uitkomen op zaterdag 15 januari 2011 in dezelfde
sporthal. Na afloop bedankten beide teams van “de Vuurvogel” de organisatie en genoten met een heerlijke frisdrank van hun finaleplaats.
Een compliment is zeker op zijn
plaats voor de organisatie van dit
toernooi en mede daarom graag tot
15 januari.

De Kwakel - Kevin Schelling uit
De Kwakel, is 2 weekenden achter elkaar uitgekomen op een Interland Wedstrijd. Op 26 en 27 november jl. kwam hij uit voor het Gewest Noord-Holland/Utrecht op het
Internationaal Jeugdtoernooi in Deventer. De deelnemers waren juni-

oren van de Deventer IJsclub, de
jeugdselectie van de KNSB, de gewestelijke selecties en schaatsers
uit Polen, Duitsland en Belarus. Hij
moest op beide dagen een 500 en
een 1000 meter schaatsen.
Op beide dagen werd hij op beide
afstanden 2e. Zijn tijden waren resp.

Last van gladheid bij BVU
Uithoorn - Op maandag 6 december speelde de Bridge Vereniging
Uithoorn (BVU) 2e ronde van de 3e
parencompetitie. De gladheid heeft
een aantal leden ertoe gedongen
geen risico te nemen en maar thuis
te blijven.
De uitslagen:
A-lijn:
1 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
56,08%
2 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
55,17%
3 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
54,42%
4 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster
53,04%
5 Marineke Lang
& Martin Kok
52,50%
6 Stenny & Herman Limburg 50,87%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker
50,17%

B-lijn:
1 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
65,42%
2 Ada Keur
& Marion Wiebes
58,33%
3 Marijke & Ger van Praag 54,50%
4 Theo Vermeij
& Tineke van der Sluijs
53,50%
5 Tiny & Bram van Klaveren 53,00%
6 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
51,00%
7 Huib van Geffen
& Lambert Koeter
50,50%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.

ker. Alle ogen werden daarna gericht op de A-groep. In de halve finale kwamen de gebroeders vd Belt
en twee werknemers van Nijssen,
Fred Buskermolen en Gerrit Terreehorst, tegenover elkaar te zitten. Van de gebroeders won Martijn van Alfred, van de collega’s trok
Fred aan het langste eind. De grote finale ging dus tussen Martijn en
Fred. De schaker Fred Buskermolen wist ook goed met de damschijven te om te gaan, nam snel het initiatief met schijfwinst. Daarna werden het er nog meer en moest Martijn moegestreden het hoofd buigen
voor de nieuwe kampioen. Alfred vd
Belt wist het podium nog te bereiken door om de partij voor de derde
plaats Gerrit Terreehorst het nakijken te geven. Fred werd warm onthaald tijdens de prijsuitreiking en
de daarbij horende eeuwige roem.
Lang werd er nagedamd in de warme sfeer van ’t Fort, damclub Kunst
& Genoegen mag trots zijn op haar
donateurs. Ook blij zijn met haar leden die bijdroegen aan dit damfeestje, voorzitter ‘Blatter’ Voorn was
dik tevreden.
genoemd worden het verjongen van
de selectie met spelers uit de eigen
jeugd en inpassen van spelers vanuit de regio. Dit heeft geleid tot een
opgaande lijn in de resultaten met
als hoogtepunt de promotie naar de
derde klasse afgelopen seizoen.
Zowel de trainer, de spelers en het
bestuur hebben er gezien het vertoonde veldspel, prima inzet en fantastische sfeer alle vertrouwen in
dit lopende seizoen boven de rode
streep te eindigen en dat De Kwakel
ook volgend seizoen nog een derde klasser binnen de grenzen heeft.
op de 500: 40,64 en 40,61 en op de
1000: 1.21.58 en een mooi persoonlijk record van 1.20.05. In het totaal
klassement werd hij ook 2e.
Via selectiewedstrijden in Den Haag,
waar de 12 snelste junioren van Nederland mochten rijden, werd Kevin
2e. De 4 snelste rijders waren geselecteerd voor de Landenwedstrijd
in Breda op 4 en 5 december. Hier
strijden Nederland, Noorwegen en
Duitsland tegen elkaar. Kevin kwam
uit voor Nederland.
Er werden 4 afstanden gereden. 4
december de 500 meter en de 1500
meter en 5 december de 1000 meter
en de 3000 meter.
Op de 500 meter plaatste Kevin zich
met een mooie tijd van 40.32 op de
2e plaats.
Op de 1500 meter haalde Kevin
brons in een tijd van 2.05.94.
Op dag 2 stond hij weer fit aan de
start van de 1000 meter. Hier reed
hij, ondanks de niet perfecte omstandigheden van het ijs, een mooi
persoonlijk record van 1.19.42. Dit
was weer goed voor een 2e plaats
op het podium.
De 3000 meter is een niet gebruikelijke afstand voor een C-junior om te
rijden. Dit was ook duidelijk nog erg
wennen voor hem. Toch reed hij een
goede tijd van 4.31.27. Dit was goed
voor een 5e plek.
In het totaal klassement eindigde
Kevin op de 3e plaats. Hij kan met
een zeer tevreden gevoel terugkijken op 2 mooie internationale toernooien.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
mee spelen. Komend seizoen heeft
BVU tevens een leuke actie om het
extra aantrekkelijk te maken lid te
worden: er wordt voor het 1e jaar
contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het 2e jaar is dus
gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

