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LET OP!!!
Onze krant wordt op 

andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende 
feestdagen wordt onze krant op 
andere dagen opgemaakt dan 
normaal. Vandaar dat de inle-
vertijden voor de komende twee 
kranten totaal anders is dan u ge-
wend bent. Dat geldt voor adver-
tenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen 
zijn op donderdag 20 december 
bij de bekende inleveradressen 
en bij ons kantoor in Mijdrecht, 
Anselmusstraat 19, of per mail  
(redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.
nl of verkoopmijdrecht@meerbo-
de.nl of verkoopuithoorn@meer-
bode.nl) kan het nog tot vrijdag-

ochtend 21 december 11.00 uur. 
Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 
zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zater-
dag 5 januari is ons kantoor ge-
opend.

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

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

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

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”
 Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Voor het officiële gemeentenieuws zie PAginA 2+3+4

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698

Zes vrijwilligers voor 4 uur per week kan Ponderosa redden

Gaat een geweldig
buurthuis echt dicht
Uithoorn – Buurthuis Ponderosa in 
Uithoorn. Wie in Uithoorn en zelfs 
ver daar buiten kent het niet. Ruim 
37 jaar bestaat dit buurthuis nu. 
Het heeft een eigen stenen clubge-
bouw, geheel schuldenvrij. Er wor-
den kaartavonden, biljartavonden 
georganiseerd. Cursussen om af te 
slanken, EHBO lessen, naailessen, 
noem maar op. Twee keer per jaar 

een grandioze bingo avond waar 
nooit iemand met lege handen weg-
gaat. En dat alles draait met vrijwilli-
gers, al 37 jaar. De meesten werken 
er dan ook al 37, 31, 27, 25 of 10 jaar. 
Het is net een grote familie, de op-
richtster en nog steeds voorzitster 
is Cor Floor. En Harry Egberts, ook 
al 36 jaar vrijwilliger en bestuurs-
lid. Dames van 84, 81, 70 lopen er 

te bedienen, werken in de keuken, 
zorgen dat het clubhuis er spik en 
span uitziet, achter de bar, zijn er-
bij als de zalen verhuurd worden 
en noem maar op. Helaas komen er 
geen jongere vrijwilligers bij en nu 
dreigt dit geweldige buurthuis te 
verdwijnen. Niet omdat er geld te-
kort is, niet omdat het niet rendabel 
is, nee, gewoon omdat er geen vrij-

Op de foto de groep vrijwilligers met aanhang. Zij willen niet stoppen, maar ze zijn op zoek naar hulp.

Een maaltijd 
voor u
Uithoorn – Op zaterdag 22 decem-
ber wordt er bij de Uithoornse win-
kelcentra een ‘voorproefje’ uitge-
deeld. Vanaf één uur delen vrijwilli-
gers een kopje soep uit met een uit-
nodiging voor de maaltijd die dezelf-
de avond zal worden verzorgd. Ook 
zonder uitnodiging bent u van harte 
welkom. De maaltijd begint om half 
zes in de ruimte van de Evangeli-
sche Christen Gemeenschap, Her-
man Gorterhof 3. Het driegangen-
menu is met liefde gekookt voor 
mensen die daar behoefte aan heb-
ben. Schuif dus gerust aan.  

willigers genoeg zijn. Het wordt de 
oude groep teveel, ze kunnen het 
niet meer aan. Ze zijn al tijden op 
zoek naar versterking, maar ze blij-
ken niet te vinden. Vandaar deze op-
roep in de krant: waar zijn de vrijwil-
ligers in Uithoorn?
Slechts vier uurtjes per week en je 
behoudt een geweldig buurthuis. 
Zes mannen of vrouwen en het kan 
gewoon behouden blijven en zo 
niet, dan was afgelopen zaterdag de 
laatste bekende Kerst-surprisebin-
go een feit.

Vervolg elders in deze krant

Bewoners Iepenlaan zien toekomst donker in

Als plannen doorgaan, is glastuin-
bouw ten dode opgeschreven
De Kwakel - “Als de plannen door-
gaan en er geen verruiming komt 
van het gebied dan is de glastuin-
bouw daar ten dode opgeschreven”. 
Harde woorden die tijdens de infor-
matieavond van woensdag 12 de-
cember  met betrekking tot de toe-
komst van de Iepenlaan. De Iepen-
laan is al sinds 1965 een tuinders-
gebied. In de loop der jaren zijn er 
echter nogal wat bedrijven gestopt. 
Momenteel  is het zo dat 40% is ge-
stopt, 30% van de bedrijven staat op 
een laag pitje en de overige 30% is 
nog actief.

In 2000 werd de Iepenlaan weer ac-
tueel, toen de raad de discussie-
nota landelijk gebied heeft vastge-
steld. Daar vloeide een nieuw be-
stemmingsplan uit voort waarbij de 
verschillende ondernemers aan de 
Iepenlaan al duidelijk hadden  ge-
maakt,  dat zij een verruiming van 
het gebied wilden. Door de raad is 
toen het plan geopperd, om een ex-
tra strook van 65 meter over de volle 
breedte van de Iepenlaan bij het ge-
bied te betrekken om volwaardige 
bedrijfvoering mogelijk te maken. 

Nee
Gelijktijdig hiermee liep het streek-
plan van de provincie, dat gewijzigd 
werd, en wel  in die mate dat de ge-
bruiksmogelijkheden verruimd kon-
den worden. De raad van Uithoorn 
heeft ondanks dat besluit  toch nee 
gezegd tegen verdere verruimings-
mogelijkheden. Alles heeft volgens 
de wethouder te maken met de groei 
van de Greenports en dan vooral de 
Greenport Aalsmeer waar de Iepen-
laan onderdeel van uitmaakt. Er is 
namelijk door het Rijk een opgave 
gedaan om de Greenports te ver-
sterken. Wat is de ruimtebehoefte 
en hoe kunnen wij ervoor zorgen 
dat er locaties vrijkomen om bedrij-
ven te faciliteren en dan met name 
de Iepenlaan. Er is toen overleg ge-
weest met Stivas en de gemeente 
om een rapport op te stellen. In dat 
rapport komt hetzelfde naar voren 
als wat de bewoners nu aangaven, 
dat 65 meter niet voldoende is en er 
eigenlijk ruimte zou moeten komen 
tot aan de Noordkant en dan naar 
de N201 toe. Dan zou de zuidkant 
op termijn bekeken kunnen worden. 
Volgens het rapport is de bestaande 

glastuinbouw niet meer mogelijk. Er 
is nu een stuurgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van de diverse 
partijen zoals wethouders, een aan-
tal vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven en een gedeputeerde. De 
stuurgroep heeft  geen beslissings-
bevoegdheid, maar wanneer zij een 
besluit hebben genomen gaat dat 
naar het college. Die bestuderen 
dan weer dat rapport en komen uit-
eindelijk met een voorstel naar de 
raad. 

Belofte
De wethouder  beloofde dat de be-
woners geïnformeerd zouden wor-
den voordat de raad hierover een 
beslissing neemt zodat men nog 
kan lobbyen bij de raad.  Volgens 
wethouder Jeroen Verheijen moet 
men eerst het rapport van de stuur-
groep afwachten voordat het colle-
ge en de raad een beslissing kun-
nen nemen. “Wij hebben dat ook 
aangegeven aan de provincie toen 
die vond dat er maar handelsbe-
drijven van gemaakt moesten wor-
den”. Maar de bewoners van de Ie-
penlaan vinden dat ze aan het lijntje 

zijn gehouden. “We zijn niet geïnfor-
meerd over de plannen en als het 
gebied niet open wordt gelegd tot 
aan de N201 dan heeft de glastuin-
bouw geen toekomst meer. Volgens 
Leo Verbruggen is het echt ramp-
zalig en gaat geen enkele onderne-
mer nog investeren in een gebied 
waar totaal geen toekomst meer 
voor is. “Geloof in langdurige glas-
tuinbouw is er niet meer”. Men wil-
de wel graag weten over wat voor 
tijdsbestek het gaat. De wethouder 
vond dat moeilijk te beantwoorden 
maar na lang aandringen dacht de 
wethouder dat rond 20 december 
de plannen op tafel liggen zodat de 
stuurgroep in januari een beslissing 
kan nemen en dat dan in het voor-
jaar het voorstel aan de raad wordt 
voorgelegd. Erg gelukkig was men 
niet met het hele verhaal. Er werd 
zelfs over gesproken dat men bang 
was dat de hele Iepenlaan in elkaar 
stort als er geen grond bij komt. Als 
de gemeente grond moet onteige-
nen duurt dat ook weer een aantal 
jaren en dat zou betekenen dat die 
grond pas in 2012 van de gemeente 
zou zijn. Men was van mening dat 
er nu minimale kavelruimte gege-
ven moet worden omdat het geheel 
nu al verpaupert. Maar volgens wet-
houder Verheijen staat het elke on-
dernemer vrij om grond aan te ko-
pen en is het niet zo dat uitsluitend 
de overheid grond verkrijgt. Maar 
men bleef het vreemd vinden dat 
in andere gebieden wel verruiming 
plaatsvindt en dat het hier op de Ie-
penlaan niet mogelijk is. “U praat 
over een gelijkluidend beleid maar 
hoe komt het dan dat Aalsmeer veel 
gemakkelijker met de glastuinbouw 
omgaat en in Amstelveen wordt het 
zelfs gepromoot”. Volgens de wet-
houder probeert men zoveel moge-
lijk om met de drie gemeenten op 
één lijn te komen zodat het niet zo 
is dat alleen Uithoorn een afwijkend 
beleid voert. Volgens Leo Verbrug-
gen worden er in andere gemeenten 
ook andersoortige bedrijven gefaci-
liteerd en moet dit toch ook een mo-
gelijkheid kunnen zijn voor dit ge-
bied. (wordt vervolgd)

VERBOUWINGS
OPRUIMING:
KORTINGEN TOT 70%
ZIE PAGINA 13 IN DEZE KRANT

LUTZ FASHION M/V, VINKEVEEN.



Het declaratiefonds
Onlangs kreeg u deze folder door de bus. Heeft u de bon al ingevuld? 
Niet vergeten... december is al duur genoeg! 

Bel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0297 - 51 32 55.

Dat is het telefoonnummer van het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hieronder in en stuur hem zonder postzegel op naar:

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn

T.a.v. het cluster Werk en Bijstand

Antwoordnummer 30

1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:

svp invullen en in een envelop zonder postzegel 

versturen naar Gemeente Aalsmeer /Uithoorn

T.a.v. Cluster Werk en Bijstand 

Antwoordnummer 30 

1420 VB Uithoorn

     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:     Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:

Meer weten?
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende 
mededelingen van het gemeente-
bestuur kunt u dagelijks lezen op 
de internetpagina www.uithoorn.nl. 
Voor informatie over de omlegging 
van de N201 gaat u naar 
www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Regiotaxi tijdens de 
feestdagen
De ervaring leert dat veel mensen tijdens de feestdagen 
gebruik maken van de Regiotaxi. Als u zeker wilt zijn van 
vervoer, kunt u daarom het best zo snel mogelijk uw rit be-
stellen. Bel daarvoor 0900-899 83 43.

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

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

Jeugd ‘stem’ in 
jeugdbeleid Uithoorn
De ‘stem’ van de jeugd is belangrijk. De Raad en B&W vinden 
dit hét uitgangspunt voor een nieuw lokaal jeugdbeleid. Om 
te weten wat jongeren en hun ouders bezig houdt, is daarom 
gekozen voor een interactieve aanpak. Non-profi t Stichting 
Alexander gaat deze interactiviteit vormgeven. 

Nog dit jaar vinden de eerste plein-
panels plaats. Samen met jongeren-
werkers van Cardanus zullen ver-
schillende hangplekken in Uithoorn 
en De Kwakel bezocht worden om 
met de jongeren te praten. Vanaf 
januari 2008 beginnen verschillende 
interactieve activiteiten bij het basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs 
met ouders en bewoners. De ge-

meente gaat uit van de medewer-
king en brede inspraak van de jon-
geren, hun ouders, de organisaties 
die zich bezig houden met jongeren 
en andere belangstellenden. 

Met deze informatie kan het nieuwe 
jeugdbeleid echt aansluiten bij de 
wensen en ideeën van de bewoners 
van Uithoorn. 

Rond de feestdagen
Wanneer wordt uw huisvuil 
opgehaald?
Kerstfeest valt dit jaar op een dinsdag en een woensdag. Gelukkig 
hoeft niemand met propvolle vuilcontainers te blijven zitten: het inza-
melen gaat gewoon door, maar… op andere dagen. 

WIJK 1 (De Legmeer):
Papiercontainer op zaterdag 22 december. 
WIJK 2 (De Legmeer & Zijdelwaard):
De duobak op zaterdag 22 december én i.p.v. 1 januari 2008 
op zaterdag 29 december.
WIJK 3A  (Zijdelwaard, Thamerdal & Bedrijventerrein):
De duobak op zaterdag 29 december.
WIJK 3B (Thamerdal, Burg. Kootpark. 
Legmeer-West & buitengebied):
De duobak op zaterdag 29 december.
WIJK 4B (Meerwijk-Oost):
Papiercontainer (i.p.v. 1 januari 2008 en in tegenstelling tot 
de info uit de Afvalkalender) op zaterdag 5 januari 2008.

Nieuwe afvalkalender
De nieuwe Afvalkalender valt binnenkort samen met de 
nieuwe Gemeentegids bij u in de brievenbus. Op 22 de-
cember start de bezorging.

Dit jaar staan alle wijken op één Afvalkalender. Zo heeft u een duidelijk 
overzicht van de ophaaldata van de containers. Ook staan er de be-
langrijkste telefoonnummers op. In de groene katern van de Gemeente-
gids en op onze website vindt u alle overige informatie over afval en 
afval scheiden. Heeft u vrijdag 4 januari nog steeds geen Gemeen-
tegids met Afvalkalender ontvangen? Bel dan met Publiekszaken 
(513 111). U krijgt beide dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. U kunt 
ze ook via onze website aanvragen, www.uithoorn.nl/gemeenteloket.

Viering jaarwisseling 
De Kwakel
Gemeente, politie, brandweer, Woongroep Holland en een aan-
tal inwoners van De Kwakel zijn in goed overleg bezig met het 
opstellen van een draaiboek om de viering van de jaarwisseling 
in De Kwakel goed te laten verlopen. Dit is een uitwerking van 
de geslaagde viering van de vorige jaarwisseling. 

De centrale viering is dit jaar van de 
Anjerlaan/Rozenlaan verplaatst naar 
het centrum van De Kwakel. Daar 
wordt 31 december ter hoogte van 
de Kerklaan/Drechtdijk een feest-
tent geplaatst. Bij de tent komen 
vuurkorven te staan om het geheel 
op te luisteren. In verband daarmee 
worden de Kerklaan en het deel van 
de Drechtdijk tussen Mgr. Noord-
manlaan en Kwakelsepad/Boterdijk 
op oudejaarsdag vanaf 23.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Deze 
afzetting duurt tot nieuwjaarsdag 
02.00 uur.

Met het oog op de veiligheid moe-
ten altijd maar zeker tijdens de af-
zettingsperiode- auto’s in de Mgr. 
Noordmanlaan op de parkeervak-
ken worden gezet en niet er naast. 
Zo houden brandweerauto’s en am-
bulances vrije doorgang. 
Een aantal inwoners van De Kwa-
kel zal op oudejaarsdag geregeld 
surveilleren in hun dorp. Ze zullen 
bijvoorbeeld in de gaten houden of 
volgens de regels vuurwerk wordt 
afgestoken (dat mag die dag vanaf 
10.00 uur) en of er geen sprake is 
van vandalisme.

Voor 1 april aanvragen
Subsidie van het 
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het 
verlenen van fi nanciële steun aan instellingen en personen die 
binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van 
sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun fi nan-
ciële positie aanspraak te kunnen 
maken op steun kunnen vóór 1 april 
2008 een onderbouwde subsidie-
aanvraag indienen. Daar hoort bij 
een zo recent mogelijk inzicht van 
uw fi nanciële positie. De aanvraag 
moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 

Voor iets extra’s
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 

normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. 
De subsidieaanvragen worden in de 
tweede helft van april 2008 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers worden schriftelijk in kennis 
gesteld van de beslissing.

Meer weten?
Voor nadere informatie kan men 
zich wenden tot de heer 
mr. G. Roodhart, tel. 
513109.

Kerstbomen
Tja... en na de feestdagen wilt u 
natuurlijk uw kerstboom weer kwijt. 
Van woensdag 2 tot en met woensdag 
16 januari nemen de mannen van de 
reiniging naast uw afvalcontainer ook 
uw kerstboom mee. Op de dag dat er 
bij u in de straat afval ingezameld 
wordt, kunt u hem dus gewoon 
met uw container buiten 
zetten. Alle bomen 
worden versnipperd. 
Daarom is het 
belangrijk dat u de 
boom ontdaan is van
kruis en eventuele 
spijkers.
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

uit de gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de 
raad van Uithoorn op donderdag 20 december 2007 in het gemeen-
tehuis te Uithoorn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het 
Informatief Beraad en wordt na een korte schorsing om 21.00 uur 
gevolgd door de Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, H.L.Groen.

Nieuws

Blok Tijd Onderwerp  Actie
INFORMATIEF BERAAD

1 19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter: 
   Mevr.G.Veninga   
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.30  Kadernota beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2008-2011. 
  Voorstel van het college voor de beleidskaders voor het te voeren WMO 
  beleid in de komende jaren. 
  Doel: informatieve bespreking van de raad met het college van dit voorstel, 
  ter voorbereiding op een politiek debat en besluitvorming. RV07.61
1.4 20.30-20.45 Invoering Wet Algemene Bepalingen Omgevings-recht (WABO).Presentatie 
  door mevrouw M. Hoefsloot (projectleider voor de gemeente Uithoorn).
  Doel: informatieverwerving door de raad. 
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter 

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus Voorzitter:
   Mevr. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 20.12.07 Voorz/leden 
2.2  Mededelingen Voorz/leden 
2.3  Besluitenlijst raad: 06.12.07  Raadsleden 
2.4  Ingekomen stukken Raadsleden 
2.5  Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)  Inwoners/raadsleden
  indien aangemeld. 

POLITIEK DEBAT      
3 21.30-21.45 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Raads-, collegeleden
  Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.  
3.1 21.45-22.30 Afvalstoffen. Voorstel van het college om in verband met de implementatie van 
  het nieuwe afvalinzamelingsysteem in 2008 de Afvalstoffen-verordening 
  Uithoorn 2008 en de verordening Afvalstoffenheffi ng 2008 vast te stellen.
  Doel: politiek debat in de raad ter voorbereiding op de besluitvorming. RV07.65
3.2 22.30-22.50 Grafrechtenverordening en tarieven. Voorstel van het college over de 
  begraafplaats tarieven.
  Doel: politiek debat in de raad ter voorbereiding op besluitvorming. RV07.64  
  Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de  Raadsleden
  agendapunten. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling 
  van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
  22.50-23.05 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties
                     (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.05-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-, collegeleden
  1. advies van college
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat 
  (eventueel stemverklaringen)
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Begrotingswijziging nr. 10. RV07.68  
 23.30 SLUITING OPENBARE VERGADERING Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

Gewijzigde 
openings-
tijden
Gemeentehuis
24 december Gesloten 
25 december Gesloten
26 december Gesloten 
31 december Gesloten
1 januari Gesloten 
8 januari Gesloten 
 vanaf 15.30 uur

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

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

Daarom zijn er in Uithoorn en De 
Kwakel duidelijke regels. Regels, 
waarin rekening gehouden wordt 
met honden, met baasjes én met de 
wens om overal schoon en veilig te 
kunnen wandelen en spelen.

De regels op een rijtje:
- op de hondenuitlaatroutes (dui-

delijk aangegeven met opval-
lende borden en rode paaltjes) 
hoeven hondenbaasjes de poep 
van hun hond alleen maar op te 
ruimen, als dat op het pad of op 
de stoep ligt. In het groen ruimt de 
gemeente het voor u op.

- op de hondenlosloopgebieden 
(aangegeven met borden en groe-
ne paaltjes) ruimt de gemeente 
de poep overal voor u op. 

- op speelplekken mogen honden 
absoluut niet komen.

- alleen op losloopgebieden mag 
een hond lekker los lopen, verder 
moet hij overal aan de lijn lopen.

Opgeruimd staat netjes
Om de hondenbaasjes nog eens ex-
tra te attenderen op de regels voor 
honden en hondenpoep, heeft de ge-
meente borden gemaakt die steeds 
van plek veranderen. Meestal staan 
ze op plekken waar veel last is van 
hondenpoep, vaak plekken die wel 
in de buurt van een losloopterrein of 

Overlast van hondenpoep
Ook al houden veel hondenbaasjes en hondenuitlaters zich goed aan de regels, bij de gemeente 
blijft het klachten regenen over de uitwerpselen van honden. Vooral hondenpoep op speelveld-
jes is een grote bron van ergernis. Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.

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

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

De ingezonden foto’s en teksten 
worden samen met andere bijdra-
gen opgenomen in het Burgerjaar-
verslag 2007. Dit verslag zal in april 
2008 samen met de jaarrekening 
2007 worden aangeboden aan de 
raad. De informatie in het burger-
jaarverslag is namelijk ook van be-

lang voor de jaarrekening. 
Tot 1 maart 2008 kunt uw bijdrage 
inleveren. Dat kan per post (postbus 
8, 1420 AA Uithoorn) of per e-mail 
(gemeente@uithoorn.nl). Inzendin-
gen die voor plaatsing in aanmer-
king komen, moeten aan de volgen-
de eisen voldoen:

- uw bijdrage moet betrekking heb-
ben op gebeurtenissen in 2007 
in Uithoorn en/of De Kwakel

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

- de inzending moet betrekking 
hebben op het jaarthema verkeer 
en vervoer. 

AANSLUITING RANDWEG-
LEGMEERDIJK PER 
7 JANUARI 2008 
PERMANENT 
AFGESLOTEN

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

WERK IN 
UITVOERING

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

Nieuwe routes naar 
de Randweg
Verkeer vanaf de Legmeerdijk naar 
de Randweg krijgt een nieuwe route 
via de bestaande N201 en de Poel-
weg. Verkeer vanaf de N201 vanuit 
de richting Uithoorn kan ook gebruik 
maken van de Noorddammerweg 
om op de Randweg te komen. 

N201+
De werkzaamheden voor de om-

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

RIOLERINGS-
WERKZAAMHEDEN 
EUROPAREI

Eind november zijn rioleringswerk-
zaamheden in de Europarei begon-
nen. Voorafgaand aan de renovatie 
van de Romefl at en de herinrichting 
bij de Monnetfl at wordt de riolering in 
de nabijheid van deze fl ats vervan-
gen. Als eerste wordt de riolering bij 
de Romefl at vervangen, de riolering 
bij de Monnetfl at komt daarna aan 
de beurt. Nadat het riool bij de fl ats 
is vervangen, wordt aan de noord-
zijde van de Arthur van Schendel-
laan (vanaf de Achterberglaan tot de 
Straatsburgfl at) een nieuw transpor-
triool aangelegd. Naar verwachting 
zijn  de totale werkzaamheden in 
mei /juni 2008 voltooid. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd door 
aannemingsbedrijf  Fronik  Infra BV 
uit Mijdrecht. De begeleiding  van het 
werk wordt, in opdracht van de ge-
meente Uithoorn,  verzorgd door  het 
adviesbureau Grontmij Nederland 
bv. Namens hen zal dhr. F. Schrijvers 
toezicht houden op de werkzaam-
heden. Hij is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 06-22486119. U kunt 
met hem contact opnemen als u een 
vraag heeft over de uitvoering van 
de werkzaamheden.

een hondenuitlaatroute liggen, maar 
daar geen onderdeel van zijn. Plek-
ken dus, waar baasjes zelf de poep 
op moeten ruimen. 

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond:
- Irislaan
- Talmalaan
- Zwarte Mees
- Schans

Extra controles
Op de plekken waar de borden 
staan wordt extra gecontroleerd 
door de gemeente-surveillanten. Bij 

constatering van een overtreding 
kunt u een boete krijgen van maxi-
maal € 95,-.

Nieuwe plaatsen doorgeven
Is er bij u in de buurt een plek waar 
veel last is van hondenpoep? 
Omwonenden van zo’n plek kun-
nen deze voorstellen als nieuwe 
locatie voor de tijdelijke hondenbor-
den. Hoe? Bij voorkeur via e-mail 
(gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. hon-
denborden), telefonisch (513111) 
of schriftelijk (gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn). De 
borden worden geregeld op een 
nieuwe locatie geplaatst.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust 
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeen-
te@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook 
vinden op www.uithoorn.nl.

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

 TER INZAGE
Verzoek van Van de Does, Thamerlaan 2, 1421 XX Uithoorn, om vergunning 
voor het plaatsen van een berging aan de Thamerlaan 2 te Uithoorn. 
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Aanpassingen de Zon:
- verplaatsing algemene gehandicapten parkeerplaats
- instellen parkeerverbod Gerberalaan
Info: afdeling Leefomgeving, mw. S. Theeuwes, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 20 december 2007
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gem.Uithoorn 2008 
+ bijbehorende toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
Gem. Uithoorn. Besluit fi nanciële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2008. 
Info: afdeling WMO-voorzieningen, mw. Ria Visser, tel 513 937 
Inzageperiode: t/m 24 december 2007
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat 415, 1117 BM 
Schiphol, om vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet t..b.v. 
de bouw van  de Brede School op het perceel Hermelijn (Legmeer-West).
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD Uithoorn 
om vergunning tot het vergroten van een woning op het perceel 
Geertruidahoeve 6 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
bij de woning Valeriuslaan 9 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Bijvoet 24 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Opstarten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO en verlenen 
strooivergunning.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht fi etspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 531 001
Inzageperiode: t/m 3 januari 2008

Verzoeken ontheffi ng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming Van Tol Rozen, 
Hoofdweg 71, De Kwakel en A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223
Inzageperiode: t/m 4 januari 2008
Ontwerpbesluit wijzigen bestemmingsplan Landelijk gebied 
voor Vuurlijn 17 te De Kwakel.
Info: mw. A. Stevens, tel 513 009
Inzageperiode: t/m 10 januari 2008
Verordening op het beheer en het gebruik van de 
gemeentelijke begraafplaats(en) 2008.
Info: mw. M. Kerstens, tel 513 241
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Waternet, ambtshalve wijziging Wvo-vergunning 
Cindu Chemicals b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Subsidieregeling Riolering Woonboten AGV.
Verantwoordelijke instantie: Waternet, R.D. Kroeze, tel. 020 - 608 33 51
Info: afdeling Leefomgeving, dhr. P. Corthals, tel 513 210
Inzageperiode: t/m 18 januari 2008
Integrale herinrichting Witkopeend, Bergeend en Dwerggans.
Info: dhr. E. Warmerdam, tel 513 289
Inzageperiode: t/m 24 januari 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 55, reguliere bouwaanvraag voor 
 het vernieuwen van een bestaande berging.
- Ginkgo 24, reguliere bouwaanvraag voor het 
 vergroten van een kantoorruimte.
- Cotoneaster 12, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen 
 van bedrijfsruimte voor het distribueren van bloemen.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 75, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen 
 van een opslagloods t.b.v. een vloer eerste verdieping.
- Amsteldijk-Noord 35, sloopaanvraag voor het slopen 
 van het voormalig ketelhuis.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de WRO vrijstelling te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor 
het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
Meerwijk-Oost
- Gouwzee 39, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemd bouwplan ligt van 21 december 2007 tot en met 31 januari 2008 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in 
het grijze kader.
De Kwakel
- Bouwlocatie hoek Drechtdijk/Boterdijk, vergunning aan Bot Bouw Initiatief 

voor het ingebruiknemen van een gedeelte van de openbare weg, voor het 
plaatsen een afvalcontainer en 210 m2 gemeentegrond van 1 februari 2008 
tot en met 31 december 2009. Bezwaar: t/m 22 januari 2008

- Noorddammerweg 24, vergunning aan de exploitant van discotheek The One 
voor een later sluitingsuur op 1 januari 2008 (nieuwjaarsnacht) van 01.00 tot 
06.00 uur voor een feest voor de jeugd. Bezwaar: t/m 25 januari 2008

Meerwijk-Oost
- Schans 108, vergunning aan de exploitant van Herbergh 1883 voor een later 

sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning aan de exploitant van Herbergh 
1883 voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2008. Be-
zwaar: t/m 22 januari 2008

Thamerdal
- Den Uyllaan 4, vergunning  voor het gedeeltelijk plaatsen van een praktijklo-

kaal en nevenruimtes op het bestaande dak. Bezwaar: t/m 21 januari 2008
- Prinses Christinalaan 125, vergunning aan de exploitant van snackbar De 

Bokkesprong voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2008. 
Bezwaar: t/m 22 januari 2008

Dorpscentrum
- Stationsstraat 41, vergunning aan de exploitant van Het Oude Spoorhuis voor 

een later sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning aan de exploitant van 
Het Oude Spoorhuis voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 
2008. Bezwaar: t/m 22 januari 2008

- Wilhelminakade 3, vergunning aan de exploitant van Café de Gevel voor een 
later sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning aan de exploitant van Café 
de Gevel voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2008. Be-
zwaar: t/m 22 januari 2008

- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van Drinken & Zo voor een 
later sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning aan de exploitant van Drin-
ken & Zo voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2008. 
Bezwaar: t/m 22 januari 2008

- Koningin Julianalaan 18, vergunning aan de exploitant van Queens Pub voor 
een later sluitingsuur voor het jaar 2008 en vergunning aan de exploitant van 
Queens Pub voor het plaatsen van twee speelautomaten voor het jaar 2008. 
Bezwaar: t/m 22 januari 2008

- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan de heer Verburg voor het 
innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op maandag 
24 december 2007 voor de verkoop van kaas. Bezwaar: t/m 25 januari 2008

Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Geeris-Wegkamp voor het inne-

men van een standplaats met een mobiele verkoopwagen in de periode van 
14 t/m 31 december 2007 voor de verkoop van oliebollen. Bezwaar: t/m 24 
januari 2008

- Vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het op zondag 27 januari 2008 
houden van de Kenwood Run. Bezwaar: t/m 25 januari 2008 

De Legmeer
- Legmeerplein 4, vergunning aan de exploitant van Wen Wah Chinees restau-

rant voor het plaatsen van één speelautomaat voor het jaar 2008. Bezwaar: 
t/m 22 januari 2008

- Brunel 17, sloopmelding voor het slopen van asbesthoudende gevelplaten.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.A. van Seumerenlaan 1, drank- en Horecavergunning aan het bestuur van 

Stichting Cardanus voor uitgaanscentrum The Mix en vergunning aan het be-
stuur van Stichting Cardanus voor uitgaanscentrum The Mix voor een later 
sluitingsuur voor het jaar 2008. Bezwaar: t/m 22 januari 2008

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

20 reclameborden van 8 t/m 17 januari 2008 om bekendheid te geven aan de 
start Alpha cursus. Bezwaar: t/m 25 januari 2008

Burg. Kootpark
- Pieter Hellendaalweg 7, vergunning voor het plaatsen van een aanbouw (tuin-

kamer). Bezwaar: t/m 21 januari 2008.

 VERLEENDE VENTVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 
2008 aan:
- De heer B. Lemmens namens IJsman BVBA, voor het venten van consump-

tie-ijs, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 in de 
Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

- De heer Aoulad Youssef, voor het venten van consumptie-ijs, voor de periode 
van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 in de Gemeente Uithoorn, 
(m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

- De heer C.H.L. van Vliet, namens Hoogervorst & van Vliet voor het venten van 
consumptie-ijs, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 
2008 in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

- De heer J.P. Brinkman, namens Portofi no v.o.f. voor het venten van consump-
tie-ijs, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 in de 
Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

- De heer J.A.M. Hoogerwerf, voor het venten van consumptie-ijs en gebakken 
producten, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 
in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermelde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. Tot uiterlijk 15 januari 2008 kan tegen voormelde ver-
gunningen bezwaar worden aangetekend. 
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements¬
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht. 

 VOORAANKONDIGING:
 INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DE LEGMEER”
Voor de wijk De Legmeer, inclusief het zuidelijk gedeelte, wordt een nieuw be-
stemmingsplan voorbereid. Het plan heeft betrekking op het gebied dat wordt 
begrensd door de Zijdelweg, het voormalig spoorbaantracé/de toekomstige bus-
baan, Legmeer-West en de gemeentegrens Amstelveen/Uithoorn (Hoofdtocht).
Het nieuwe bestemmingsplan zal voornamelijk een actualisering van de bestaan-
de regelingen betreffen. Voor het centrumgebied en de huidige schoollocatie is 
een nieuwe ontwikkeling in voorbereiding. Omdat de uitwerking hiervan nog niet 
bekend is, wordt voor dit gebied vooralsnog een globale, nader uit te werken 
bestemming ‘Centrum’ opgenomen. De voormalige spoorbaan tussen De Leg-
meer en Legmeer-West krijgt een verkeersbestemming met de toevoeging bb 
(busbaan). Het voorontwerpbestemmingsplan “De Legmeer” ligt vanaf vrijdag 4 
januari 2008 tot en met donderdag 14 februari 2008 ter inzage bij de receptie in 
de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis, alsmede in de openbare bibliotheek, gebouw 
De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek. Binnen de termijn van de ter inzage legging kan een schriftelijke 
reactie op het voorontwerp bij burgemeester en wethouders van Uithoorn worden 
ingediend (Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn). Ook kan een inspraakreactie per email 
worden ingediend: bestemmingsplannen_legmeer@uithoorn.nl, of via de website 
www.uithoorn.nl. 
Verdere procedure:
Na verwerking van de inspraakreacties zal het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zes weken ter inzage worden ge-
legd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan moet 
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden voorge-
legd. Bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen te zijner tijd 
bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Door middel van publicaties in De 
Nieuwe Meerbode en de Staatscourant zal bekend worden gemaakt wanneer 
zienswijzen, dan wel bedenkingen kenbaar kunnen worden gemaakt.

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

Klassiek homeopaat

Praktijk gesloten van vrijdag
21 december  2007 t/m dinsdag

1 januari 2008
Waarneming:
Dhr. J. Klaver
Tel. 023-533 02 31

Praktijk geopend vanaf
woensdag 2 januari 2008

Telefonisch spreekuur:
di. t/m vr. van 8.30-9.00 uur

Dorpsstraat 41, 1431 CA Aalsmeer
Tel.  0297-342202

Bert Vreeken
FLOWERSTrend

Dorpsstraat 26
Uithoorn

PER 27 DECEMBER 2007 IS ONZE VESTIGING GESLOTEN.
GAAT SLUITEN

Wij, Karin, P� er en alle medewerkers,
bedanken onze aardige en trouwe klanten

Trendfl ower Business voor bedrijven gaat
gewoon verder vanuit onze hoofdvestiging.

VOOR INFORMATIE
0297-325703 OF
INFO@BLOEMENDECORATIE.NL

Gevraagd:
Stripboeken. Alles is wel-
kom. Ik ben op zoek naar o.a. 
Douwe Dabbert, Kuifje etc. 
Suske & Wiske complete serie.
Tel. 0297-534942
Te koop:
Stoelverhoger. Boxkleed. 
Hobbelauto. Wastafelplanchet. 
Pers stuk 5 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Eiken kaptafel met spiegels 45 
euro. Vloerkleed, 1.40x1.60, ro-
ze 35 euro. Kerstspullen 5 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
JVC breedbeeld kleuren TV, 70 
cm 250 euro. Grundig videore-
corder 40 euro. 
Tel. 0297-561053
Te koop:
Mooie pluchen dierenkop 
leeuw, tijger, ijsbeer, merk Bibi, 
z.g.a.n. Leuk voor de kinderka-
mer 10 euro per stuk.
Tel. 0297-533095

Te koop:
1 Doos sanitaire tegels, kleur 
wit en tegelsnijder 7,50 euro.
Tel. 0297-531610
Te koop:
Radio jaren 60, in prima staat 
30 euro. Citruspers, nieuw elec-
trisch 10 euro. Kerstverlichting 5 
euro. Wastafelplanchet 5 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Mobiele telefoon, merk 
Siemens, oplader, simlock 
vrij 40 euro. Roze vloerkleed, 
1.60x2.40, scheerwol 35 euro.
Tel. 0297-562433
Te koop:
Kampeerbedje in reistas, 
z.g.a.n., donkerblauw, com-
pleet met matrasje, merk 
Chicco 15 euro.
Tel. 0297-540180
Te koop:
Radio tv meubel, breed 1,50 
mtr, uitschuifbaar tot 2,5 mtr, 
kleur wit 30 euro.
Tel. 0297-520112

Te koop:
Sony dvd speler z.g.a.n. 50 euro.
Tel. 0297-560984

Te koop:
Reebok step 20 euro.
Tel. 0297-540605
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Alternatieve kerstmarkt
Het idee kwam een aantal jaren geleden op om met kerst stil te staan bij die 
mensen die het wat minder getroffen hebben dan wij. Om je eigen kerst-
vreugde te delen door iets te kopen dat hen ten goede komt. Zo ontstond 
het idee van een goede doelen kerstmarkt.
Vanaf het begin deed de Stichting Ontwikkelings Samenwerking mee met 
het initiatief van de wereldwinkel. Ook dit jaar op zaterdag direct na Sinter-
klaas was er een goede doelen kerstmarkt op het pleintje van De Passage. 
De kou werd getrotseerd, kramen opgebouwd en de te verkopen spullen 
uitgestald, hangtafels neergezet. Het was een bedrijvigheid van jewelste.

SOS had onder andere kerstkaarten, speciaal ontworpen door leerlingen 
van het Veenlanden College voor projecten in Wajir. Daarnaast was er war-
me chocolademelk, erwtensoep en informatie over alle onderwijsprojecten 
en het schoolgeldfonds van SOS De Ronde Venen.
Amnesty International verkocht kaarten en kaarsen ten behoeve van hun 
werk voor politieke gevangenen. De knutselclub ‘kinderen helpen kinderen’ 
verkocht zelfgemaakte spulletjes om daarmee via het Liliane fonds zieke 
kinderen in arme landen te helpen. De wereldwinkel verkocht bijzondere 
cadeaus, kerststallen en kerstballen om zoveel mogelijk kleine producenten 
in de derde wereld een inkomen en daarmee een menswaardig bestaan te 
geven.

Het was koud. De warme drank en soep konden de mensen nauwelijks 
warm houden. Bij de knutselclub deed iedereen vreselijk z’n best zoveel 
mogelijk te verkopen. Maar helaas viel de belangstelling voor de goede doe-
len een beetje tegen. Het was wel druk bij de wereldwinkel. Maar passanten 
liepen gehaast met hun boodschappen langs. De kerstgedachte waarop wij 
hoopten was er nog niet zo. De voor de middag voorspelde regen kwam 
gelukkig pas omstreeks half vier. Bij de eerste ijzige regendruppels werd de 
markt in rap tempo afgebroken. 

Ria Waal
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Uithoorn – Het was weer een tijdje geleden, maar zondagmiddag rond 
15.00 uur was het weer eens raak: een Franse camper had zich klem 
gereden onder het busviaduct op de Wilhelminakade in Uithoorn. De 
camper kon pas achteruit loskomen nadat men alle vier banden had 
laten leeglopen,  zo schreef ons Harry Egberts uit Uithoorn

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Activiteiten voor kinderen rondom Kerst

Kinderen bij de stal
Uithoorn - De afgelopen weken zijn 
de kinderen van de Emmaüsparo-
chie elke zondag bezig geweest met 
de voorbereiding op Kerstmis. In het 
adventproject hebben ze kennis ge-
maakt met de Profeet Jesaja, die ze 
elke zondag - als de grote mensen 
in de kerk waren – liet merken dat 
de oude verhalen ook voor kinderen 
iets te zeggen hebben, dat je dro-
men kunt laten uitkomen.
Op kerstavond maandag 24 decem-
ber om 19.00 uur worden alle kin-
deren met hun ouders verwacht in 
de Speciale viering voor de kinde-
ren in de Burght. Het kerstverhaal 
,Het herderslied’ wordt uitgebeeld 
en kinderkoor Op-Maat zorgt voor 
de liederen 
Ook kinderen die niet aan het Ad-

ventproject hebben deelgenomen 
zijn natuurlijk van harte welkom. 
Op 2e kerstdag 26 december is er 
om 14.00 uur Kindje Wiegen in de 
Burght, waarbij er extra aandacht is 
voor de kleinsten en alle gelegen-
heid de Kerststal goed te bekijken. 
Kinderen mogen verkleed komen 
als herder, koning, engel enz.
De activiteiten rond Kerstmis wor-
den afgesloten als we op zondag 6 
januari in de kerk aan de Schans om 
10.00 uur de Drie Koningen vieren. 
Wie van de kinderen dat wil mag
verkleed als Koning naar de kerk 
komen. Na afloop eten we drieko-
ningenbrood met daarin een noot 
verstopt. 
Kortom, voldoende gelegenheid om 
met kinderen Kerstmis te vieren.

Kerstsamenzang 
in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdagavond 22 
december zullen de drie koren van 
de parochie St. Jans Geboorte in De 
Kwakel een kerstsamenzang verzor-
gen.
Op deze wijze willen de drie koren 
alle aanwezigen, dus U, in de sfeer 
brengen die hoort bij het kerstfeest.
In een verhaal zijn vele bekende 
kerstliederen verwerkt. 
Deze liederen worden door de ko-
ren samen met de aanwezigen ge-
zongen.
Ook afzonderlijk zal elk koor een ei-
gen lied laten klinken. Het geheel 
zal muzikaal begeleid worden door 

de eigen organisten en musici.
Iedereen die zingend en muzikaal 
de feestdagen in wil gaan, mag zich 
genodigd weten.
De organisatoren hopen dat het een 
welluidende avond zal worden. 
Het enthousiasme van de jonge en 
oudere zangers en zangeressen 
staat hier borg voor!
Aanvang van de kerstsamenzang: 
19.00 uur. 
De toegang is uiteraard gratis. 
Maar een donatie voor het scholen-
project van Pater Theo Voorn in Ke-
nia is van harte welkom
Iedereen van harte welkom.

LET OP!!!
Onze krant wordt op 

andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende 
feestdagen wordt onze krant op 
andere dagen opgemaakt dan 
normaal. Vandaar dat de inle-
vertijden voor de komende twee 
kranten totaal anders is dan u ge-
wend bent. Dat geldt voor adver-
tenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 
bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-
de.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 
zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zater-
dag 5 januari is ons kantoor ge-
opend.

Kinderkerstviering
Mijdrecht - “Onderweg naar het 
licht” is het thema van de kerstvie-
ring speciaal voor kinderen.

Naast een bijzondere uitvoering van 
het kerstspel zullen er ook veel lied-

jes worden gezongen en muziek ge-
maakt. Het kinderkerstfeest is op 24 
december om 19.00 uur in de Jans-
kerk, Kerkstraat 11, in Mijdrecht. De 
kerk is open vanaf 18.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom.
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Een veel gebruikte uitspraak in 
de Rondeveense raad is “Tom 
Poes verzin een list”. Deze 
wordt dan gebruikt om aan te 
geven dat veelal de fractie van 
het CDA weer een oplossing 
moet verzinnen om de twee 
kemphanen VVD en RVB met 
de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen.

Zo ook afgelopen raadsverga-
dering, maar of dit komt door de 
gevleugelde uitspraak of dat dit 
een toevalligheid is, de raadsleden 
beginnen zich ook steeds meer 
te gedragen als de bewoners van 
Rommeldam. Het stadje bedacht 
door Marten Toonder en de woon-
plaats van heer Bommel en zijn 
goede vriend Tom Poes. De hoofd-
rol was ditmaal voor Wammes 
Waggel in zijn hoedanigheid als 
fractievoorzitter van RVB. Hij vindt 
het altijd zo enigjes als er weer eens 
een gevulde tribune is bij commis-
sies of raadsvergaderingen, dat hij 
die bezoekers graag wil plezieren. 
Hij past zijn standpunten dan ook 
sneller aan het publiek aan, dan 
een windwijzer de windrichting 
aangeeft. Zo ook tijdens de com-
missier ruimte, waar de Driehoek 
ter sprake kwam. Waar de twee 
andere coalitiepartijen van Wam-
mes dachten een goede afspraak 
te hebben, waren zij vergeten dat 
niks veranderlijker is dan Wam-
mes en een volle tribune. En die 

tribune die was gevuld, met als 
gevolg dat Wammes, tot grote er-
gernis van zijn coalitie genoot VVD, 
180 graden draaide en het CDA 
ook nog meekreeg. Enigjes moet 
hij gedacht hebben. Dit was echter 
van korte duur, hij had de toorn van 
de VVD over zich afgeroepen. En 
toen de tribunes weer leeg waren 
en hij verantwoording moest gaan 
afleggen voor zijn draai, kwam hij 
in de problemen en draaide hij zijn 
standpunt toch maar weer bij. Ech-
ter, bij de raadsvergadering waar 
het zelfde punt weer ter sprake 
kwam en de tribunes weer ge-
vuld waren, vond hij het wederom 
enigjes al die aandacht en won-
der boven wonder, de draai was 
weer gemaakt. Ditmaal ging het 
CDA echter niet mee en zou de 
VVD zijn consequenties trekken. 
En als Wammes de boze blikken 
ziet van zijn collega’s vraagt hij om 
een schorsing. En omringd door 
boze coalitie genoten draaien we 
gewoon weer terug. En daar kwam 
Wammes Waggel met een rood 
hoofd, of dit was van schaamte of 
dat hij duizelig was geworden van 
al dit gedraai, is een vraag. De nei-
ging van ondergetekende gaat uit 
naar het laatste, gezien de manier 
hoe hij omging met zijn motie om 
een referendum te houden voor 
een gedane zaak. 

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Enig jes

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij
huis

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

Ze zijn er nog...!

Volgens de boeken zijn ze 
eenjarig, maar op mijn ber-
kenstronken zitten ze nog 
mooi te wezen: elfenbankjes. 
Of de elfen er elke nacht op 
zitten, is de vraag. Soms is het 
wel lekker om in sprookjes te 
geloven en met wat fantasie 
zouden ze zich prima thuis 
voelen in mijn tuin.
Eigenlijk moet iedereen een 
paar ouwe stronken in zijn 
tuin hebben om te genieten 
van wat er allemaal op groeit 
en wat er mee gebeurt. Het 
is een dieren-, planten- en 
schimmeltuin in het klein. Er 
gebeurt in de loop der jaren 
erg veel met zo’n verrottende 
boomstronk.
Het elfenbankje is een oprui-
mer, want ze leeft op dood 
hout. Een dergelijke pad-
destoel noemen we een sa-
profiet. Ik hoef dus die dode 
houtstronk in mijn tuin niet op 
te ruimen, dat doet de natuur 
zelf. Het enige dat ik moet heb-
ben is: geduld. De houtstronk 
wordt als het ware gekoloni-
seerd door het mycelium (een 
massa fijne zwamdraadjes) 
van het elfenbankje. Het re-
cyclet als het ware het hout 
van de stronk. Zo gebeurt dat 
in mijn tuin in het klein en in 
de bossen in het groot. Laten 
liggen dus, dat houtafval.
In een van mijn  padde-

stoelenboeken (Paddestoe-
lenencyclopedie van Gerrit 
J.Keizer)staat dat naast het 
Gewoon elfenbankje ook het 
Fopelfenbankje bestaat. Vol-
gens mij heb ik ze allebei op 
de berkenstronk. Het Fopel-
fenbankje parasiteert na-
melijk op het mycelium van 
andere Elfenbankjes. Naast 
het Gewoon elfenbankje zijn 
er ook nog het Ruig elfen-
bankje en de Witte bultzwam 
en de Anijskurkzwam. Alle 
vier zgn. Trametessoorten 
waar het Fopelfenbankje op 
kan parasiteren als ik het 
goed begrijp. Parasieten zijn 
profiteurs, dat snap je wel. 
Dat is het Fopelfenbankje 
ook…zomaar even gebruik 
maken van de zwamvlok van 
het Gewoon elfenbankje….
durft tie wel. Tja…..ook in de 
paddestoelenwereld is niets 
menselijks vreemd….of is het 
andersom? De lezer mag het 
zeggen.

Elza Vis
iVN-natuurgids

Wil je ook natuurgids worden? 
Er is nog plaats op de natuur-
gidsencursus die 4 februari  
start. Informatie en opgave 
bij Trijnie Korver (281624) of 
Pety Huussen (283117)

Tevreden bewoners in vernieuwd 
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
publiceerde een landelijke krant een 
ranglijst voor verpleeghuizen die 
was samengesteld met behulp van 
informatie uit 2005. Zuwe Maria-
Oord (ZMO) kwam daardoor slecht 
uit de bus. De vergelijking met 334 
verpleeghuizen in ons land leverde 
een op twee na laatste plaats op?!...  
De Inspectie voor de Gezondheids-
zorg (IGZ) gaf op haar website met-
een daarop als commentaar dat de 
(sterk) verouderde informatie onge-
schikt was voor het maken van een 
ranglijst waarop de ‘beste’ en de 
‘slechtst’ scorende verpleeghuizen 
ingedeeld waren.
Dat Zuwe Maria-Oord niet in het 
‘linker rijtje’ voorkwam was te dan-
ken aan het feit dat men op dat mo-
ment volop in de verbouwing c.q. 
nieuwbouwfase verkeerde en geen 
kant op kon met bewoners en pa-
tiënten. Daardoor mankeerde er wel 
eens wat aan de verleende zorg. Nu, 
bijna twee jaar later, is de bouwtijd 
achter de rug en is het geheel ver-
nieuwde Zuwe Maria-Oord begin 
vorige maand feestelijk heropend. 
Het zorgcentrum heeft met deze 
vernieuwing nota bene de toon ge-
zet als een van de beste en meest 
modern geoutilleerde zorgcentra in 
Nederland voor psychogeriatrische 
bewoners! Wat meer is, ruim een 
maand geleden werd Zuwe Zorg 
HKZ-gecertifi ceerd (Harmonisa-
tie en Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector). Alleen al in dit licht ge-
zien is het bepaald onjuist om Zu-
we Maria-Oord dan als een van de 
slechtste zorgcentra te kwalifi ceren! 

Genieten
Anno 2007 blijken de ruim 400 
medewerk(st)ers zich uitstekend 
van hun taak te kwijten voor de zorg 
over bijna 200 ‘bewoners’ van het 
complex. Die genieten, binnen de 
geboden mogelijkheden, meer dan 
een uitstekende verzorging en per-
soonlijke aandacht. Uit navraag blijkt 
juist dat men zeer tevreden is. Ver-
der blijkt het aantal verzoeken van 
binnen en buiten de regio voor een 
woon/behandelplek dermate hoog 
dat noodgedwongen een wacht-
lijst is aangelegd. Met name van-
uit de regio Amsterdam komen le-
gio aanvragen binnen. Ouderen krij-
gen bij Zuwe Maria-Oord kwalitatief 
hoogwaardige zorg op maat. Daar-
naast krijgt men ook vaak patiën-
ten ter revalidatie van het AMC in 
Amsterdam-Zuidoost waarmee men 
een uitstekend samenwerkingsver-
band heeft. Dat alles spreekt toch 
voor het vertrouwen dat men in Zu-
we Maria-Oord heeft en de kwaliteit 
van de zorg die geboden wordt! Na-
tuurlijk kan het wel eens voorkomen 
dat er een radertje hapert in de or-
ganisatie, maar is dat niet overal wel 
eens het geval? Dan wordt er ex-
tra aandacht besteed om het voor-
val adequaat op te lossen. Als de-
ze factoren waren meegenomen in 
een (recente) beoordeling had Zu-
we Maria-Oord zonder meer aan de 
top van de ranglijst gestaan als be-
horende tot de ‘betere’ zorgcentra in 
Nederland. En terecht!

Goede score
In een verklaring naar buiten rea-
geert Zuwe op de naar haar mening 
verkeerde interpretatie van feiten in 
met name de Volkskrant en het AD 
Het Groene Hart:

‘Zuwe betreurt het, dat de Volks-
krant verouderde informatie ver-
strekt en daarmee lezers op het ver-
keerde been zet. Om lezers van de 
juiste informatie te voorzien, is het 
wenselijk dat er op korte termijn een 
ranglijst wordt gepubliceerd, die ge-
baseerd is op recente informatie, 
die op dit moment reeds beschik-
baar is.

De Volkskrant heeft vijf aspecten 
zwaar laten meewegen in de analy-
se, te weten meerpersoonskamers, 
bewoners die worden vastgebon-
den, preventie van doorligwonden, 
ziekteverzuim en een ordelijke re-
gistratie. Juist op deze vijf aspecten 
scoort Zuwe Maria-Oord anno 2007 
zeer goed (Inspectierapport juli 
2007). Zuwe Maria-Oord heeft door 
middel van complete nieuwbouw 
inmiddels maar liefst 139 eenper-
soonskamers en 30 tweepersoons-
kamers gerealiseerd. En geen en-
kele bewoner wordt vastgebonden! 
Verder is er grote aandacht voor 
het voorkomen van doorligwonden. 
Er is een protocol, er wordt preven-
tief geregistreerd en het percentage 
bewoners dat doorligwonden heeft, 
ligt lager dan het landelijk gemid-
delde. 
Voor wat betreft het ziekteverzuim, 
heeft Zuwe Maria-Oord tot en met 
het derde kwartaal 2007 een ziek-
teverzuim van slechts 4,9% t.o.v. het 
landelijke gemiddelde van 6,5%! Tot 
slot is heel Zuwe Zorg sinds 13 no-
vember (en dus ook Zuwe Maria-
Oord) HKZ-gecertifi ceerd. Dit cer-
tifi caat wordt alleen toegekend als 
de registratie goed op orde is. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de registra-
tie van valincidenten.’ Aldus de in-
houd van het persbericht.
Carla Kranendonk, regio directeur 

Zuwe voor De Ronde Venen, steekt 
haar teleurstelling desgevraagd niet 
onder stoelen of banken. “Dergelij-
ke berichtgeving werkt zeer demo-
tiverend op onze medewerkers en 
vrijwilligers. Die doen er alles aan 
om ‘hun target’ op het voorzienin-
gen niveau te halen. Wat erger is, de 
berichtgeving is pertinent onjuist als 
je die tegen het licht houdt van 2007. 
In ons persbericht ontzenuwen wij 
dat dan ook,” geeft Kranendonk te 
kennen.

Kliniek Somatiek
Wie de huidige situatie van Zuwe 
Maria-Oord in ogenschouw neemt 
zal moeten beamen dat de over-
eenkomst met de ‘slechte bericht-
geving’ niet opgaat. Behalve zorg-
verlening aan cliënten die uiteenlo-
pende zorg vragen, zoals psychiatri-
sche en somatische zorg, biedt Zu-
we Maria-Oord ook mogelijkheden 
voor wonen, revalidatie en dagbe-
handelingen op velerlei terrein. Alle 
zorgvoorzieningen kunnen worden 
afgestemd op de individuele vraag 
van de bewoners en cliënten. Daar-
naast is er een geïntegreerd klein, 
maar gemoedelijk verzorgingshuis, 
Vinkenoord genaamd, waar een 
aantal bewoners zelfstandig in een 
appartement wonen dat zij zelf heb-
ben ingericht. Tevens is er een com-
pleet nieuw medisch Behandelcen-
trum – de Kliniek Somatiek - waar 
zowel de bijna tweehonderd ‘be-
woners’ en revalidatiepatiënten van 
Zuwe Maria-Oord van de medische 
faciliteiten gebruik kunnen maken. 
In dit behandelcentrum bieden ver-
schillende particuliere zorgverleners 
hun diensten aan.

Boven de kliniek die met een gevel 
grenst aan de Kerklaan, telt behalve 
de begane grond nog drie verdie-
pingen. Daar bevinden zich de afde-
lingen voor somatische ziekten met 
prachtige kamers voor in totaal 63 
bewoners. 
Elke bewoner heeft een eigen ka-
mer die voorzien is van de modern-
ste voorzieningen.

Daaronder tilfaciliteiten, een 
fl atscreen TV en communicatiemid-
delen. De inrichting is op het niveau 
van hotelcomfort. De sanitaire faci-
liteiten in de (gemeenschappelijke) 
badkamers zijn in hoogte verstel-
baar, ergonomisch doordacht en ul-
tramodern van vormgeving.

Moderne woon- en
zorgfaciliteiten
Behalve De Kliniek Somatiek 
en de faciliteiten voor medische 
(dag)behandeling zijn er in de ach-
terliggende twee jaar verschillende 
nieuwe woonblokken aan de Heul-
weg en Kerkelande gebouwd voor 
kleinschalige bewoning door de cli-
enten van Zuwe Maria-Oord en het 
personeel.

Deze grootschalige nieuwbouw 
werd in 2005 ingezet omdat de 
toenmalige huisvesting niet meer 
voldeed aan de moderne eisen van 
deze tijd. Nieuwe huisvesting is er 
gekomen voor bewoners van Zuwe 
Maria-Oord met psychogeriatrische 
zorg. Het gaat daarbij om klein-
schalig wonen op de begane grond 
in 1- en 2-persoons zit-/slaapka-
mers (voor echtparen). Zij verke-
ren in een huiselijke omgeving met 
een gemeenschappelijke huiskamer 
en een open keuken. Een team van 
medewerk(st)ers begeleidt het huis-
houden.

De bovenverdieping bestaat uit wo-
ningen voor personeel en vrije sector 
woningen voor 55-plussers. Voorts 
zijn er woonblokken voor kleinscha-
lig groepswonen waar mensen met 
een psychische stoornis worden be-
geleid. Deze ruimten zijn voorzien 
van speciale woonkeukens waar 
de bewoners onder leiding kunnen 
meehelpen met koken en maaltijd-
bereiding. Er is eveneens een cen-
trale ontmoetingsruimte. Verder is 

er nieuwe woonruimte voor patiën-
ten die lijden aan NAH (Niet Aange-
boren Hersenafwijkingen).
Nieuwe woningen zijn er ook voor 
verstandelijke gehandicapten. Al 
met al zijn er drie grote woonvleu-
gels gebouwd en zijn de bestaande 
voorzieningen – op het pand aan de 
Herenweg na - geheel gerenoveerd 
en gemoderniseerd.

Daarbij is bovendien ruimte gecre-
eerd voor mensen die ‘dubbelzorg’ 
nodig hebben. Een project dat sa-
men met Altrecht wordt uitgevoerd 
en waarin ouderen met zowel ern-
stige gedragsproblemen als een li-
chamelijke ziekte geholpen kunnen 
worden.

Al met al biedt de combinatie van 
het aanbod aan zorg door Zuwe 
Maria-Oord en verscheidene parti-
culiere zorgverleners meer dan vol-
doende mogelijkheden om het wel-
zijn van bewoners (én particulie-
ren) op het gestelde peil te houden. 
Dit wordt gezien als een unieke en 
vooruitstrevende stap binnen de (lo-
kale) zorgsector.

Vinkeveen heeft zich hiermee heel 
duidelijk op de kaart gezet.
Enige vorm van negatieve bericht-
geving mag dan ook gerust achter-
wege blijven en is gezien de huidige 
wijze waarop in Zuwe Maria-Oord 
zorg wordt verleend, dan ook onte-
recht!
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Uithoorn, omgeving Arthur van Schendellaan, Katertje, erg jong, 

kleurstelling zwart met witte bef en witte voetjes. Als u hem vindt 
bel tel. 0297-587095. 

Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Uitweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met 

wit. (tel. 06- 20451806).
- Mijdrecht, omgeving rotonde Enschedeweg, kater, E.K.H., Cypers 

groot. (tel 0297-587095).
- Uithoorn, omgeving Kwakelsepad, kat, kleurstelling zwart, is

groot en stevig. (tel. 06- 20451806).
- Uithoorn, omgeving Admiraal de Ruiterlaan. Poes kleurstelling

geheel zwart. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Singel, kat, E.K.H., (tel. 06-20451806).



Mijdrecht - Zaterdag 22 december 
om 19.00 uur is er een kerstconcert/
samenzang met koor Cantare en 
gemengd koor St. Caecilia. Zij zullen 
gezamenlijk en afzonderlijk kerstlie-
deren ten gehore brengen. De lie-
deren worden afgewisseld met ca-
rols als Away in a manger en O little 
town of Bethlehem, op verschillende 
melodieën; Joy to the World, Nella 
fantasia van Ennio Morricone ook 
wel gezongen door Il Divo, grego-
riaans adventslied Rorate Coeli en 
liederen voor dubbelkoor zoals Tol-
lite hostias van Saint Saëns, Unto us 
is born a Son en daarnaast bekende 
meezingers oa: Nu daaght het in het 
oosten, Midden in de winternacht, 
Hark the herald angels sing en Eer 
zij God en tot slot Joy to the World. 
Begeleid door piano of orgel. 

Een mooie gelegenheid om u voor 
te bereiden in deze donkere dagen 
voor kerst en hopende op “Vrede op 
aarde”. Komt dus allen tezamen om 
de sfeer van kerst te proeven met 

kaarsjes, gezelligheid, de kerstver-
sieringen in onze gotische kerk en 
de mooiste kerstliederen. U bent van 
harte welkom! Toegang is gratis.

pagina 14 Nieuwe Meerbode - 19 december 2007

AJOC mag toch 
uitbreiden
De Ronde Venen – Jongerenver-
eniging AJOC mag toch uitbreiden. 
Leek het er even op dat het colle-
ge de toegezegde uitbreiding van  
AJOC toch weer zou afblazen – dit 
in verband met de toekomstige wo-
ningbouw op het Argon sportcom-
plex – het college heeft haar fout in-

gezien en maakt toch haar belofte 
waar.
Niet zomaar hoor, zeker ook onder 
de druk die er gekomen was uit de 
commissie ruimte, waar een grote 
meerderheid wethouder Roosen-
daal al had laten weten dit niet te 
pikken.

Kerstconcert/samenzang 
“Vrede op aarde

“Niet bang maar 
voorbereid”
De Ronde Venen - Namens het 
Gehandicaptenplatform De Ron-
de Venen, overhandigt H. Niehe, de 
DVD “Niet Bang maar voorbereid” 
aan Wethouder van Breukelen en 
brandweercommandant L.Tillart 
Het Gehandicaptenplatform De 
Ronde Venen  vindt dat gemeente 
en brandweer voorbereid moeten 
zijn op noodsituaties. In deze situ-
aties kunnen mensen met een be-
perking vaak minder snel reageren 
of ze reageren anders dan verwacht, 
bijv. bij brand. Mensen met een be-
perking worden heden ten dage  
niet meer ver in de natuur opgebor-
gen of in tehuizen buiten de samen-
leving, maar ze wonen waar moge-
lijk midden in de samenleving en 
zijn er geïntegreerd.
Het is fijn voor de mensen dat ze 
langer thuis kunnen blijven en  zelf-
standig of met begeleiding in de 
gemeenschap kunnen leven. Het is 
ook belangrijk dat de naaste omge-
ving, bijv. goede buren op de hoogte 
zijn van de beperking  zodat ook zij, 
in geval van nood, de hulpverleners 
kunnen informeren.

Gelukkig gaat het in normale om-
standigheden meestal goed om met 
een beperking zelfstandig te wonen. 
Bij calamiteiten, zoals bijv. brand 
kunnen mensen met bewegings- 
beperkingen of zintuiglijke stoornis-
sen minder snel uit de voeten. Men-
sen met een verstandelijke of psy-
chische beperking kunnen in deze 
situatie totaal in de war geraken en 
volslagen in adekwaat reageren.

Levensecht 
De DVD geeft inzicht in wat er kan 
gebeuren of hoe je je kan voorbe-
reiden. 

In de film zijn verschillende oefen-
situaties in scène gezet en gefilmd. 
De conclusies liegen er niet om.

De veiligheid is in het geding. Men-
sen met een beperking staan steeds 
meer midden in onze samenleving. 
Dit stelt eisen aan de woon- en leef-
omgeving en de hulpverlening bij 
een calamiteit. Zowel de hulpver-
lener als de gehandicapte is hier-
op nog onvoldoende voorbereid. Dit 
komt duidelijk naar voren in de film 
“Niet bang maar voorbereid”.

De film is tot stand gekomen in sa-
menwerking met, en door financie-
ring van de landelijk opererende 
Taskforce Handicap en Samenle-
ving. Inmiddels zijn 1500 DVD’s ver-
spreid onder overheden, brandweer 
en gehandicaptenorganisaties.

De meeste mensen kunnen zichzelf 
in veiligheid brengen in een crisis-
situatie. Iemand met een beperking 
kan dit vaak niet. Rolstoelgebonden, 
bedlegerig, niet kunnen zien of ho-
ren, hoe ontsnap je dan?

Met de film hopen de makers het 
onderwerp nationaal hoger op de 
agenda te krijgen. Ook in internati-
onaal verband heeft het onderwerp 
de aandacht, zo blijkt uit het onlangs 
gehouden congres in Verona. 

Oliebollen en appelbeig-
nets in Vinkeveen
Aalsmeer - Vinkeveen - Dit jaar 
werken meer dan 70 leden van de 
Gereformeerde kerk PKN van Vin-
keveen en Waverveen mee aan het 
bakken en verkopen van oliebollen 
en appelbeignets. Zoals elk jaar zal 
de opbrengst bestemd zijn voor de 
kerk en/of een goed doel. Omdat 31 
december op maandag valt is beslo-
ten op vrijdag 28 december met de 
losse verkoop te starten. Dit jaar zijn 
er twee verkooppunten in Vinke-
veen, namelijk het kerkplein aan de 

Herenweg 253 en het parkeerterrein 
van winkelcentrum Zuiderwaard. 
Ook de 29ste en de 31ste decem-
ber zijn op deze locaties oliebollen 
en appelbeignets te koop.

Digitaal bestellen kan natuurlijk 
ook. Via de website www.oliebollen-
vinkeveen.nl kunt u vanaf vandaag 
uw bestelling plaatsen. Bij een be-
stelling van minimaal 40 oliebollen/
appelbeignets brengen we ze gratis 
bij u thuis in De Ronde Venen.

Ondanks moties blijft estafetteproject overeind

Voorbereidingen voor de Driehoek 
gaan gewoon verder
De Ronde Venen – Het leek op pa-
pier zo’n rustige raadsvergadering 
te worden. Op de agenda stonden 
alleen maar hamerstukken, dus met 
een beetje geluk opent de burge-
meester om half acht de vergade-
ring en staan we om kwart voor acht 
weer buiten. Dat zou je denken.
Maar reken daar tegenwoordig 
maar niet meer op bij de Ronde-
veense raad. Sinds ze ontdekt heb-
ben hoe hun ( gratig gekregen van 
de gemeente) laptop met e-mail 
werkt, lijkt het er steeds meer  op, 
dat de commissie, maar ook de 
raadsvergaderingen, tegenwoordig 
voor 80% per mail worden behan-
deld. En dus alles... besloten, want 
geloof maar niet dat deze mailpost 
door wordt gestuurd naar de pers. 
Dat noemde ze vroeger, voor het di-
gitale tijdperk,  achterkamertjes po-
litiek, tegenwoordig zou je dat ach-
ter de (beeld)schermen) politiek 
kunnen noemen.
De ene naar de andere mail gaat 
over en weer van raadslid naar 
raadslid, van fractie naar fractie. He-
le voorstellen, moties, vriendelijke 
en minder vriendelijke mails vliegen 
over en weer. Gelukkig druppelt er 
zo nu en dan ook iets richting pers, 
zodat we wisten dat we wel degelijk 
naar de vergadering moesten. 

Onrust
Er waren de hele week al diverse 
moties over en weer gegaan. Er was 
onrust over moties uit de gelederen 
van de coalitie partij, waar de ande-
re coalitiepartijen het op zijn zachtst 
gezegd, helemaal niet mee eens wa-
ren. Dreigde er een breuk?  Het zou 
niet de eerste keer zijn.
 
Regelmatig blijkt dat het niet zo lek-
ker loopt tussen RVB en de ande-
re twee fracties. Er wordt wat afge-
maild, maar ook tijdens schorsingen 
vallen er soms harde woorden en 
kan de coalitie met ternauwernood 
op de rails worden gehouden. Maar 
daar hoort de pers en ook de bur-
gers eigenlijk niets van te weten.
Dat gaat allemaal via de mail tegen-
woordig. En als alles dan alles per 
mail is geregeld dan treden de da-
mes en heren naar buiten. Maar dat 
redden ze niet altijd. Zo ook niet 
donderdag jl.

Moties
Niks snelle vergadering. Er waren 
maar liefst vier moties. Een van de 
Christen Unie/SGP, twee van D66 
en een van Ronde Venen Belang. 
De motie van de Christen Unie ging 
over de Driehoek, 2 van D66 ook 
en Ronde Venen Belang had er ook 
nog een over de herindeling die ze 
niet wilde. De motie over de Drie-
hoek, dus over de plannen van het 
college om de sportparken van Ar-
gon en CSW te gaan bebouwen met 
woningen en de sportverenigin-
gen te verplaatsen naar een geheel 
nieuw sportpark, achter de Rabo-
bank , tussen Mijdrecht en Wilnis in, 
de Driehoek gehete.

Er is de laatste weken al heel wat 
over gesproken en ook door ons 
over geschreven, dus om in herha-
lingen te vallen heeft weinig zin.
Duidelijk was, dat de plannen van 
het college twee jaar geleden goed 
vielen bij het grootste deel van de 
raad. alleen D66 was tegen. Tot een 
paar maanden geleden leek de raad 
nog steeds achter de plannen van 
het college te staan.

Maar, toen er heftige bezwaren 
kwamen van bewoners van de He-
renweg in Wilnis, werd het onrustig 
in de raad. Opeens bleek dat lang 
niet alle fracties het nog een goed 
plan vonden.

Coalitie
Twee weken geleden tijdens de be-
handeling in een commissieverga-
dering barstte een beetje de bom. 
Het bleek dat lang niet ieder frac-
tie meer achter de plannen ston-
den,  Ronde Venen Belang en het 
CDA, leken zich achter D66 te scha-
ren. Wethouder Roosendaal was het 
heen en weer geschuif duidelijk zat 
tijdens die vergadering en zei dat 
hij niet meer van plan was om het 
opnieuw uit te leggen: De driehoek 
was de enigste mogelijk om een 
nieuw sportpark te creëren en zo-
doende woningen te bouwen. G.S. 
Had dit duidelijk aangegeven, er 
zijn geen andere mogelijkheden  en 
hij was niet van plan om voor gek 
te gaan staan bij G.S. met weer de 
vraag of het anders kon.

Brief
Onenigheid dus in de raad. Hierop 
schreef het college een uitgebreide 
brief naar de raad ( die wij vorige 
week helemaal publiceerde) om het 
de raad nog een keer heel duidelijk 
uit te leggen.

Deze brief zorgde voor een van de 
moties van de Christen Unie/SGP 
en van D66. De fractievoorzitter van 
klein rechts vroeg zich af of het wel 
goed ging met de coalitie. “ Er zijn al 
heel wat vergaderingen vooraf ge-
gaan aan deze plannen. Als nu blijkt 
dat twee van de drie coalitie partijen 
opeens niet meer het plan van hun 
college steunt, vinden wij heel in-
grijpend.

De wethouder en met hem het he-
le college zegt: wij handhaven ons 
stand en gaan door met de plannen. 
Wij willen nu weten hoe het CDA en 
Ronde Venen Belang er over denkt. 
Is er nog vertrouwen in deze coa-
litie? Hij diende een motie in met 
het voorstel waarin de raad nu zou 
moeten besluiten in te stemmen 
met het collegebesluit om de loca-
tie de Driehoek aan te wijzen als de 
locatie die tijdens de intensie-fase 
van het Estafetteproject wordt uit-
gewerkt als de toekomstige locatie 
voor de voetbalverenigingen Argon 
en CSW.

Geen draagvlak
De standpunt verandering van het 
CDA en RVB was voor  Cees Hou-

mes van D66 natuurlijk koren op zijn 
molen. Hij was vanaf het begin al te-
gen. Ook hij rook bloed en vroeg 
zich af of er nu nog wel draagvlak 
was voor het college om hiermee 
door te gaan.

Maar al snel bleek dat de coalitie 
partijen toch wel weer op een lijn 
zaten. De fractie van het CDA had 
zelf een gesprek gehad met Gede-
puteerde en was er nu dan toch ook 
van overtuigd dat er geen andere 
mogelijkheden waren. Terecht vroeg 
Palm zich wel af waarom de fractie 
van het CDA, wel de Gedeputeer-
de geloofde en niet de wethouder, 
die toch precies hetzelfde had ver-
teld, namens Gedeputeerde. Ook 
de fractievoorzitter van Ronde Ve-
nen Belang stond blijkbaar weer op 
de rails, hoewel toch niet helemaal, 
want hij wilde in eerste instantie dan 
toch wel weer meegaan met een 
motie van D66, om toch, nogmaals, 
een nieuw onderzoekje te doen.

Schorsing
Je zag de fractievoorzitters van het 
CDA en de VVD blikken wisselen 
en er werd een schorsing gevraagd. 
Wat er in de gesloten kamertjes is 
besproken, wie zal het zeggen, maar 
uiteindelijk ging ook Ronde Venen 
Belang mee met de motie van de 
Christen Unie/SGP.

Onbegrijpelijk was echter het stand-
punt van Gemeente Belangen. Zij 
schaarde zich ook achter D66. De 
wethouder begreep daar ook niet 
veel van: Wat willen we allemaal? 
Woningen bouwen! Wat kunnen we 
als we dit doen? Woningen bou-
wen!

De fractievoorzitter van Gemeente 
Belangen bleef het jammer vinden 
maar: “ de coalitie heeft duidelijk de 
gelederen weer gesloten. De race is 
gelopen”, aldus Van Broekhuijsen en 
zijn fractie stemde net als D66 tegen 
de motie van klein rechts.

De fractie van VVW en de Combi-
natie waren vanaf het begin voor en 
bleven gewoon voor. Zij vonden en 
vinden het gewoon een goed plan. 
Schreurs namens de Combinatie: ‘ 
Bij alle negatieve gedachten ligt hier 
wel een mooi plan dat mooie moge-
lijkheden bied” en aldus werd be-
sloten.

Bert van Broekhuijsen GB: Het is een 
gelopen race

Anco Goldhoorn RVB: Na schorsing 
weer terug naar coalitiestandpunt

Jan van Loo CDA: Gelooft Gedepu-
teerde eerder dan de wethouder

LET OP!!!
Onze krant wordt op

andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende 
feestdagen wordt onze krant op 
andere dagen opgemaakt dan 
normaal. Vandaar dat de inle-
vertijden voor de komende twee 
kranten totaal anders is dan u ge-
wend bent. Dat geldt voor adver-
tenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 
bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-
de.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 
zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zater-
dag 5 januari is ons kantoor ge-
opend.
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Meubelpaleis Van Kreuningen 
feestelijk geopend
Mijdrecht - Zaterdag 15 decem-
ber jl. opende het nieuwe meubel-
paleis van Van Kreuningen zijn deu-
ren voor kopers en ander belang-
stellenden van woninginterieur. Ie-
dereen kan nu bij Van Kreuningen 
genieten van liefst 1.750 vierkante 
meter woninginterieur in de breed-
ste zin van het woord. Niet alleen 
voor een groot scala aan meubelen 
in verschillende stijlen en uiterlijk, 
ook voor een veelvoud aan woonde-
coratie, zonwering, gordijnen, een 
uitgelezen collectie vloerbedekking 
en slaapcomfort is men hier aan het 
juiste adres. Van Kreuningen stof-
feert de hele woning en richt dit op 
een harmonieuze manier in naar ie-
ders kleur, smaak en stijl. Vanzelf-
sprekend wordt dit voorafgegaan 
door een gedegen advies en een 
scherpe offerte. In het nieuwe meu-
belpaleis aan de Industrieweg 42-44 
in Mijdrecht worden verschillende 
stijlen in de vorm van ‘woonkamers’ 
gepresenteerd. Op die manier krijgt 
men een goed beeld van wat bij el-
kaar past. De beide showrooms, 
waarvan een op de eerste verdie-
ping, zijn goed toegankelijk via een 
brede trap terwijl rolstoelgebruikers 
en mensen die wat slecht ter been 
zijn, gebruik kunnen maken van een 
personenlift. Ook buiten is de in-
gang rolstoelvriendelijk gemaakt. 
Licht en ruimte kenmerken de 
showrooms waar het prettig rond-
lopen en kijken is in een informele 
sfeer. Voor kleine kinderen is een 
speciale speelhoek gecreëerd waar 
kinderen zich bezig kunnen houden 

terwijl de ouders zich op hun gemak 
kunnen oriënteren. De collectie be-
staat voornamelijk uit meubelen die 
beantwoorden aan een eigentijd-
se woonstijl. Er zijn klassieke meu-
belen, trendy meubelen, koloniale 
meubelen, wandmeubelen en teak-
houten meubelen. Verder is er een 
breed assortiment glazen kleinmeu-
bilair en een mooi aanbod aan re-
laxfauteuils. Het slaapcomfort is ge-
richt op de betere merken, waaron-
der Auping, Pullmann en de manier 
van Scandinavisch slapen. Nieuw 
bij Van Kreuningen is het ‘cento-
concept’ waarbij men meubels per-
soonlijk kan samenstellen naar ei-
gen smaak, afmetingen, bekleding 
en kleur. Er is daarbij keuze uit 63 
verschillende mogelijkheden om te 
kiezen voor een persoonlijk zitcom-
fort. Geregeld gaat Van Kreunin-
gen acties voeren met meubels in 
de goedkopere prijsklasse, de zo-
genaamde prijsbrekers. Daarmee 
wil Van Kreuningen ook de jonge-
re mensen de kans bieden om hun 
eerste woning goed maar niet al te 
duur in te richten. Anders gezegd, 
klanten van alle leeftijden zijn wel-
kom bij het geheel vernieuwde Van 
Kreuningen concept.
Alle meubels en slaapcomfort wordt 
aangeboden onder garantiebepa-
lingen van Garantmeubel, iets wat 
men niet moet verwarren met de 
naam Garantiemeubel dat hiermee 
geen enkele binding heeft.

Openingsvoordelen
Ter gelegenheid van de feestelij-

ke openingen profiteerde bezoe-
kers daarvan mee in de vorm van 
openingsvoordelen en deelname 
aan een prijzenfestival. Het laat-
ste via een actienummer dat op de 
openingsfolder van Van Kreunin-
gen staat gedrukt en die afgelopen 
week huis aan huis is verspreid. Met 
dat nummer dingen bezoekers mee 
naar mooie prijzen. De actie loopt 
tot zaterdag 30 december a.s.
Hein van Kreuningen en zijn echt-
genote Simone zijn heel erg blij dat 
de nieuwe vestiging eindelijk is ge-
opend. “Het heeft veel voeten in de 
aarde gehad aan het regelen van 
vergunningen, toestemming van de 
brandweer, een flinke verbouwing 
en inrichting en ga zo maar door. 
Al met al zijn we een paar maan-
den uitgelopen in tijd, maar het re-
sultaat mag er zijn. We richten ons 
met deze vestiging op de toekomst 
en geloven heilig in een goed com-
mercieel resultaat,” aldus Hein van 
Kreuningen, die mede namens zijn 
echtgenote Simone een compliment 
geeft aan allen die zo hard gewerkt 
hebben om het pand nog voor de 
feestdagen in december gereed te 
hebben voor de opening. Dat is ge-
lukt. Als komend voorjaar nog meer 
bedrijven die gericht zijn op interi-
eur en toebehoren langs de Indu-
strieweg hun voltooiing naderen, 
bijvoorbeeld Koeleman, wordt het 
in die omgeving gezellig winkelen. 
Dan komt er (nog) meer leven in 
de brouwerij binnen het voormalige 
saaie stukje industriegebied rond-
om het parkeerterrein bij Karwei.

Kantooreenheid Service-
Punt Vinkeveen geplaatst
Vinkeveen - Het stond al een tijdje 
op de planning, maar het eerste be-
gin van het derde ServicePunt voor 
wonen, welzijn en zorg in De Ron-
de Venen is zichtbaar. Aan de Fu-
tenlaan 52-56, op een steenworp 
afstand van winkelcentrum Zuider-
waard, is vrijdag 14 december jl. een 
zestal (mobiele) kantooreenheden 
geplaatst. De klus werd vakkundig 
uitgevoerd door kraanbedrijf Jan 
Snel uit Montfoort. Aan de Futen-
laan waren op de locatie naast en-
kele voor sloop bestemde woningen, 
betonplaten gelegd met hoekfunde-
ringen waarop de ‘kantoorcontai-
ners’ werden neergezet. Vervolgens 
werden die aan elkaar bevestigd tot 
een (tijdelijk) kantoorgebouw. De 
bedoeling is dat het ServicePunt 
Vinkeveen vier jaar op deze plaats 
blijft staan. Dit in afwachting van de 
nieuwe en vaste kantoorruimte in 
winkelcentrum Zuiderwaard waar-
van het plan is dat dit rond die tijd 
geheel zal worden gerenoveerd.
Het nieuwe ServicePunt kantoor zal 
officieel op 21 januari feestelijk wor-
den geopend, maar Bertien Twee-
huijsen, Erica Both en Nienke van 
der End zullen vanaf 7 januari het 
kantoor al gaan ‘opwerken’. Zij vor-
men de bemanning van dit nieuwe 
ServicePunt, dat behalve kantoor is 
voor Vinkeveen ook het coördinatie-
punt zal zijn voor alle wonen-, wel-
zijn- en zorgactiviteiten in De Ronde 
Venen als daarover informatie wordt 

gevraagd. Nu kan men daarvoor te-
recht in de ServicePunten aan de 
Hoofdweg te Mijdrecht en in de 
Dorpsstraat te Wilnis.

Blij
Er waren heel wat blije gezichten tij-
dens de plaatsing in de vroege mor-
genuren. Wethouder Jan van Breu-
kelen omdat de locatie voor het 
nieuwe ServicePunt in krap twee 
maanden tijd gerealiseerd kon wor-
den. Dit mede dankzij de samen-
werking met Westhoek Wonen, die 
belangeloos de grond aan de Fu-
tenlaan voor dit doel af staat. De 
grond is bestemd voor nieuwbouw 
van woningen, maar omdat een huis 
nog bewoond is en dus niet gesloopt 
kan worden, laat dat op zich wach-
ten. Rabobank directeur Ruud van 
der Vliet bleek in zijn nopjes om-
dat nu ook inwoners van Vinkeveen 
straks kunnen genieten van de in-
formatiemogelijkheden bij het Ser-
vicePunt en direct antwoord kunnen 
krijgen op vragen die er leven bij de 
(oudere) inwoners over wonen, wel-
zijn en zorg. 
Daaronder ook vragen in relatie tot 
bepaalde activiteiten van Rabobank 
Veenstromen. De bank is een deel-
nemende partij in dit project samen 
met de gemeente en Westhoek Wo-
nen. Bertien Tweehuijsen is als co-
ordinator ook heel gelukkig met het 
nieuwe kantoor omdat zij daar veel 
meer ruimte heeft. In het Gezond-

heidscentrum aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht werd het volgens haar 
wel erg krap en ook kon de privacy 
van bezoekers niet meer helemaal 
gewaarborgd worden. Straks is dat 
een stuk beter.

De nieuwe directeur van deze wo-
ningcorporatie, Tom Burgers, werkt 
eveneens graag mee aan de rea-
lisatie van het nieuwe SteunPunt. 
“Westhoek Wonen wil graag inves-
teren in zoveel mogelijk woonple-
zier voor alle inwoners van De Ron-
de Venen voor zover die woningen 
van Westhoek betrekken. Maar ook 
de mens zelf staat daarbij centraal. 
Om die reden nemen wij graag als 
partij onze verantwoordelijkheid in 
de Rondeveense samenleving voor 
de totstandkoming van de derde 
ServicePunt waar iedereen met vra-
gen over wonen, welzijn en zorg te-
recht kan of om hulp vraagt. Wij dra-
gen daar graag in een kwart van de 
kosten toe bij. De grond waarop het 
verplaatsbare kantoor staat is ons 
eigendom en wij staan die op tij-
delijke basis af omdat het om een 
goede zaak gaat. ” Aldus Burgers 
die een goed gevoel heeft over de 
samenwerking met de andere part-
ners en zich met Westhoek op een 
andere en opener manier in de Ron-
deveense samenleving wil profile-
ren dan zijn voorganger Karin Ro-
sielle. Met dat gegeven zullen nog 
meer mensen blij zijn!

Blije gezichten bij de plaatsing van de tijdelijke ServicePunt kantooreenheid in Vinkeveen, v.l.n.r. Tom Burgers, Ruud 
van der Vliet, Bertien Tweehuijsen en Jan van Breukelen

Ronde Venen Belang maakt het de coalitie niet makkelijk

Wij willen bewoners laten 
kiezen!
De Ronde Venen – De fractie-
voorzitter van Ronde Venen Belang 
kwam donderdagavond jl. tijdens de 
openbare raadsvergadering met een 
motie waarin hij de raad wilde laten 
besluiten, dat er voor 14 januari nog 
een bijeenkomst komt waarbij de 
De Rondeveense burgers nogmaals 
kunnen meepraten over de herinde-
ling.

Hij wilde zelfs dat alle bewoners een 
persoonlijke uitnodiging thuis ge-
stuurd kregen met daarbij een ant-
woordkaart met: ik ben voor de her-
indeling of ik ben tegen de herin-
deling of het interesseert me niet, 
of woorden van gelijke strekking. 
“Ronde Venen Belang brengt ons 
steeds weer in verwarring over de 
herindeling”, zo reageerde een dui-
delijk geirriteerde aldus Rob Blans, 
fractievoorzitter van de VVD.

“Het raadsvoorstel dat door de 
meerderheid van de raad, waaron-
der ook RVB, is aangenomen, is hel-
der. De Ronde Venen heeft een her-
indeling niet gezocht, maar als deze 
onvermijdelijk is dan gaan we voor 
de grote variant.

En we hebben gekregen wat we 
hebben. En wat blijkt nu: RVB is te-
gen. Hoezo geloofwaardige politiek? 
Voor ons is het voorstel van GS dui-
delijk en een goede oplossing: een 
bestuurskrachtige en duurzame ge-
meente. De belangen van onze in-
woners zullen in de toekomst beter 
behartigd kunnen worden dan nu”, 
aldus Blans.

Tendentieus
”Steeds waren wij van mening dat 
door onze coalitiepartner RVB meer 
ruimte te geven we hen binnenboord 
konden houden”, zo vervolgde Blans. 
“ Zo hebben wij ingestemd met het 
vragen naar nader onderzoek, het-

geen voor ons niet echt nodig was, 
en gingen we ook akkoord om nog 
een keer een bijkomst te organise-
ren voor de inwoners om de nieuwe 
variant tot te lichten.
Niet dat wij daar iets van verwach-
ten, de eerste twee bijeenkomsten 
gaven duidelijk aan dat het meren-
deel van de inwoners er geen pijn 
bij voelt. Een duidelijke uitnodiging 
in de lokale pers is wat ons betreft 
dan ook voldoende.
Reeds meerdere keren is door de-
ze raad aangegeven dat het middel 
referendum ongewenst is, gezien de 
complexiteit van de materie. En nu 
komt RVB met een voorstel om toch 
een verkapt referendum te houden.

Overigens zonder objectieve infor-
matie om een goede afweging te 
kunnen maken. De brief spreekt 
zelfs van het verliezen van zelfstan-
digheid van onze gemeente. Ten-
dentieuze kan het bijna niet. Het zal 
u niet verbazen dat wij zeer teleur-
gesteld zijn in de opstelling van RVB 
en dat wij ons absoluut niet kun-
nen vinden in hun motie”, aldus de 
niet mis te verstane woorden van de 
VVD fractie.

Bert van Broekhuijsen van Gemeen-
te Belangen kon zich wel vinden in 
de motie van RVB, maar bij de stem-
ming bleek toch dat hij daarin in zijn 
fractie alleen stond. Youssef Rasna-
be stemde bij de stemming tegen de 
motie. Van Broekhuijsen: “Waarom 
niet nogmaals naar de inwoners?. 
Wij als raad zeggen dus nu, niet no-
dig, we weten het al!. Niet erg netjes 
tegenover de inwoners”. 

De fractievoorzitter van de andere 
coalitie partner, het CDA, Jan van 
Loo,  probeerde op een diplomatieke 
manier de coalitie in een goed dag-
licht te houden: “Ik begrijp de mo-
tie van RVB best. Er is in ieder geval 

over nagedacht. We kunnen echter, 
net als de VVD, alleen meegaan met 
nog een avond voor de burgers. We 
kunnen niet meegaan met een ant-
woordkaart. Ik wil niet negatief oor-
delen over de motie van RVB, maar 
we kunnen er niet mee meegaan”, 
aldus Van Loo

Cirkel
Toine Doeze was eerlijker en opener 
in zijn mening namens zijn fractie: ‘ 
RVB is gewoon een vicieuze cirkel 
aan het creëren.
We hebben twee keer de bewoners 
geraadpleegd en twee keer was de 
opkomst treurig en de discussie nog 
treuriger. Burgers hebben geen in-
teresse in deze zaak. Ze begrijpen 
heel goed dat er niets veranderd in 
hun omgeving.
RVB denkt in termen van we gaan 
onze gemeente opheffen, je kan ook 
zeggen, we gaan onze gemeente 
uitbreiden.

Ik zou zeggen RVB hou toch op. We 
hebben als raad al beslist. Wat jul-
lie willen is een schijninspraak, boe-
renbedrog. Trek die motie in. Durf 
nu eindelijk eens je verantwoording 
te nemen. Belazer je kiezers niet 
langer”.

Belachelijk
Ook D66 begreep RVB niet. “Je stelt 
je belachelijk aan als je nu weer 
naar de burgers gaat. Je word niet 
meer serieus genomen”. Ook Hen-
drik Palm van klein rechts was het 
eens met Doeze, evenals Toon van 
der Meer van VVW. CDA er Jan 
Rouwenhorst probeerde nog even 
om Anco Goldhoorn de motie te la-
ten intrekken, maar het hielp niet. 
RVB bleef erbij dat de bewoners de 
kans moesten hebben om te kiezen. 
Zoals te verwachten haalde de mo-
tie het niet. Alleen Bert van Broek-
huijsen steunde hem.

Kerstfeest op Molenland-
school een warme traditie
Mijdrecht - Voor de leerlingen, 
leerkrachten en ouders is het kerst-
feest op OBS Molenland al jaren 
een “warme traditie”.
De openbare identiteit van de school, 
zorgt voor een levendige discussie 
over de vraag waarom we kerstfeest 
vieren. Daar horen kerstliedjes, een 
kerststalletje, een kerstgedachte en 
een gezamenlijke kerstmaaltijd bij. 
Dit jaar wil de school de buurtbe-
woners ook meer bij het kerstfeest 
betrekken. 
Door de leerlingen wordt tijdens de 
kringgesprekken gepraat over de 
reden waarom we kerst te vieren. 
Sommige mensen vieren de geboor-
te van Jezus en voor anderen is Kerst 
niet alleen een feest van lichtjes en 
lekker eten, maar ook een jaarlijks 
terugkerend familiefeest waarin we 
de warmte, de liefde en het res-
pect voor elkaar ervaren.  Ook zijn 
er mensen die bewust geen kerst-

feest vieren. .
De kinderen mogen aan elkaar ver-
tellen waarom en hoe er kerstfeest 
bij hen wordt gevierd. Dit levert een 
leuke en een levendige discussie 
op. Zo leren kinderen dat niet alle 
mensen het kerstfeest om dezelfde 
reden of op gelijke wijze vieren. 
De school is erg blij met de grote 
mate van betrokkenheid van haar 
ouders. Zeker in deze tijd waarin 
ouders het erg druk hebben, kan 
de school er toch op rekenen dat de 
ouders de handen uit de mouwen 
willen steken om de school te hel-
pen met allerlei activiteiten.

Het jaarlijkse kerstbuffet is daar 
een goed voorbeeld van. Vaders en 
moeders doen hun uiterste best om 
voor de groep van hun kinderen iets 
lekkers te maken. We krijgen zo ie-
der jaar zeer gevarieerde maaltijden, 
van kippenboutjes tot couscous. 

Maar voordat de kinderen zich te 
goed mogen doen aan het diner 
wordt er een mooi , zelfgeschreven 
kerstverhaal, door één van de leer-
lingen van groep 8 voorgelezen. Alle 
groepen hebben mooie kerstliede-
ren geleerd die gezamenlijk worden 
gezongen. Enkele leerkrachten heb-
ben een kerstkoortje gevormd en 
ontvangen de kinderen met zang. 
Voor de ouders is er dit jaar weer 
een lekker glaasje glühwein of war-
me chocolademelk op het mooi ver-
sierde schoolplein. Omdat de school 
midden in de wijk Molenland staat, 
en een goede relatie met de buur-
bewoners belangrijk vindt, worden 
zij dit jaar ook uit genodigd om op 
woensdag 19 december om 18.30 
uur een drankje te komen drinken.
 OBS Molenland wenst al haar leer-
lingen, ouders en ook buurtbewo-
ners een gezellig kerstfeest en een 
verdraagzaam 2008 toe!
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Donateurs van jubilerend 
K&G gaan weer dammen
Uithoorn - Op 22 december, als 
op de datum af de Kwakelse dam-
club Kunst & Genoegen 80 jaar be-
staat,  treden de donateurs van de-
ze vereniging weer in het strijd-
perk. Vanaf 13.00 uur zijn deze huis-
, tuin- en keukendammers, die hun 
club trouw voor drie euro in het jaar 
steunen, welkom in het dorpshuis 
De Quakel. 
 Onder de bezielende leiding van 
de clubleden maken zij er altijd een 
waar damspektakel van. Bij de eer-
ste partijen treden ze nog beschei-
den aan, maar eenmaal in het vuur 
van het spel doen zij niet voor de 
echte dammers onder. Met de jaren 
groeit ook hun damniveau, K&G zou 
ze graag als leden bijschrijven.
Op dit moment telt de club ‘slechts’ 
15 leden, een aanwas zal zeer wel-
kom zijn met het oog op een nade-
rend gouden jubileum. Voor dit 80 
jarig jubileum gingen de leden af-
gelopen maandagavond traditiege-
trouw op de statiefoto. Om de vijf 
jaar doen ze dit al vanaf 1932, een 
rijk bezit van deze foto’s siert het 
speellokaal in ’t Fort op.
Na de foto maakten de leden zich 
op deze maandagavond op voor een 
surprise avond. Een avondje snel-

dammen, waar in elke partij twee 
keer een lootje met een opdracht 
werd getrokken. Zo kon je bij voor-
beeld een schijf voor staan, maar 
dan bepaalde het lot dat het bord 
omgedraaid moest worden, stond 
je er ineens een achter. Maar bij 
het volgende lot kon je een plaats 
opschuiven zodat je de stand van 
je buurman, die gewonnen stond, 
kreeg. Volop geluk en ongeluk op 
deze avond, die door iedereen ge-
wonnen kon worden. Gelukkigste, 
of beste dammer, van deze avond 
werd Rob Broekman, hij won een 
niet te versmaden Quakels blondje. 
Rob zat ook samen met Frans Ver-
linden in het winnende team ‘De 
Nozems’. Zij bleven de ‘Spinnen-
raggers’  van Leo Hoogervorst en 
Jos Harte net voor. De bronzen plak 
was weggelegd voor ‘De Jeugd van 
de straat’ bestaande uit Wim Konst 
en Kees Harte. Voor het meer seri-
euzere werk gaat het 1e team eerst 
nog de uitwedstrijd tegen Beverwijk 
spelen.
Daarna kijkt K&G uit naar de 22e 
december, de club hoopt op een 
grote belangstelling van damlief-
hebbers om hun jubileum dag extra 
op te fleuren.

Biljarten
De Kuiper/van Wijk 2 
nieuwe koploper
De Ronde Venen - In speelweek 16 
was de grootste verrassing de mon-
steroverwinning van 9-0 van De Kui-
per/van Wijk 2 op Dio 1. Door deze 
overwinning en de resultaten van de 
andere teams nam De Kuiper/van 
Wijk 2 de leiding in de biljartcompe-
titie 2007-2008. Met nog drie wed-
strijden te gaan voor het kampioen-
schap van de eerste helft blijft de 
spanning groot.  De afgelopen week 
was er persoonlijk succes voor Joris 
van Putten. Met 16 beurten had hij 
de kortste partij van de week en met 
11 caramboles = 33,33% de procen-
tueel hoogste serie. De Merel/Me-
taal Mijdrecht 4 verloor met 4-5 van 
een sterk spelend De Schans. John 
Beets had maar 21 beurten nodig 
om Ben Fransen te verslaan. Henk 
Doornekamp was te sterk voor Wim 
Roest. Dirk van Yperen had pech en 
verloor met 1 carambole verschil 
van Gijs v.d.Vliet.
De Kuiper/van Wijk 2 walste over 
Dio 1 heen. De grote man was Mar-
tin Heijman die met een aantal vroe-
ge “kerstkonijnen” in 17 beurten Eric 
Brandsteder versloeg. Nico Koster 
was een maatje te groot voor Her-
man Turkenburg. Rob ten Den had 
geen clementie met Bob Verbrug-
gen. Kees de Zwart was opnieuw de 
reuzendoder door Paul Schuurman 
te verslaan.

Te sterk
De Kuiper/van Wijk 1 was met 7-2 
veel te sterk voor Bob’s Bar 2. Jan 
v.d.Meer, Derk Bunders en Eduard 

Kroon zorgden dat de punten in de 
Willisstee bleven. De Paddestoel 3 
verloor met 2-7 van De Merel/Me-
taal Mijdrecht 3. Jonathan van Die-
men redde de voor De Paddestoel 
3 door Hans van Rijn in 23 beur-
ten te verslaan. Kromme Mijdrecht 
1 verloor nipt van de Vrijheid met 4-
5. Fred van Eijk als invallende kop-
man was in 25 beurten te sterk voor 
Kees Westkamp. Bob’s Bar 1 won 
verdiend met 7-2 van De Kromme 
Mijdrecht 2. Joop Luthart, Jeroen 
Schijf en Daniel de Bruin zorgden 
dat de punten in Bob’s Bar bleven.
Cens 1 won na een mindere periode 
met 6-3 van Bob’s Bar 3. Joris van 
Putten was de grote man bij Cens 1. 
De mooiste partij was tussen Des-
mond Driehuis en Tobias Hagen-
beek. Na 20 beurten kwamen Des-
mond en Tobias remise overeen.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 moest 
met 2-7 de meerdere in De Pad-
destoel 2 erkennen. Gerrie Lam-
po, Sjoerd van Agteren en Jim van 
Zwieten zorgden voor de Mijdrecht-
se punten. Dorus van der Meer red-
de de eer door Pim de Jager te ver-
slaan. De Merel/Metaal Mijdrecht 1 
had met 7-2 geen kind aan De Pad-
destoel 1. Cens 2 kon het met 4-5 
net niet bolwerken tegen Dio 2. 

Stand na speelweek 16:
1. De Kuiper/van Wijk 2  97 punten
2. Dio 1 94 punten 
3. De Schans 94 punten 
4. Cens 1 92 punten 
5. De Paddestoel 2 92 punten      

Atlantis 1 verliest van 
Korbis 1
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft de Fortis-equipe van 
Atlantis ook de vierde wedstrijd van 
het zaalseizoen verloren. In de thuis-
wedstrijd tegen Korbis bleken de 
gasten uit Waddinxveen te sterk. De 
wedstrijd ging verloren met 8-10.
Coach Paul Plaatsman heeft de ba-
sisopstelling van Atlantis 1 op twee 
plekken gewijzigd. Kim Stolk en Jel-
mer Steen hebben de plaatsen in-
genomen van Sandra Gortenmulder 
en Jimmy de Koning. 
Hierdoor was de opstelling van At-
lantis als volgt: in de aanval Chantal 
Poolman, Eline Laaper, Mark Gover-
se en Jacco van Koeverden Brou-
wer; in de verdediging Lisanne van 
Doornik, Kim Stolk, Pim de Munter 
en Jelmer Steen.
 In de eerste helft was goed te zien 
dat Atlantis nog moest wennen aan 
de nieuwe opstelling. Hoewel Atlan-
tis de wedstrijd verdedigend redelijk 
onder controle had, was er aanval-
lend te veel tijd nodig om kansen 
te creëren. Hierdoor kon Korbis een 
marge van twee doelpunten opbou-
wen. Deze marge wisten zij tot de 
rust vast te houden: 5-7.

In de tweede helft kreeg Atlantis de 
wedstrijd verdedigend beter onder 
controle. Aanvallend bleef het ech-
ter lastig om de juiste kansen te vin-
den en de gecreëerde kansen te 
verzilveren. Hierdoor kon Atlantis 
de marge van twee doelpunten niet 
verkleinen. Met drie wissels (Ma-
sha Hoogenboom, Sandra Pronk en 
Jimmy de Koning) probeerde coach 
Paul Plaatsman meer aanvallende 
dreiging in het veld te brengen. Kor-
bis wist echter de marge van twee 
doelpunten tot het einde van de 
wedstrijd vast te houden.

Hoewel het vertoonde spel van At-
lantis zeker niet slecht is, zal de For-
tis-equipe in de komende wedstrij-
den echt moeten gaan winnen om 
aan het eind van het seizoen niet in 
de degradatiestrijd te belanden. Ko-
mende zaterdag staat de uitwed-
strijd tegen het Rotterdamse NIO op 
het programma. Gezien de eerdere 
uitslagen van deze ploeg is het een 
gelijkwaardige tegenstander, en er 
is alle kans om komende zaterdag 
de eerste punten van dit zaalseizoen 
mee naar Mijdrecht te nemen.

Eerste overwinning voor 
Willem van Leeuwen
Regio - Afgelopen zaterdag heeft 
Veenloper Willem van Leeuwen zijn 
eerste overwinning behaald in zijn 
hardloopcarrière. Hij won op deze 
dag de halve marathon van de Run-
2Day Vlinderloop in Houten.
Willem verkeert op dit moment in 
een uitstekende vorm. Naast zijn 
eerste overwinning resulteerde dit 
in de altijd lastige hardloopwedstrijd 
in Houten in een schitterend per-
soonlijk record. Willem dook name-
lijk maar liefst 3 minuten onder zijn 
oude toptijd op de halve marathon: 
1.27.47. Hij liep de gehele race al-

leen, met een steeds hardere wind.
Ook Michael Woerden behaalde in 
Houten een overwinning, namelijk 
op de 11 km. Het was zijn 61e over-
winning in 2007. De dag erna volgde 
nummer 62 tijdens de Twiskemolen-
loop in Landsmeer, waar hij op de 
10 Engelse Mijl iedereen te snel af 
was.

Julitta Boschman nam op zondag 
deel aan de Haarlemmermeercross 
in Hoofddorp. Zij had 22.28 nodig 
voor de 5 km. Zij finishte daarmee 
als 5e in haar categorie.

Vinkeveen - - Bij Onder Ons werd 
zaterdag 8 december het jaarlijkse 
kerst prijsklaverjassen gehouden.

Vanwege het slechte weer was de 
opkomst niet erg hoog, maar met 
gezellig spel kwamen de volgende 
winnaars uit de bus : 1. Herma Ak-
kerman met 5327 punten, 2. Gerard 
Snabel met 4908 punten, 3. Annelies 
van Scheppingen met 4845 punten, 
4. Herman Mulckhuyse met 4817 
punten, 5. Amanda Mulckhuyse met 

4668 punten. Diny Mollema poedel-
de met 3929 punten.

Bij de competitie avond werd elkaar 
niet veel toegegeven en werd Ber-
to Blom eerste met 5242  punten,2. 
Martien de Kuijer met 5174 punten, 
3. Jan van de Linden met 5108 pun-
ten, 4. Ferry Verbraak met 5056 pun-
ten, 5. Elly Degenaars met 5019 pun-
ten. 
Theo Kranendonk kwam niet verder 
dan 3332 punten.

De Vinken speelt gelijk 
tegen Vitesse/Mabelis
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 8 
december heeft het door Fortis ge-
sponsorde eerste team van korfbal-
vereniging De Vinken hun tweede 
punt behaald tegen Vitesse/Mabe-
lis uit  Barendrecht. Door een 18-
18 gelijkspel namen de Vinkeveners 
één punt mee naar huis.
De eerste aanval van De Vinken be-
stond uit Arjan Kroon, Peter Koele-
man, Susanne de Wit en Angela 
Sloesarwij. De eerste verdediging 
bestond uit Peter Kooijman, Pascal 
Kroon, Charita Hazeleger en Ma-
riska Meulstee. De Vinken pakte in 
de eerste helft gelijk het initiatief en 
creëerde veel kansen en bleef ge-

durende de eerste helft voor staan. 
Via een voorsprong van 2-5 resul-
teerde de russtand in 8-9.

De Fortisequipe kwam sterk de rust 
uit en maakte vijf goals en kreeg 
één tegengoal, waardoor de tussen-
stand 10-14 werd. Helaas lukte het 
niet om deze lijn door te trekken. 
Wederom werd er in de tweede helft 
achter de feiten aangelopen. Vitesse 
nam nu het initiatief met de score en 
binnen een paar minuten stond de 
stand 15-15. De Vinken bleef strij-
den voor de twee punten, maar het 
resulteerde uiteindelijk in een ge-
lijkspel 18-18.

Hertha 1 vindt de weg 
naar boven
Vinkeveen - Na een wat moeizame 
seizoenstart heeft Hertha 1 de weg 
naar boven ingeslagen in de 2e di-
visie Futsal. De door De Veensteker 
gesponsorde Vinkeveense formatie, 
die vorig seizoen tot het eind aan toe 
kansen had op het kampioenschap, 
begon de jaargang 2007/2008 met 
vier nederlagen in de eerste zes wed-
strijden. Hierbij moet echter worden 
vermeld dat drie van de vier neder-
lagen werden geleden tegen teams 
uit de huidige top drie. In de zeven-
de wedstrijd tegen NVC vond echter 
de ommekeer plaats, want inmid-
dels heeft Hertha vijf overwinningen 
op rij behaald. De laatste wedstrijd 
voor de winterstop in sporthal De 
Phoenix (de thuishal) tegen ’s Gra-
veland werd dan ook met een 4-3 
overwinning afgesloten. Hertha, dat 
tijdens deze wedstrijd captain Dave 
Hupsel, Armand Michiels en Justin 
Otting moest missen, startte voort-
varend en kreeg de eerste mogelijk-
heden. Het was echter ’s Graveland 
dat op een 0-1 voorsprong kwam. 
Lang bleef deze stand niet op het 
scorebord staan, want het was You-
rick Fokker die zelf de bal verover-
de en met een schot in de bene-
denhoek de keeper kansloos liet. De 
wedstrijd ging gelijk op en het was 
opnieuw ’s Graveland dat ietwat ge-
lukkig op voorsprong kwam, 1-2. 
Middels een vrije trap van Stefan 
Baars kwam Hertha echter weer op 
gelijke hoogte, 2-2 en het was de-
zelfde Stefan Baars die Hertha voor 
het eerst deze avond op voorsprong 

bracht, 3-2. Via een goede combina-
tie tussen Ramon Fokker en Patrick 
Hogenboom kreeg Hertha de moge-
lijkheid om voor rust de voorsprong 
uit te breiden, maar de keeper van ’s 
Graveland behoedde zijn team voor 
een grotere achterstand.

Gewaagd
Na de rust veranderde het spel-
beeld niet. Beide teams bleven aan 
elkaar gewaagd en zodoende bleef 
de spanning tot het einde toe merk-
baar. Nadat ’s Graveland op gelij-
ke hoogte was gekomen, 3-3, was 
het Hertha dat toch probeerde een 
overwinning uit het vuur te slepen 
en derhalve opnieuw op voorsprong 
kwam. Ruben Kraan werd in het 
strafschopgebied onreglementair 
afgestopt en scheidsrechter Aars-
man kende een strafschop toe. Ru-
ben Kraan brak met de ongeschre-
ven regel en schoot de strafschop 
zelf binnen, 4-3. Hierna trachtte ’s 
Graveland de gelijkmaker te force-
ren, maar keeper Michiel Knecht en 
Robert van Rijn voorkwamen een 
vierde tegentreffer.
Door dit resultaat staat Hertha op 
een vaste vierde plaats met 21 pun-
ten uit 11 wedstrijden en is zelfs 
de derde plaats binnen bereik ge-
komen. Op vrijdag 11 januari zal 
de competitie worden hervat met 
een uitwedstrijd tegen Muiden. De 
thuiswedstrijd werd met 7-4 ge-
wonnen, dus wellicht kan Hertha de 
reeks met overwinningen dan voor-
zetten. 

Klaverjasclub Onder Ons

Mastwijk Taekwondo 
Jan Wielinga derde 
Panther cup
Regio - Tijdens een groot jeugd-
toernooi te Driebergen is de 10 jari-
ge Jan Wielinga op een mooie derde 
plaats sparren geëindigd.
Mastwijk Taekwondo had coach Bas 
Bokkes samen met Jan meegezon-
den om Jan te begeleiden op dit 
enorm druk bezette toernooi.
Sparren is een officiële Olympische 
sport en dat was duidelijk te mer-
ken bij de jonge deelnemers want 
het ging er behoorlijk stevig en se-
rieus aan toe.
Daarnaast was het toernooi goed 
geregeld alhoewel het een beetje 
moeizaam op gang kwam.
Er waren grote elektronische score-
borden en daarnaast werd er zeer 
goed geknokt en Jan die uitkwam in 
de klasse 8 t/m 10 jaar moest alle 
zeilen bijzetten.
Jan traint nog niet zo lang bij Mast-
wijk Taekwondo en is naar Mastwijk 

LET OP, 
Onze krant wordt 

op andere dagen gemaakt!

Tweede kerstdag
Prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op tweede kerstdag is 
er prijsbiljarten voor iedereen. Zowel 
heren als dames zijn van harte wel-
kom (geen kader en spelers boven 6 
moyenne). Er zijn fraaie prijzen aan-
wezig. Het prijsbiljarten vindt plaats 
in café de Merel, Arkenpark MUR 
43 in Vinkeveen. Tel. 0297-263562. 
De aanvang is 14.30 uur.
De uitslagen van de onderlinge Me-

rel competitie van de laatste weken 
zijn als volgt:
A. den Boer-G. Redegeld 3-0
T. van Dijk-Harry de Jong 2-0
K. Griffioen-F. Witzand 1-3
E. Oudhof-T. van Dijk 0-2
F. Witzand-W. Roest 3-0
C. Jansen-H. de Jong 3-0
P. Marsen-D. v.d. Meer 3-0
M. Verhoef-W. Roest 0-3

gekomen omdat hier meer moge-
lijkheden lagen voor de jonge Tae-
kwondoka.
Ook op Stijlgebied doet Jan het erg 
goed en heeft verschillende Kampi-
oenschappen gewonnen. 

Coach Bas Bokkes wist Jan een aan-
tal goede tips mee te geven waar-
mee Jan aan de slag kon tijdens dit 
kampioenschap.
Na een aantal partijen kon Jan de 
derde plaats bemachtigen wat een 
prima prestatie is want het uit-
gangspunt was ervaring opdoen.

Meer sparren
Mastwijk Taekwondo die zich meer 
op het Stijl Taekwondo heeft gericht 
wil nu ook meer gaan deelnemen 
aan diverse sparringtoernooien om 
zo nog meer allround Taekwondo-
ka’s op te leiden.

Bas Bokkes zal deze groep gaan 
coachen en begeleiden met de hulp 
van Remko van Gerven.
Bas heeft zelf enige sparring erva-
ringen omdat hij naast Taekwondo 
ook aan Karatewedstrijden deel-
neemt, tevens is hij de winnaar ge-
weest van het televisieprogramma 
Veronica’s Fight Master. 
Sparren is het vrije gevecht waarbij 
de deelnemers elkaar echt mogen 
raken maar dit mag alleen boven de 
bandhoogte dus geen lage beenve-
gen en trappen.
Natuurlijk zijn er meer regels en 
beschermende kleding zoals een 
hoofdbeschermer, handschoentjes, 
scheen en kruisbeschermer en een 
borstpanster.

Daarnaast is het bij kinderen niet 
toegestaan elkaar op het hoofd te 
raken het gaat er zeer sportief aan 
toe en scheidsrechters hebben alles 
goed onder controle.
Op het moment is het full-contact 
Taekwondo erg populair en zullen er 
tijdens de Olympische Spelen weer 
diverse mooie partijen te zien zijn.
Jan Wielinga heeft een eerste stap 
gezet om op sparringgebied een 

kanshebber te zijn voor meerdere 
prijzen.

Natuurlijk zullen er meer leden van 
Mastwijk gaan deelnemen aan dit 
soort toernooien en ook zullen er di-
verse leden blijven deelnemen aan 
de Stijl Taekwondo wedstrijden.
Zo heeft iedereen een keuze bij 
Mastwijk Taekwondo om aan diver-
se wedstrijden deel te nemen.
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Kerstknutsels maken op de 
Driehuisschool
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
hebben alle leerlingen van de Drie-
huisschool geknutseld voor Kerst. In 
de groepen zijn mooie kerststukjes 
gemaakt. Ook hebben de leerlin-
gen een kerstkaart gemaakt. Daar-
naast werd er in de onderbouw een 
envelop gemaakt en in de midden/

bovenbouw een bestekhouder. In 
voorbereiding op het kerstfeest van 
woensdag 19 december hebben alle 
leerlingen een placemat gekleurd. 

Op deze woensdag verzamelen de 
leerlingen in de klas en is er een 
dienst in de kerk met het thema: Een 

boodschap voor iedereen.
Na de kerkdienst zullen de leerlin-
gen en de leerkrachten gaan eten 
van het kerstbuffet.

De gemaakte kerstknutsels zullen er 
zeker voor zorgen dat het een ge-
slaagd kerstfeest gaat worden.

OBS Willespoort wint Leren 
Ondernemen Prijs 2007
Wilnis - In de Thalia Lounge in 
Rotterdam won de Openbare Ba-
sisschool Willespoort uit Wilnis op 
woensdag 12 december 2007 in de 
categorie primair onderwijs de Le-
ren Ondernemen Prijs 2007. De uit-
reiking werd verricht door voormalig 
TMF-presentatrice Miljuschka en 
Rinke Zonneveld van het Ministe-
rie van Economische Zaken. Hij ver-
ving Minister Plasterk van OCW, die 
op het laatste moment was verhin-
derd. De OBS Willespoort won de 
prijs met het project “Techniek en 

cultuureducatie in het basisonder-
wijs”.  In dit project maken kinderen 
uit groep 7 en groep 8 in de technie-
kles allerlei werkstukken. Op basis 
van een klein bedrijfsplan gaan zij 
die vervolgens verkopen.

De nettoresultaat komt ten goede 
aan een aantal goede doelen, te we-
ten: WarChild, WereldNatuurFonds, 
Clini Clowns, Unicef, Microkrediet 
Day for Change en het Hospitium. 
OBS Willespoort kreeg de prijs ook 
vanwege het feit dat dit naast an-

dere initiatieven vanuit de Techno-
theek voor andere basisscholen in 
De Ronde Venen een bron van ver-
dere inspiratie is. 
Alle vier de winnaars (uit het pri-
mair, voortgezet, middelbaar be-
roeps- en hoger onderwijs) zijn met 
een prijs van  3000,- euro en een 
prachtige bokaal naar huis gegaan. 
Op de OBS Willespoort zal dat geld 
besteed gaan worden aan het ver-
der ontwikkelen van het onderne-
merschap binnen het zelfstandig 
werken. 

Waning Tweewielers 
wordt ‘Deins Tweewielers’
De Ronde Venen - De bekende rij-
wielzaak Waning Tweewielers, met 
vestigingen in Mijdrecht op het Bur-
gemeester Haitsmaplein en op de 
Herenweg in Vinkeveen, ondergaat 
met ingang van 1 januari 2008 een 
naamsverandering. De naam ‘Wa-
ning’ zal dan vervangen worden 
door ‘Deins’. Eén en ander omdat 
de voormalige echtgenote van René 
Waning (Yvonne) beide rijwielzaken 
onder haar eigen naam gaat voort-
zetten. Dit als gevolg van de echt-
scheiding van beiden. René gaat 
zich helemaal richten op zijn rijwiel-
zaak in de Zijdstraat te Aalsmeer. 
Yvonne wil beide zaken in De Ron-
de Venen nieuw leven inblazen. 
“Dat is wel nodig ook, want de laat-
ste maanden werd aardig aan het 
imago van de zaak geknaagd. Daar 
konden wij ons niet tegen weren.
Klanten die door omstandigheden 
slechte service hebben ondervon-
den, kunnen, nu de situatie veran-
derd is, bij ons terecht zodat we de 
kans krijgen datgene recht te zet-
ten waar het kortgeleden wel eens 
mis is gegaan. Dat doen we met 
veel enthousiasme en plezier,” aldus 
Yvonne die vastberaden is beide fi-
lialen sterker dan ooit op de kaart 
te zetten. Tenslotte heeft zij de laat-
ste paar jaren een goede leerschool 
gehad door volop mee te draaien in 
het fietsenbedrijf van haar ex-echt-
genoot en heeft mede daardoor de 
nodige kennis en ervaring opge-
daan. Zij wijst op het nieuwe elan 
dat als een frisse wind door de zaak 
waait. Haar inbreng verdient een 
kans van slagen, ook al omdat het 
in verhouding goed gaat met de rij-
wielzaak. Fietsen is ‘in’ en wordt aan 
alle kanten gepromoot als een ge-
zonde lichaamsbeweging. 
Dat merkt men ook bij deze rijwiel-

zaak aan de vraag naar fietsen en 
toebehoren. Daarop wordt profes-
sioneel ingespeeld. Bij Deins Twee-
wielers, om de zaak meteen maar zo 
te noemen, heeft men voor de ver-
schillende doelgroepen een pracht 
assortiment merkfietsen op voor-
raad. Daaronder Giant, Gazelle. Ba-
tavus, Sparta (elektrische fietsen), 
Koga Miyata, Raleigh en andere. 
Maar ook in het sportieve element 
kan men hier volop terecht, onder 
meer voor mountainbikes van het 
merk ‘Cube’. Onderhoud en repa-
ratie gebeuren in eigen beheer in 
een goed geoutilleerde werkplaats. 
Daarnaast heeft Deins Tweewielers 
een uitgebreid aanbod aan toebe-
horen, accessoires en kleding voor 
de fiets. Daar zit ook genoeg bij dat 
zich uitstekend leent als cadeautje 
voor onder de kerstboom. Al met al 
vraagt dat allemaal meer inzet van 
personeel. Om die reden kan men 
bij Deins Tweewielers nog mensen 
gebruiken die zich in verschillend 
opzicht verdienstelijk kunnen ma-
ken. Twee jaar werkervaring is een 
pré.

Plannen
Vooruitlopend op uitbreiding van 
het personeelsbestand heeft Yvon-
ne inmiddels een versterking aan-
getrokken. En wel in de persoon van 
niemand anders dan Sjaak Blom die 
zelf meer dan dertig jaar ervaring 
heeft in de rijwielhandel, marktbe-
nadering, onderhoud en service. 
Sinds jaren werkt hij zelfstandig en 
laat zich inhuren door het bedrijf dat 
van zijn kennis en kunde gebruik 
wenst te maken. Dat heeft Yvonne 
Deins gedaan en het is de bedoeling 
dat Sjaak meewerkt om de zaak ver-
der uit te bouwen. Na gezamenlijk 
overleg zijn er heel wat plannen en 

ideeën boven tafel gekomen. Yvon-
ne: “Sinds jaar en dag onderscheidt 
de tweewielerzaak zich door service, 
vakmanschap en klantvriendelijk-
heid ook al zijn er soms wat hape-
ringen opgetreden. 
Maar dat laatste is niet uniek. Het 
gebeurt overal wel eens en dat is 
reden om in het vervolg aan dat-
gene wat mis gaat extra aandacht 
te schenken. Overigens blijft Edwin 
van Paassen het roer hanteren in 
het filiaal te Vinkeveen. Hij is een 
vertrouwd gezicht. Er verandert daar 
dus niets aan de verkoop en service. 
Hier pakken we het ook op. Eerst 
met een nieuw logo en de naams-
verandering. Vervolgens in januari 
met een week waarin we wat leu-
ke acties gaan organiseren. Wat dat 
zal inhouden laten we nog even in 
het midden, maar in de krant van 
volgende week zullen we daar met 
een advertentie verder duidelijk-
heid in geven. Verder verlenen we 
ook graag onze medewerking aan 
het begeleiden van fietsplannen en 
fietsprojecten voor het bedrijfsle-
ven. En niet in de laatste plaats wil-
len we In januari ook onze geheel 
vernieuwde website lanceren: 
www.deins-tweewielers.nl.”
Mensen die via e-mail iets willen 
vragen kunnen dat doen op het 
adres info@deins-tweewielers.nl. 
Als het over reparatie en onderhoud 
gaat kan dit ook via werkplaats@
deins-tweewielers.nl. En wie recht-
streeks contact zoekt met het filiaal 
in Vinkeveen kan dat doen door ge-
bruik te maken van het e-mailadres  
vinkeveen@deins-tweewielers.nl. 
Kortom, Yvonne en haar medewer-
kers zien juist door hun gezamen-
lijke inzet de toekomst van Deins 
Tweewielers met meer dan vertrou-
wen tegemoet.”

Kerstdonatie van ERA
Makelaardij Van der Helm
De Ronde Venen - Inloophuis ‘t 
Anker heeft van ERA Makelaardij 
Van der Helm een donatie van 500 
euro mogen ontvangen. Het geld 
dat gewoonlijk wordt uitgeven aan 
het versturen van kerst- of nieuw-
jaarskaarten, werd dit jaar geschon-
ken aan een goed doel.
Inloophuis ‘t Anker is een laagdrem-
pelige ontmoetingsplaats voor men-
sen met kanker en hun naasten. De 
Stichting stelt zich als doel de kwa-
liteit van leven zo goed mogelijk te 
helpen handhaven of verbeteren. In 
een huiselijke sfeer hebben de gas-
ten de mogelijkheid voor een praat-
je, steun, warmte en rust. Met lot-

genoten en/of vrijwilligers kan men 
praten over de vele vragen, ervarin-
gen, angsten en emoties die kan-
ker met zich meebrengt. Daarnaast 
worden er activiteiten georganiseerd 
zoals yoga, tekenen en schilderen of 
themabijeenkomsten. Om financieel 
geen drempel op te werpen, wordt 
géén vaste bijdrage aan de gasten 
gevraagd. Het verblijf of deelname 
aan een activiteit is geheel gratis. 
Het voortbestaan van het Inloop-
huis ’t Anker is dus volledig afhan-
kelijk van de hulp van vrijwilligers en 
sponsoring/donaties van particulie-
ren en bedrijven. 
Inloophuis ’t Anker bedankt ERA 

Makelaardij Van der Helm voor de 
steun. Het is fijn om te weten dat er 
een plek is waar een ieder die met 
kanker in aanraking is gekomen 
zich welkom voelt. Een hart onder 
de riem steken steunt, dat is onze 
bedoeling geweest, alsdus Jan-Wil-
lem van der Helm.

De openingstijden van Inloophuis 
‘t Anker zijn; dinsdag van 10.00 tot 
16.00 uur en donderdag van 10.00 
tot 15.30 uur. Adres: Windmolen 
75 (gebouw AJOC). Telefoonnum-
mer tijdens openingstijden 0297 - 
530908 of 241831. Daarbuiten kunt 
u bellen met: 0297-565172.
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Gaat buurthuis Ponderosa écht dicht???

Zes vrijwilligers voor 4 uur per week kan hen redden

Uithoorn – Buurthuis Ponderosa in Uithoorn. Wie in Uithoorn en zelfs ver daar buiten 
kent het niet. Ruim 37 jaar bestaat dit buurthuis nu. Het heeft een eigen stenen clubge-
bouw, is geheel schuldenvrij. Er worden kaartavonden, biljartavonden georganiseerd. 
Cursussen om af te slanken, EHBO lessen, naailessen, vergaderingen, bijeenkomsten, 
kindermiddagen, noem maar op. Twee keer per jaar een grandioze bingo avond waar 
nooit iemand met lege handen weggaat.

En dat alles draait met vrijwilligers, al 37 jaar. De meesten werken er dan ook al 37, 31, 27, 25 
of 10 jaar. Het is net een grote familie. De oprichtster en nog steeds voorzitster is 
Cor Floor. En Harry Egberts, ook al 36 jaar vrijwilliger en bestuurslid.  Dames van 84, 
81, en 70 jaar  lopen er te bedienen, werken in de keuken, zorgen dat het clubhuis 
er spik en span uitziet, verzorgen de  bar, zijn erbij als de zalen verhuurd worden 
en noem maar op. Helaas komen er geen jongere vrijwilligers bij en nu dreigt dit 
geweldige buurthuis te verdwijnen. Niet omdat er geld tekort is, niet omdat het 
niet rendabel is, nee gewoon omdat er geen vrijwilligers genoeg zijn. Het wordt de 
oude groep teveel, ze kunnen het niet meer aan.

Ze zijn al tijden op zoek naar versterking, maar ze blijken niet te vinden. Van-
daar deze oproep in de krant: waar zijn de vrijwilligers in Uithoorn?  Slechts 
vier uurtjes per week en je behoud een geweldig buurthuis. Zes mannen en/of 
vrouwen en het kan gewoon behouden blijven en zo niet, was afgelopen za-
terdag de laatste bekende Kerst surprise bingo een feit.

Bingo
Zaterdagavond was onze redactie aanwezig bij deze kerst 
bingo, vermoedelijk de laatste. Maar al snel bleek dat de 
vrijwilligers helemaal niet willen dat het buurthuis dicht 
gaat en verkocht wordt. Maar ze kunnen niet anders. Ze 
staan met de rug tegen de muur. Er moet hulp komen.

Bent U die reddende engel? Wilt u wel een uurtje of 
vier per week meehelpen in buurthuis Ponderosa? 
Wilt U er meer van we-
ten? Bel dan even onze 
redactie, wij noteren uw 
naam, adres en telefoon-
nummer en u wordt te-
ruggebeld. bel: 581698. 

Krijgt u het bandje? Zet daar dan 
alstublieft uw naam en telefoon-
nummer op, dan nemen wij zeker 
contact met u op.

Zorg dat dit buurthuis kan blijven 
bestaan. Op bijgaande foto’s ziet 
u hoe veel mensen zaterdag ge-
noten van de kerstbingo.

HOPELIJK IS HIJ ER OOK
VOLGEND JAAR NOG.



Uithoorn - Elke woensdag is het 
weer een gezellig gebeuren in de 
voorleesclub in het Buurtnest. Aan 
tafeltjes zitten de kinderen die in 
leeftijd variëren van twee tot en met 
zeven jaar, te luisteren naar de ver-
halen die voorgelezen worden. En 
wat is nou leuker dan voorgele-
zen te worden. Dat de kinderen het 
waarderen is ook wel te merken aan 
de reacties. Zowel de sprookjes als 
de spannende verhalen worden op 
prijs gesteld. “Ik houd het meest van 
spannende verhalen”zegt een meisje 
van zeven jaar, maar weer een ander 
meisje van zes jaar vindt sprookjes 
toch het aller-leukst.  Een jongetje 
van zes vindt het moeilijk om te zeg-
gen wat hij het leukste vindt maar in 
ieder geval vindt hij de koekjes wel 
heel lekker. En waar ging het deze 
keer over “Het was een sprookje 
over een prinses die wilde trouwen 
en er was een prins die dacht dat 
het niet een echte prinses was maar 
zijn vader wou toch wel graag dat hij 
ging trouwen en die had tegen de 
prins gezegd ‘Het wordt de hoog-
ste tijd dat je gaat trouwen maar zijn 
moeder was heel slordig en er was 
een slak en die was heel ver weg en 
de mieren die konden wel helpen 
om de slak te vinden want die was 
eigenlijk een koningin”.  

Vrijwilligers
Bij navraag bleek de kleine twee 
verhalen tegelijk te vertellen. Maar 
toch leuk om te horen dat de kin-
deren het na kunnen vertellen al 
klopt de volgorde dan niet helemaal.  
Naast de kinderen op de tafel la-
gen mooi ingekleurde tekeningen. 
Ria Swart coördinator vertelt: “Nor-
maal gesproken hebben we tussen 
de 20 en de 25 kinderen. Dit project 
is voortgekomen uit het landelijke 
project Opstap en Opstapje. Dat zijn 
taalontwikkelingsprogramma’s voor 
vroegtijdse taalontwikkeling. Toen-
tertijd was dat de Stichting de Visser 
en nu is dat opgegaan in de Stich-
ting Cardanus. Er kwam een vraag 
vanuit de moeders omdat die proble-
men hadden met voorlezen en dat is 
toen opgepikt door Karin Huigh een 

opbouwwerker van de Stichting de 
visser. Er is contact opgenomen met 
de bibliotheek. En zo is er een proef-
project opgestart in mei 2005. Er is 
toen een oproep gedaan voor vrij-
willigers waar tien mensen op gere-
ageerd hebben. Er kwam een ken-
nismakingsbijeenkomst en voor de 
zomervakantie werd het project ge-
evalueerd. Er werd gekeken of het 
aansloeg of de kinderen het leuk 
vonden. Het bleek dat er voldoende 
redenen waren om door te gaan en 
zo is de volgende groep opgestart. 
“Er zijn twee groepen”aldus Ria.  
“Een groep van twee tot vier en van 
vijf tot zeven. 

Groepen
De kinderen komen meestal rond 
13.45 en zoeken dan zelf hun badge 
uit. Elke groep heeft een aparte 
kleur. Daar staat hun naam op ver-
meld en een sticker die ze zelf heb-
ben uitgezocht. De kinderen die nog 
niet kunnen lezen kunnen daar hun 
badge aan herkennen. Om 14.00 
uur gaan we beginnen met voorle-
zen. Wij hebben in de bibliotheek 
een aparte boekenkar die bijgevuld 
wordt door Caroline Heijlman en die 
zorgt ervoor dat de boeken regel-

matig gewisseld worden”. De boe-
ken worden ook aangepast aan de 
tijd van het jaar dus met Sinterklaas 
of de Kerst zijn er speciaal boeken 
over die onderwerpen. De vrijwilli-
ger die voorleest zoekt ook zelf het 
boek uit en bereidt dat voor “Het 
gaat echt heel professioneel hoor” 
lacht Ria. Dat blijkt ook wel want in 
september 2006 is er een workshop 
geweest voor de vrijwilligers waar 
alle facetten van de voorleesmid-
dag besproken zijn en ook uitgelegd 
waarom voorlezen zo belangrijk is. 
Het geeft een gevoel van veiligheid 
en saamhorigheid. Het is ontspan-
nend en rustgevend. Je kunt lekker 
gaan zitten en luisteren. Het ideale 
boek bestaat niet maar er zijn heel 
veel goede boeken en je kunt het 
zo leuk maken als je zelf wilt en bij-
voorbeeld aan  de kinderen  vragen 
wat ze op de plaatjes zien en wat 
dat te maken heeft met het verhaal, 
je kunt korte gesprekjes met de kin-
deren voeren en liedjes inlassen. En 
soms wordt er in een groepje voor-
gelezen en moet een ander groepje 
daarop commentaar geven.

Handpoppen
“Verleden week hadden we hand-
poppen die heel geheimzinnig uit de 
kast kwamen. Je kunt er zelf van al-
les bij verzinnen.” Het is elke woens-
dag een vast ritueel.

Eerst wordt er een half uur tot ¾ uur 
voorgelezen. Dan krijgen de kin-
deren een beker limonade en een 
koekje en afhankelijk van het weer 
kunnen de kinderen buiten spelen 
of iets anders gaan doen. Buiten 
kunnen de kinderen touwspringen, 
je kunt bellen blazen, er is stoepkrijt 
en andere spelletjes. Als het slecht 
weer is blijven de kinderen binnen 
en dan kunnen ze tekenen. Er liggen 
altijd kleurplaten waar de kinderen 
uit kunnen kiezen.  In totaal zijn er 
nu dertien vrijwilligers. Maar als ie-
mand geïnteresseerd is houden wij 
ons altijd aanbevolen”, vindt Ria. “Je 
kunt ook als invalskracht fungeren. 
We zijn met iedereen blij. Ook zou-
den we het bijzonder op prijs stellen 
als mensen nog spelletjes hebben 
en dan liefst spelletjes die iets met 
taal te maken hebben en die nog in 
goede staat zijn”. Verder legt Ria er 
nog de nadruk op dat de voorlees-
middag bedoeld is voor alle kinde-
ren in Uithoorn. In de bibliotheek 
hangt een kalender waar de dagen 
en de tijden op vermeld staan. Voor 
wie geïnteresseerd is kan zich mel-
den bij Ria Swart tel. nr 0297-564949 
of e-mail riaswart@tiscali.nl 
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Sprookjes, spannende verhalen, tekenen kleuren of 
buiten spelen

Elke woensdag feest voor de 
kinderen in het Buurtnest

Koninklijke onderscheiding 
voor Aart van Wijk
Uithoorn - Mr Dr. A..A. van Wijk 
(73) ontving uit handen van burge-
meester Berry Groen op 13 decem-
ber op de luchtmachtbasis Soester-
berg een Koninklijke onderschei-
ding. Hij is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Aart van 
Wijk heeft zich in 1988 aangemeld 
als lid van de Dutch Dakota Asso-
ciation (DDA). In 1989 is hij beman-
ningslid geworden. Met grote inzet 
leverde hij zijn kennis en vaardighe-
den als piloot, als luchtvaarthistori-
cus en als medewerker van het mili-
tair luchtvaartmuseum op de lucht-
machtbasis Soesterberg. 

In 1996 begon Van Wijk aan de be-
schrijving van de geschiedenis van 
de eerste straaljager die in Neder-
land vloog: de Gloster Meteor en 
bracht in 1999 het eerste deel “Het 
paard van Phaeton” uit. Hij heeft zelf 
in de vijftiger jaren veel met de Glos-
ter Meteor gevlogen. Daarna werd 
hij tot zijn pensionering gezagvoer-
der bij de KLM. Onlangs heeft de 
heer Van Wijk het tweede deel vol-
tooid. Dit is een vierluik van ca. 1400 
pagina’s, waaraan hij in 2000 is be-
gonnen.. Hij beschrijft op toegan-
kelijke en humoristische wijze een 
markante periode van de luchtvaart. 

Op 13 december is dit tweede deel, 
getiteld “Alle paarden van Apollo” 
verschenen De heer Van Wijk is ge-
promoveerd op een onderzoek naar 
de oorzaken van vliegongevallen en 
heeft op basis hiervan  werkzaam-
heden verricht voor de internationa-
le luchtvaartorganisaties ICAO (In-
ternational Civil Aviation Organisa-
tion) en Ifalpa (International Fedara-
tion of Airline Pilot Organisations). 
De bijdrage van Aart van Wijk aan 
de Nederlandse luchtvaarthistorie is 
van betekenis voor de Nederlandse 
geschiedschrijving over de naoor-
logse cultuur in het algemeen.

De Kerstsfeer zat er echt
in bij winkelcentrum
Zijdelwaard

Uithoorn – Ondanks de enorme 
drukte in en om winkelcentrum Zij-
delwaard in Uithoorn, was het er 
echt gezellig.

De kerstman vermaakte de kids en 
de driemans Charles Dickens orkest 
zong dat het een lieve lust was.

Hoe druk de mensen het ook had-
den om hun boodschappen binnen 
te halen, ze bleven toch even staan 
om te genieten.

Kerstochtend
Uithoorn - Gaat u voor een traditio-
nele kerstochtenddienst dan moet u 
25 december in de Thamerkerk zijn.
We lezen het kerstverhaal van Jo-
hannes en het projectkoor o.l.v. 
Gusta Mathlener-Stoll zorgt voor 
een feestelijke muzikale omlijsting. 
Aanvang 10.00 uur.
Een kwartiertje eerder kunt u al 
meedoen met het inzingen.

Kerstzang
Uithoorn - Wilt u lekker zingen en 
in kerststemming komen? Kom dan 
maandagavond 24 december om 
19.30 uur naar de Schutse. We lezen 
het geboorteverhaal, er is een medi-
tatief moment en alle kerstklassie-
kers komen aan bod. Het koor Song 
of Joy o.l.v. Tom van den Berg zorgt 
voor de muzikale ondersteuning en 
brengt ook eigen repertoire ten ge-
hore. 

LET OP!!!
Onze krant wordt op 

andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende 
feestdagen wordt onze krant op 
andere dagen opgemaakt dan 
normaal. Vandaar dat de inle-
vertijden voor de komende twee 
kranten totaal anders is dan u ge-
wend bent. Dat geldt voor adver-
tenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 
bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-
de.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 
zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zater-
dag 5 januari is ons kantoor ge-
opend.



Eenzame kerst
voor de kerststal

TOEN........
VAN VROEGER    NAAR NU    

Verhaal van een oud-parochiaan.
De beelden in de Kerststal, die al jaren in de 
Schanskerk staat, zijn al meer dan een eeuw oud. In de 
loop der jaren zijn er wat ledematen gesneuveld. Zo 
zijn de benen van de negerkoning een keer gebroken 
en is de engel die altijd boven de kerststal hangt en 
de blijde boodschap verkondigt , die engel was eens , 
twee dagen voor kerst, naar beneden gevallen in wel 
honderd kleine stukjes . Maar door alle stukjes weer 
netjes aan elkaar te passen en te lijmen, waar vele 
uren werk in gaan zitten, zijn alle beelden nog steeds 
compleet en zo willen we het ook houden, aldus de 
verteller. Maar natuurlijk is de ontstaansgeschiedenis 
en het hoe en waarom ook belangrijk. Het is al een 
hele tijd geleden, maar volgens informatie zou het 
kerkbestuur destijds op het idee zijn gekomen dat 
er een kerststal in de kerk behoorde te staan. Er werd 
hout gekocht om de stal te bouwen en zo ontstond 
een echte stal van ongeveer drie bij twee meter met 
een bergruimte waar stro op ligt en een dak van 
rietmatten. 

Vrijwilligers
Elk jaar wordt de kerststal opnieuw opgebouwd uit de 
houten schotten door de vrijwilligers. Maar ja, alleen 
een kerststal is ook zo leeg, dus er werden beelden 
gekocht. En dat zijn niet van die kleine beeldjes. �Nee, 
met die kameel loop je echt te zeulen. Die beelden 
zijn bijna allemaal meer dan een halve meter hoog 
en het zijn allemaal gipsen beelden. Er is Maria, Jozef 
en het kindje Jezus in de kribbe. Ook de os en de 
ezel zijn aanwezig. Natuurlijk de drie herders van wie 
één op de fluit speelt en met een herdershond aan 
zijn voeten, de drie koningen met hun gaven in de 
hand, vijf schapen, twee knikengelen en een zwart 
knikengeltje voor de missie�. De kerststal heeft door 
de kerk gezworven. De eerste jaren stond de stal voor 
in de kerk en wel links voor de doopvont bij het Maria  
altaar. Maar dat vonden de kosters toch wel een beetje 
onhandig want dan moesten ze de hele tijd omlopen 
om bij de sacristie te komen. 
Toen moesten de communiebank en de preekstoel 
weg en kwam de stal voor het middenschip te staan, 
maar daar waren de pastoors niet zo blij mee. Na de 
renovatie waren het Maria-altaar en het mannenaltaar 
verdwenen evenals enkele van de beelden die aan de 
zijkant van de kerk stonden en zo kwam de stal op zijn 
(waarschijnlijk) definitieve plaats te staan, namelijk 
aan de rechterkant op het Jozefaltaar.

Buiten
Er is zelfs een jaar geweest dat er een kerststal buiten 
stond. Dat was niet dezelfde stal die altijd in de kerk 
stond. Omdat de stal in dat jaar dus niet in de kerk 
kon staan, omdat de kerk gerenoveerd werd, vond de 
procuratiehouder van de Cindu dat er toch eigenlijk 
wel een kerststal behoorde te zijn dus met een aantal 
medewerkers die allemaal met karretjes kwamen waar 
hout op lag gestapeld werd er een grote kerststal 
voor de kerk gebouwd. Die was wel een stukje groter 
dan de kerststal in de kerk en was gemaakt van 
schaaldelen. Het was een beetje ruig hout maar wel 
met een echt rieten dak dat nog door een rietdekker 
is gemaakt. Want dat is nog een hele kunst, net als 
dakpannen moet het riet over elkaar heen gelegd 
worden en moet je van onderaf aan beginnen met 
opbouwen. Er was ook een topgevel gemaakt ter 
bescherming van de beelden, want ja, het kon ook 
regenen of sneeuwen en daar moest je natuurlijk wel 
rekening mee houden. De knikengel, waar de mensen 
hun �gulle� gaven in konden doen, kon niet boven de 
stal bevestigd worden, dus werd er een melkbus voor 
de stal gezet die met een kettinkje vastzat. �Want, zegt 
de verteller,  in die tijd waren melkbussen heel gewild. 
Met die knikengel kon je nog wel lachen. Want soms 
deden mensen er een cent in en dan zei ik �daar doet 
hij het niet voor�. De opbrengst van de knikengelen 
was voor de armen. Maar erg veel was het niet wat 
er in zat, helaas. Maar dit jaar zal er helemaal sprake 
zijn van een geringe opbrengst bij de knikengelen 
want het wordt een eenzame kerst voor de kerststal. 
Waar heeft dat nou mee te maken. Wel, met het 
simpele feit dat er nu maar één enkele kerstviering is 
in de Schanskerk. Normaal is er een kerstviering op 
kerstavond, dus op 24 december, dan drie vieringen 
tijdens de kerst. Dit jaar is er alleen een mis op 24 
december om 21.00 door pastoor Jan Wolderink 
en op 25 december is er om 10.00 uur �’s morgens 
een woord/communiedienst. Want omdat beide 
kerkbesturen van de Schanskerk en de Burchtkerk 
nu samen zijn gegaan heeft het nieuwe kerkbestuur 
gezegd dat de normale kerstvieringen dit jaar in de 
Burchtkerk zullen plaatsvinden. Er was zelfs nog even 
sprake van dat de kerststal dit jaar helemaal niet 
opgebouwd zou worden. Maar gelukkig is dat wel het 
geval. Maar toch: Arme kerststal! 

pagina 28 Nieuwe Meerbode  - 19 december 2007



De Ronde Venen - Sinds decem-
ber 2006 kunnen passagiers met de 
Buurtbus naar Breukelen, en ook 
vanuit Breukelen-Markt of Breu-
kelen-Station naar Vinkeveen of 

Mijdrecht en zelfs naar Uithoorn.
Dit gebeurt met de Buurtbus, Lijn 
226 van Uithoorn-busstation, via De 
Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Nieu-
wer ter Aa naar Breukelen–Markt  

en vice-versa.
In het afgelopen jaar is het aantal 
reizigers meer dan verdubbeld. Wa-
ren er in 2006 nog 4.764 passagiers, 
in het afgelopen verenigingsjaar is 

deze 10.536. 
De afgelopen maanden vervoert De 
Buurtbus al meer dan 1.000 passa-
giers per maand en dit wordt uitge-
voerd door de inzet van 43 vrijwil-

ligers.
Ook op de laatste ledenvergadering 
was de concessie-manager van de 
BBA, regio Noordwest-Utrecht, vol 
lof over zoveel inzet en een sluitend 
rooster. 

Drukte
Door de toename van het aantal 
passagiers is het chauffeur zijn op 
de Buurtbus een zinvolle job.  De 
Buurtbus zoekt nog enkele nieuwe 
chauffeurvrijwilligers. 
Bent u in het bezit van rijbewijs B 
of B-E, dan zijn er na een medi-
sche keuring en een proefrit voor 
de chauffeurs diensten mogelijk 
van maximaal 4 uur per dagdeel. 
In overleg met u wordt vastgesteld 
wanneer u kunt, en, wanneer u wilt 
rijden.

De Buurtbus is er voor de passa-
giers op de werkdagen van 7.15 – 
18.45 met twee bussen in een uur-
dienst. Op zaterdag van 9.15 – 16.45 
in een twee-uur dienst. Voor reizi-
gerinformatie: 
www.ov9292.nl.
Voor informatie en aanmelding bij 
vereniging De Buurtbus is con-
tact op te nemen met de coördina-
tor dienstrooster, Wim Bos. E-mail:  
wim_bos@planet.nl (tussen wim 
en bos een z.g. underscore) of tel. 
0297-283727.

De Ronde Venen - Broederlijk 
staan ze in Twistvlied naast elkaar: 
de Veenhartkerk en het gebedscen-
trum van de Turkse stichting Haky-
ol.
Op een koude maar gelukkig nog 
droge zaterdagmiddag arriveert een 
groep wandelaars van Marokkaan-
se, Turkse en Nederlandse komaf bij 
het kerkgebouw.
Dominee Gerbram Heek heet ze 
hartelijk welkom in zijn kerk. Hij ver-
telt dat deze kerk enkele jaren gele-
den de Turkse stichting Hakyol als 
buren kreeg.

Vanaf het begin gaan ze als goede 
buren met elkaar om. Er is weder-
zijds respect voor ieders geloofs-
overtuiging. Toen de gebedsruim-
te nog niet gereed was konden de 
Turkse buren gebruik maken van 
het kerkgebouw en kerkleden kre-
gen les in het bereiden van Turkse 
gerechten. Er zijn goede contacten 
waarbij niet voorbijgegaan wordt 
aan de eigen identiteit.

Wandeling
Anderhalf uur daarvoor is de wan-
deling begonnen bij het gebedscen-
trum Maghabira van de Marokkaan-
se gemeenschap aan de Diamant.
De wandelaars zijn er hartelijk ont-
vangen met thee en Marokkaanse 
lekkernijen. Daarna gaan de schoe-
nen uit en wordt de gebedsruimte 
bezichtigd. Opvallend is een paneel 
waarop de gebedstijden staan ver-
meld. Die zijn elke dag anders om-
dat ze gekoppeld zijn aan de stand 
van de zon. Vijf keer per dag bidt 
een moslim met het gezicht naar 
Mekka. 
De gebedstijden zijn strak geregeld, 
de gastvrijheid van de Marokkaanse 
gemeenschap kent echter geen tijd. 
Er is alle tijd voor gesprek en het ge-
nieten van de lekkernijen.

Iets later
Wat later dan de bedoeling was 
starten de wandelaars voor de 
tocht over de Kerkvaartbrug naar 

de Veenhartkerk en het gebedscen-
trum van Hakyol. Ook dat centrum 
beschikt over een fraaie moskee. 
Vrijdag, zaterdag en zondag is het 
gebouw open voor allerlei activitei-
ten. Er is een ruimte voor kinderen 
en jongeren en ontmoetingsplekken 
voor mannen en vrouwen. Er is ook 
een winkeltje waar groente, fruit en 
Turkse kruidenierswaren te koop 

zijn. De winst is voor de stichting die 
het geld goed kan gebruiken. Als 
belangrijkste is er de gebedsdienst 
op vrijdagmiddag.

Veel bijbelverhalen zijn ook terug te 
vinden in de Koran. Geen wonder, 
want de bron van de beide religies 
is dezelfde. Abraham (Ibrahim) is 
de aartsvader van zowel Christenen 
als Moslims. Noach, Mozes en Je-
zus zijn ook voor moslims geen on-
bekenden. Er zijn grote verschillen 
tussen de religies maar er zijn ook 
opvallende overeenkomsten. 

Intussen is het al bijna donker en 
begint het te regenen. De wande-
laars vertrekken naar de laatste 

etappe van de tocht: de Janskerk.

Hapjes
De groep wordt onthaald met hap-
jes en frisdrank. Piet Voorwinden, 
voorzitter van de kerkenraad van de 
PKN Mijdrecht, legt de betekenis 
uit van de opvallende gebrandschil-
derde ramen in de kerk die uitzien 
over de begraafplaats. Thema is de 

graankorrel die sterft en het volgen
de seizoen vrucht draagt, symbool 
van dood en opstanding.
Dominee Harry Tacken sluit de wan-
deltocht af met een kort bijbelge-
deelte over Johannes de Doper die 
ook voor moslims een bekend figuur 
is. Hij is de naamgever van zowel de 
Protestantse als de Katholieke kerk 
van Mijdrecht. 
De wandeling, georganiseerd door 
het Interreligieus Platform De Ron-
de Venen, is een succes geworden. 
Goed nieuws in een tijd waarin con-
flicten tussen de religies te vaak de 
boventoon voeren! Goddank gaan 
de verschillende geloofsgroepen in 
De Ronde Venen respectvol met el-
kaar om en zo hoort het ook!
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Tarieven waterschaps-
belasting vastgesteld
De Ronde Venen - Het algemeen 
bestuur van AGV heeft afgelopen 
week de tarieven van de water-
schapsbelastingen voor 2008 vast-
gesteld. Vanaf januari 2008 worden 
de aanslagen voor de waterschaps-
belasting verstuurd. Het belasting-
geld wordt als volgt besteed: 
69% voor schoon water (rioolwater-
zuivering, verbetering oppervlakte-
water, beheersen van lozingen, bag-
geren, monitoring). Dit is de veront-
reinigingsheffing. 
Ongeveer 21% is nodig in verband 
met de beheersing van de hoeveel-
heid water (gemalen, peilbeheer, 
waterberging). 10% wordt besteed 
aan veiligheid (aanleg en onder-
houd dijken). Deze vormen samen 
de omslagen.

Waarom tariefstijging?
Er zal in de komende jaren fors ge-

investeerd moeten worden om voor 
een veilig gebied te zorgen en om 
aan nationale en Europese wetge-
ving te voldoen. Ook de klimaats-
veranderingen vragen om investe-
ringen. Dat betekent dat de tarieven 
voor de waterschapsbelastingen de 
komende jaren fors zullen stijgen. 
AGV heeft besloten nu al de tarie-
ven geleidelijk extra te verhogen en 
zo geld te reserveren zodat in de 
toekomst onaanvaardbaar hoge ta-
riefstijgingen voorkomen worden.

Hoofdlijnen 
De verontreinigingsheffing stijgt 
voor 2008 ten opzichte van 2007 
met 4,2% (inclusief inflatie) en daar-
na elk jaar met 2,9% per jaar (exclu-
sief inflatie). Voor 2008 bedraagt het 
tarief per vervuilingseenheid 63,00 
euro.
De tarieven van de omslagenheffing 

stijgen voor 2008 met gemiddeld 9% 
(inclusief inflatie) en daarna elk jaar 
met 7,7% per jaar (exclusief inflatie). 
De tariefstijging is niet voor elke ca-
tegorie gelijk:
Voor de categorie ingezetenen (ge-
bruikers van woonruimte) is de stij-
ging gemiddeld 8,6%. 
Voor de categorie ongebouwd (eige-
naren van grond) gemiddeld 9,6%. 
Het tarief voor de ingezetenenom-
slag is 42,47 euro per woonruimte.
De tarieven van de categorieën ge-
bouwd en ongebouwd variëren per 
taakgebied. Voor de categorie ge-
bouwd (eigenaren van woon- en 
bedrijfsruimte) is de stijging nage-
noeg nihil. In de gemiddelde tarief-
stijging van deze categorie is reke-
ning gehouden met de stijging van 
de WOZ-waarden van gemiddeld 
11% per 1-1-2008. De hoogte van 
het aanslagbedrag stijgt dus wel.

Geloven te voet, wandeling 
langs Mijdrechtse kerken
en moskeeën

De functie van een hoofddeksel 
wordt uitgelegd Uitleg over de geschriften

Het hoe en waarom over het geloof wordt vertelt

de toehoorders krijgen een toelichting over de inrichting van de moskee

De Buurtbus naar
Breukelen zoekt chauffeurs

LET OP!!!
Onze krant wordt op

andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feest-
dagen wordt onze krant op an-
dere dagen opgemaakt dan nor-
maal. Vandaar dat de inlevertij-
den voor de komende twee kran-
ten totaal anders is dan u gewend 
bent. Dat geldt voor advertenties, 
tekst en kabalen.

Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 

bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl of 
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl)kan het nog tot vrijdagochtend 
21 december 11.00 uur.

Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 

zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht.

Via de mail kan het tot vrijdagoch-
tend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 
5 januari is ons kantoor geopend.



pagina 32 Nieuwe Meerbode  - 20 december 2007

Zondag 23 december
volop Kerstsfeer in
Koop Centrum Uithoorn
Uithoorn - Waar je ook komt in het 
Koop Centrum van Uithhorn, alles 
en iedereen straalt gezellugheid uit. 
Het is echt Kesrt in Uithoorn.
De winkels zijn versiert, her en daar 
klinkt kerstmuziek. Het is druk in de
straten en in de winkels. Het lijkt wel 
of iedereen al echt zin heeft in de
komende feestdagen.
Ook de winkeliers doen er alles aan 
om het de klanten en bezoekers van 
hun winkelcentrum gezellig te ma-
ken. Zondag 23 december a.s. Gaan 

alle winkels in Koop centrum Uit-
hoorn, oftewel Het Oude Doro en 
Amstelplein om 12.00 uur tot 17.00 
uur open. Met gezellige kerstkraam-
pjes, met kerstaanbiedeingen, war-
me chocolademelk, glühwein, een 
kerstreintje voor de kinderen in 
Amdstelplein, waarin ze echt een 
rondje mee kunnen rijden.

In het Oude dorp rijdt de kerstman 
met zijn arreslee en ieder kind die 
dat wil mag een eidje meerijden.

Het geweldige koor Da Capo maakt 
de sfeer in winkelcentrum Amstel-
plein helemaal colmpleet. In het 
Oude Dorp kunt u genieten van de 
X-mas vocals die in prachtige dic-
kensachtige kostuums de mooi-
ste chrismas carol a capella zingen. 
Dus u weet het... Wilt u net voor de 
kerst even gezellig uw kerstinkopen 
doen, of wilt u er gewoon even ge-
zellig tussenuit... Zondag 23 decem-
ber naar Uithoorn. Het belooft daar 
een gezellige middag te worden.

Doe de IVN natuur-
gidsencursus
De Ronde Venen/Uithoorn - In 
de huidige tijd, waarin veel kinde-
ren nauwelijks meer buiten spelen 
(maar achter computer of TV zitten), 
is het van het grootste belang om 
leuke en leerzame activiteiten aan te 
bieden op natuurgebied. IVN Jeugd-
NatuurClub “De Veenmollen” - on-
langs onderscheiden met de prijs 
voor het Vrijwilligersinitiatief 2007 
van De Ronde Venen – zorgt ervoor 
dat kinderen spelenderwijs met 
de natuur in aanraking komen. De 
Veenmollen (kinderen van 8-12 jaar) 
komen één keer in de maand bij el-
kaar, op zaterdagmiddag in NME 
centrum de Woudreus in Wilnis. Sa-
men met ervaren natuurgidsen trek-
ken ze erop uit, wandelend of op de 
fiets, om iets bijzonders in de natuur 
te onderzoeken. Bijvoorbeeld water-
diertjes in een poldersloot, of bloe-
men en vlinders in een mooie berm. 
Soms steken we de handen uit de 
mouwen en gaan we wilgen knotten 
of nestkastjes timmeren.
Voor mensen die graag met kinde-

ren werken en die óók iets hebben 
met de natuur, is er nu een unieke 
gelegenheid: u kunt vanaf februa-
ri 2008 de IVN natuurgidsencursus 
volgen en begeleider worden bij de 
Veenmollen. 

Cursus
De natuurgidsencursus geeft een 
breed inzicht in de relaties tussen 
mens en natuur en milieu in de ei-
gen omgeving en bestaat uit een 
mix van theorie, excursies en prak-
tijkoefeningen.
U doet kennis op over veel soorten 
planten en dieren, hun levenswijze 
en onderlinge relaties. Ook het ont-
staan van landschappen en ecosy-
stemen en de invloed van de mens 
daarop worden behandeld. De cur-
sus duurt anderhalf jaar leidt op tot 
het landelijk erkende diploma IVN 
natuurgids. De start is op maandag 
4 februari 2008. Elke twee weken is 
er een cursusavond van 19.30 tot 
22.00 uur op maandagavond, behal-
ve in de vakanties. De buitenactivi-

teiten zijn eens per maand op een 
zaterdagmorgen.
Bij het IVN vindt u – naast de jeugd-
groep – nog veel meer mogelijkhe-
den om als natuurgids actief te zijn: 
er zijn werkgroepen voor het her-
kennen en inventariseren (tellen) 
van planten, vogels en vlinders, voor 
het geven van wandel-, fiets-, en 
vaarexcursies, voor het onderhou-
den van de educatieve NME-tuin, 
voor het organiseren van cursus-
sen en lezingen, scholenprojecten 
en nog veel meer. Ook zijn natuur-
gidsen actief bij het beschermen 
van uilen, zwaluwen, weidevogels 
en amfibieën.

Wilt u meer informatie over de 
jeugdgroep, bel dan met Chiel Bak-
keren (241509) of kijk op home.wa-
nadoo.nl/ivnrvu/Jeugd.htm. Meer 
informatie over de natuurgidsen-
cursus krijgt u bij Pety Huussen 
(283117) of Trijnie Korver (284638), 
op  home.wanadoo.nl/ivnrvu, of via 
e-mail ivnrvu@wanadoo.nl.

Irenebrug weghalen, gewoon de ambitie van het
Uithoornse college

”Winkeliers en Amstel-
hoekers worden niet
serieus genomen”
Amstelhoek - Tijdens de laat-
ste raadsvergadering is al duide-
lijk gebleken dat er een enorme 
weerstand bestaat ten aanzien van  
de plannen van het college om de 
Irenebrug  af te breken en een loop-
brug neer te leggen.  Na de raads-
vergadering was er een informatie-
avond voor de burgers belegd maar 
het was niet meer dan een herhaling 
van zetten. De emoties liepen nu en 
dan hoog op hetgeen niet zo ver-
wonderlijk is,  als je opeens wordt 
afgesneden van de buitenwereld 
zoals een van de insprekers het  uit-
drukte. Volgens het college zijn al-
le varianten bekeken en besproken 
met de raad (hoewel dat niet bleek 
tijdens de raadsvergadering) en 
is het college tot de conclusie ge-
komen dat,  om een echt autoluw 
dorpscentrum te kunnen creëren er 
een knip moet komen en dat dan de 
Irenebrug plaats moet maken voor 
een voetgangersbrug. 

Voorstel
Het voorstel was aan de raad: ver-
wijder de doorgaande verbinding 
en verbeter de verbinding vanuit 
het dorpscentrum naar de nieuwe 
N201. Maar hoe het college dan een 
verbetering ziet door het weghalen 
van de Irenebrug is niet helemaal 
duidelijk. De eerste vraag die ge-
steld werd was waarom de vragen 
van de insprekers op de raadsverga-
dering niet zijn meegenomen. “Door 
de winkeliersverenigingen en het 
Oude dorp is duidelijk aangegeven 
dat zij niet voor het weghalen van 
de Irenebrug zijn. Waarom wordt er 
niet gekozen voor een slagboom en 
dan alleen regionaal verkeer”. Een 
andere inspreker vroeg zich af hoe 
men autoluw hetzelfde kan noemen 
als autoloos. “Er zijn tal van moge-
lijkheden om het verkeer af te rem-
men, denk aan stoplichten, verzink-
bare palen zoals in Mijdrecht en dat 
is niet zo kostbaar als een nieuwe 

brug. In 2015 is pas de omlegging 
waarom nu al een beslissing nemen 
over deze brug. Als dit doorgaat zijn 
alle plekken in Uithoorn bereikbaar 
behalve dan Amstelhoek”.
Niet tevreden
Men was niet tevreden over de uit-
leg van wethouder Maarten Leven-
bach dat er naar alle varianten ge-
keken is en dat dit de beste oplos-
sing zou zijn. “Hoe staat het met de 
garagevariant” was een veelgehoor-
de vraag. Dat is niet aan te bevelen 
aldus het college, maar een nade-
re uitleg kwam er niet echt. Toen ie-
mand vroeg ‘Denkt u nu heus dat al-
le Amstelhoekers meer dan vijf ki-
lometer gaan omrijden en de wet-
houder antwoordde ja dat denk ik 
inderdaad ging een honend gelach 
op. Sparnaay die ook had ingespro-
ken bij de raadsvergadering wilde 
weten hoe het nou met de financi-
en zit, en de wethouder niet verder 
kwam dan: : “Dat is niet zo één twee 
drie bekend” werd er schamper ge-
lachen.
“Geef nou maar toe”, aldus een in-
spreker, “ dat jullie totaal nog geen 
idee hebben over de kosten’. Boven-
dien komen er grote files voor de 
Amstel en die gaan allemaal door 
Uithoorn heen”. Een ander vond dat 
het wel over onze belastingcenten 
gaat waarover gesproken wordt en 
dat is natuurlijk ook zo. Een rake 
opmerking van een lid van de VVD 
was: ‘Waarom opeens deze haast. 
Ligt er een bombrief van een of an-
dere projectontwikkelaar. Het kan 
gewoon niet zijn dat wij niet mogen 
meepraten en dat het college voor-
bijgaat aan onze tijd en onze belan-
gen en dat iedereen het nakijken 
heeft. Die brug weg is totale onzin 
en er zijn tal van andere oplossin-
gen”. Iemand anders wilde weten 
of wel aan de oudere Amstelhoe-
kers gedacht is “Hoe moeten die 
Uithoorn bereiken Is daar over na-
gedacht. Volgens de wethouder is 

er een vrije busbaan. Maar dit vond 
men toch wel een lachertje “durft 
u dit antwoord echt te geven in de 
ogen van de Amstelhoekers? Een 
andere reactie “Ik zie al dat ik een 
heel eind moet omrijden om mijn 
dochter even te gaan bezoeken. 
Het is toch gewoon pure flauwekul. 
U draait de zaken om en vergeet u 
niet het is Uw ambitie en niet de on-
ze”. Een ander “Wat vind ik daar nu 
in dat nieuwe dorpscentrum. Ik krijg 
het idee dat Uithoorn steeds gro-
ter wordt en dat wij als Amstelhoe-
kers helemaal afgesneden worden 
van de rest van de wereld”. Wouter 
van Hilten die eveneens al had in-
gesproken bij de raadsvergadering 
vroeg zich het volgende af “Waarom 
worden de Amstelhoekers niet se-
rieus genomen. Dit is absoluut niet 
commercieel. Wie bedenkt er in vre-
desnaam een dergelijk plan. Zorg 
dat je in ieder geval Amstelhoek per 
auto kan bereiken en op wat voor 
manier maakt niet uit maar niet op 
deze manier. En een laatste inspre-
ker “Ga nou eens kijken in Etten 
Leur daar hebben ze ook een on-
dergrondse garage gemaakt en dat 
loopt allemaal heel goed”. Er hoeft 
weinig aan dit verslag toegevoegd 
worden. Het is wel overduidelijk hoe 
de bewoners van Amstelhoek en de 
winkeliers van het Oude Dorp en het 
Amstelplein denken over dit voor-
stel. En het gaat niet om een winke-
lier het gaat omenkele tientallen om 
maar niet te spreken van heel Am-
stelhoek. Maar ja het is het ambitie 
van het college!!

Donderdag 24 december zal de raad 
het definitieve besluit moeten gaan 
nemen. Het college heeft toegezegd 
dat zij dan de verschillende kosten 
aan de raad zulen voorleggen en 
een goede onderbouwing waarom 
hun plan de enige goede is.

Wordt vervolgd.

Viering jaarwisseling
De Kwakel
De Kwakel - Gemeente, politie, 
brandweer en een aantal inwoners 
van De Kwakel zijn in goed over-
leg bezig met het opstellen van een 
draaiboek om de viering van de 
jaarwisseling in De Kwakel goed te 
laten verlopen.  Dit is een uitwerking 
van de geslaagde viering van de vo-
rige jaarwisseling aldaar.
De centrale viering is dit jaar van de 
Anjerlaan/Rozenlaan verplaatst naar 
het centrum van De Kwakel. Daar 
wordt 31 december ter hoogte van 

de Kerklaan/Drechtdijk een feest-
tent geplaatst. Bij de tent komen 
vuurkorven te staan om het geheel 
op te luisteren. In verband daarmee 
worden de Kerklaan en het deel van 
de Drechtdijk tussen Mgr. Noord-
manlaan en Kwakelsepad/Boterdijk 
op oudejaarsdag vanaf 23.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. Deze 
afzetting duurt tot nieuwjaarsdag 
02.00 uur.
Met het oog op de veiligheid moe-
ten altijd, maar zeker tijdens de af-

zettingsperiode- auto’s in de Mgr. 
Noordmanlaan op de parkeervak-
ken worden gezet en niet er naast. 
Zo houden brandweerauto’s en am-
bulances vrije doorgang.  
Een aantal inwoners van De Kwa-
kel zal op oudejaarsdag geregeld 
surveilleren in hun dorp. Ze zullen 
bijvoorbeeld in de gaten houden of 
volgens de regels vuurwerk wordt 
afgestoken (dat mag die dag vanaf 
10.00 uur) en of er geen sprake is 
van vandalisme. 

LET OP!!!
Onze krant wordt op

andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feest-
dagen wordt onze krant op an-
dere dagen opgemaakt dan nor-
maal. Vandaar dat de inlevertij-
den voor de komende twee kran-
ten totaal anders is dan u gewend 
bent. Dat geldt voor advertenties, 
tekst en kabalen.

Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 

bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl of 
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl) kan het nog tot vrijdagochtend 
21 december 11.00 uur.

Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 

zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht.

Via de mail kan het tot vrijdagoch-
tend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 
5 januari is ons kantoor geopend.
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Kerststukje maken 
bij Eliboe
Vinkeveen - Na een week hard wer-
ken was het dan eindelijk zo ver, de 
ruim 200 zelf gemaakte kerststukjes 
moesten aan de man gebracht wor-
den. Bij het clubhuis was het zater-
dag  een drukte  van belang, ruim 50 
leden van de scouting groep Eliboe 
hadden zich gemeld om huis aan 
huis de kerststukjes te verkopen. 
Waarbij sommige heel creatief wa-
ren. Bij één groep ging de verkoop 
niet naar het zin. Toen verzonnen ze 
om bij iedere deur waar ze aanbel-

den een kerstliedje te gaan zingen, 
waarna de mensen bijna geen nee 
meer konden zeggen, grandioos.

Tevens was er een aantal mensen 
die stukjes in Maria-oord op de 
kerstmarkt verkochten. Hier gingen 
later ook de niet verkochte kerst-
stukjes van de groepen heen. Al met 
al hebben we op 12 kerststukjes na, 
alles verkocht. Jongens, meisjes, 
dames en heren hiervoor hartelijk 
dank, toppers.www.eliboe.nl

VSB Fonds en Scouting 
maken ouderen blij!
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag hebben de Verkenners en de 
Padvindsters van Scouting Jan van 
Speyk uit Mijdrecht alle ouderen in 
de verzorgingshuizen in De Ronde 
Venen blij gemaakt met een mooi 
kerststukje. De kerststukjes zijn ge-
sponsord door het VSB Fonds.

De ouderen waren blij verrast door 
deze actie en de Scouts werden dan 
ook hartelijk ontvangen. De kinde-
ren hebben maar liefst vijf huizen 
aangedaan: Nieuw Avondlicht en 

Gerardus Majella in Mijdrecht en 
Zuiderhof, Vinkenoord en Maria-
oord in Vinkeveen. Alle bewoners 
kregen een kerststukje.

Naast deze actie verkoopt Scou-
ting Jan van Speyk elk jaar kerstuk-
jes, waarvan de opbrengst gebruikt 
wordt voor het onderhoud van de 
Scoutingboerderij en de aanschaf 
van kampeermateriaal. De groep 
wil iedereen bedanken die Scouting 
een warm hart toedraagt en dit jaar 
een kerstukje heeft gekocht.

’t Haventje twee keer in 
de week open!
Vinkeveen – Het jongerenontmoe-
tingscentrum ’t Haventje, Herenweg 
8 te Vinkeveen is iedere woensdag- 
en vrijdagavond geopend vanaf 
20.00 uur. Je bent dan welkom om 
weer lekker bij te kletsen of te dar-
ten, een potje tafelvoetbal enz..
Woensdag 19 december is er de 
mogelijkheid om een windlicht te 
maken. 

Kosten 4,00 euro incl. 2 drankjes.
Voorafgaand aan de opening op 
de vrijdag kan je ook gezamenlijk 
eten. Als je dat wilt, moet je dat ui-
terlijk donderdagavond melden op 
telefoonnumer 0297 – 263767/ 06 
– 40561604 of een briefje met je 
naam en adres in de brievenbus van 
’t Haventje.   
Tot ziens!

Politiebureau gesloten 
voor publiek
De Ronde Venen - Het politiebu-
reau aan de Anselmusstraat 42 is 
vanaf 24 december (Kerstavond) 
vanaf 17.00 uur tot en met woens-
dag 26 december gesloten voor pu-
bliek. Voor het doen van aangifte 
kunt u terecht op het politiebureau 

in Maarssen van 09.00 tot 22.00 
uur. Ook kunt u via Internet aangif-
te doen.

Heeft u de politie nodig dan kunt u 
24 uur per dag bellen naar 0900-
8844 en voor spoed gevallen 112.

Pas op voor 
oplichter(s)
Mijdrecht – Afgelopen week is er 
bij diverse bewoners in Mijdrecht, 
in de wijken Hofland Zuid en Noord 
(voor zover bij ons bekend tenmin-
ste) aangebeld door een getinte jon-
geman, keurig in het pak, die zich 
voorstelde als een medewerker van 
een goed doel, met de vraag of u lid 
wilde worden. Heel wat burgers ver-
trouwde het niet en namen contact 
op met de gemeente met de vraag 
of er een vergunning was om hier-
voor lang de deur te gaan.

Dit bleek niet het geval. Ook bij de 
politie bleken al meerdere meldin-
gen te zijn binnengekomen. Dus 
wees gewaarschuwd. 

Vraag iemand altijd om zijn vergun-
ning en zijn id. En teken nooit een 
machtiging dat ze van eenmalig van 
uw bank kunnen afhalen. Mocht u 
dat toch deze week gedaan hebben, 
u kunt dit soort machtigingen altijd 
nog binnen een week bij uw bank 
laten blokkeren.

Kerststress op eerste 
kerstdag in de
Veenhartkerk
De Ronde Venen - Gauw nog even 
kerstkransjes halen, het nette tafel-
kleed strijken, de eerste uitgevallen 
naalden van de kerstboom opzuigen 
en “oeps” niet vergeten het vlees op 
tijd te marineren en dan kan kerst 
beginnen. Herkenbaar? Ook elk 
jaar last van kerststress? Dan is 
de theatervoorstelling ‘Kerststress’ 
van The Moving Message iets voor 
jou. Kom op dinsdag 25 decem-
ber, eerste kerstdag, om 10.30 uur 
naar de Veenhartkerk, Grutto 2a in 
Mijdrecht. De toegang is gratis.
Met een mix van drama, cabaret, 
mime, dans, muziek en zang wil-
len de makers van Kerststress je 
opnieuw stilzetten bij de betekenis 
van kerst. Stel dat jij de geboorte 
van Jezus zou hebben meegemaakt, 

wat zou je dan van dit kindje hebben 
verwacht? Hoe vul je kerst in? Hoe 
rijm je de ellende in deze wereld met 
de belofte van Jezus als Koning?
Kerststress gaat over drie herders 
die Jezus’ geboorte van heel dichtbij 
hebben meegemaakt. Ze worstelen 
ieder op hun eigen manier met de 
boodschap van kerst voor hun ei-
gen leven.
Dit optreden is bedoeld om jou aan 
het denken te zetten over wat de 
geboorte van Jezus vandaag kan 
betekenen.
Datum: dinsdag 25 december, eer-
ste kerstdag
Tijdstip: 10.30 uur. Het programma 
duurt ongeveer een uur.
Waar: Veenhartkerk, Grutto 2a, 
Mijdrecht

Dodelijk verkeersongeval
Mijdrecht - Vrijdagavond 14 de-
cember is een 53-jarige man uit 
Mijdrecht om het leven gekomen bij 
een verkeersongeval. Het slachtoffer 
was een proefrit aan het maken op 
een motor en is rond 17.45 uur op de 
Constructieweg tegen een stilstaan-

de aanhangwagen aangereden.
Op deze weg geldt een parkeerver-
bod. De politie heeft de eigenaar 
van de aanhangwagen, een 43-ja-
rige man uit Blijham gehoord en zal 
in afwachting van het technisch on-
derzoek proces-verbaal opmaken.

Mijdrecht - Donderdag 13 decem-
ber rond 15.00 uur kreeg de politie 
een melding dat een supermarkt-
medewerkster werd mishandeld 
door een klant.
Ter plaatse bleek het slachtoffer een 
23-jarige vrouw uit Mijdrecht. Zij 
vertelde zonder aanleiding door een 
klant te zijn uitgescholden en gesla-
gen. De klant was op dat moment 
al weg. Toen de Mijdrechtse op het 
bureau aangifte deed, meldde de 
klant zich aan de balie.
Agenten hebben de 37-jarige vrouw 
aangehouden voor mishandeling en 

Snelheidscontrole
Wilnis - De politie heeft op dinsdag 
11 december van 19.30 tot 21.00 uur 
een snelheidscontrole op de Ir. En-
schedeweg gehouden. 
Van de 366 gecontroleerde voertui-
gen, negeerden 79 bestuurderes de 
maximumsnelheid van 80 km/u. Eén 
bestuurder had wel heel veel haast: 
hij reed 134 km/u.

Gedicht van de week
Vuurwerk maakt meer kapot 

dan je lief is
Begin deze maand raakt in Mijdrecht een hondje zwaar 
gewond nadat een stuk vuurwerk in zijn bekje was ontploft. Op 
maandagavond 3 december jl, omstreeks 10 voor half 9 ging 
het hondje Bowie even een luchtje scheppen in ‘zijn’ tuin aan 
de Schoutenstraat. Deze tuin is omsloten met een schutting. 
De eigenaar hoorde de hond aanslaan en vervolgens een harde 
knal.
Men vond het hondje zwaar gewond in de tuin. Vermoedelijk is een 
groot stuk vuurwerk over de schutting gegooid wat het beestje in 
zijn bek heeft gepakt. Kort hierop ontplofte het stuk vuurwerk. Het 
beestje is zwaar gewond naar de dierenarts vervoerd waarna hij 
toch aan zijn ernstige verwondingen is overleden.
Zijn bazinnetje schreef het volgende gedicht:

Verdriet, pijn en boosheid
want ik ben jou kwijt

een harde vuurwerk knal
is het laatste wat jij je herinneren zal

toen twee slapeloze nachten
met jou in mijn gedachten 

die coma was zo rot
ieder uur maakte steeds meer kapot

moet ik nou beslissen jou een spuitje te geven
dat betekent het einde van jouw leven

jouw korte leven
ik had jou nog zoveel willen geven

het laatste wat nu nog over is
is een heel groot gemis

mijn herinneringen aan jou
is iets wat ik nooit vergeten zou

je was zo een mooi dier
met jou had ik altijd veel plezier

verdriet dat ik jou zo mis
de pijn dat het hier zo stil is

de boosheid op die ene persoon
die ons dit heeft aangedaan, Bowie, ik mis je gewoon

LET OP!!!
Onze krant wordt op 

andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende 
feestdagen wordt onze krant op 
andere dagen opgemaakt dan 
normaal. Vandaar dat de inle-
vertijden voor de komende twee 
kranten totaal anders is dan u ge-
wend bent. Dat geldt voor adver-
tenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 
bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl 
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-
de.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 
zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zater-
dag 5 januari is ons kantoor ge-
opend.

Vogelvereniging De Groenling
organiseerd:
District-tentoonstelling 
van Noord Holland
De Kwakel - De vogelliefhebber-
vereniging “De Groenling houd tus-
sen kerst en Nieuwjaar een vogel-
tentoonstelling. De tentoonstelling 
zal plaats vinden in de sporthal van 
KDO te De Kwakel.
Het belooft ook dit jaar weer een 
grandioze show te worden.
De openingstijden zijn:
Woensdag 26 december
11.45 – 18.00 uur
Donderdag 27 december
10.00 – 18.00 uur
Vrijdag 28 december
10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 29 december
10.00 – 18.00 uur
Zondag 30 december
10.00 – 13.00 uur
De opening van de tentoonstelling 
zal plaats vinden op Woensdag 26 
december, door de burgemeester 
van Uithoorn, mevrouw Groen om 
11.00 uur. 
Het heeft heel wat voeten in aarde 
voordat 1400 vogels in keurig scho-
ne kooien en een mooi ingerichte 

sporthal staan. Op zaterdag begin-
nen de eerste voorbereidingen al 
en op zondag kunnen dan alle in-
zenders uit geheel Noord Holland 
hun mooie vogels komen inbren-
gen. Op maandag komen er officiële 
keurmeesters van de Nederlandse 
Bond van Vogels naar KDO, om de 
vogels te keuren aan de hand van 
de bondsrichtlijnen. Sommige vo-
gels worden gekeurd uitsluitend op 
kleur, sommige op zang en andere 
vogels op vorm of postuur. Alle vo-
gels moeten in een goeie conditie 
zijn en er goed verzorgd uitzien. De 
keurmeesters bepalen ook welke 
vogels de uiteindelijke kampioenen 
van de tentoonstelling worden. Dus 
kom gezellig bij ons langs om deze 
grandioze grote district tentoonstel-
ling te bekijken.  
Als u belangstelling heeft voor deze 
hobby, dan heeft u door de tentoon-
stelling een uitstekend gelegenheid 
om kennis te maken met de Groen-
ling. 
Intree is gratis

KBO De Kwakel gaat
volledig uit hun dak!

De Kwakel - Vrijdag jl. december  
is het jaarlijkse patroonsfeest van 
de KBO afdeling De Kwakel een on-
vergetelijke dag geworden. Na een 
kerkdienst was er in het dorpshuis 
voor zo n 120  ouderen van De Kwa-
kel plaats voor een gezellige dag. 
Na een heerlijk kopje koffie was er 
tijd ingeruimd voor enkele rondjes 
bingo met leuke prijzen en daarna 
een borreltje. 
Toen volgde er een heerlijke lunch. 
Na de middag ging het program-
ma verder met een spectaculair op-

treden van smartlappen koor van 
het Anker o.l.v. Joke Reurings uit 
Mijdrecht.

Het koor wist de zaal met veel en-
thousiasme in de stemming te bren-
gen. Daar zal nog lang over nage-
praat worden. Het bestuur van de 
KBO, kan als organisator trots zijn 
op deze zo goed verlopen dag. De 
dag werd gesponsord werd door 
kwekerij de Amstel die voor alle-
maal ook nog een mooie plant be-
schikbaar had gesteld.

Mishandeling
discriminatie. Tegen de vrouw wordt 
proces-verbaal opgemaakt.



Mijdrecht - Nog vóór de komen-
de feestdagen zullen alle 13 bevei-
ligingscamera’s in het centrum van 
Mijdrecht in gebruik zijn gesteld. 
Dat is nu nog de helft. De came-
ra’s hangen op strategische plaat-
sen op 4 en 6 meter hoogte aan zo-
geheten kantelmasten. Doel ervan is 
om mogelijke overlast van hangjon-
geren en vandalisme te registreren 
en de beelden ervan op monitoren 
in de uitkijkcentrale van de Politie 
Regio Utrecht weer te geven. Dat is 
een ruimte met een wand vol beeld-
schermen waarop alle door de ca-
mera’s bestreken straten en plei-
nen te zien zijn met natuurlijk alle 
bewegingen van mensen en voer-
tuigen. Eventuele ongeregeldheden 
worden direct doorgegeven aan de 
politiemeldkamer en/of surveillan-
cewagens waarna meteen ingegre-
pen kan worden. Dit vertelde burge-
meester Marianne Burgman tijdens 
een persbijeenkomst in het ge-
meentehuis afgelopen donderdag 
13 december.

Live beelden
“De gemeente De Ronde Venen is 
de eerste gemeente in de provincie 
Utrecht die op deze manier de beel-
den laat ‘verwerken’ waarna de poli-
tie direct ‘inzetbaar’ is. Mede om die 
reden is gekozen voor het uitlezen 
van beelden door speciaal opge-
leide politiefunctionarissen en niet 
door een particulier beveiligings-
bedrijf. Die zou bij geconstateer-
de ongeregeldheden dan de politie 
moeten waarschuwen en dat is dan 
weer een extra tussenstap wat ver-
traging in de hand zou kunnen wer-
ken. Daarnaast is het bekijken van 
beelden een bij de wet geregelde 
activiteit. Er gelden strenge regels 
voor omdat de privacy hier in het 
geding is. Je mag ook niet zomaar 
als gemeente besluiten om came-
ratoezicht in te stellen. Dat moet in 
overleg met politie en de Officier 
van Justitie waarbij eerst moet wor-
den aangetoond dat een zwaar mid-
del als cameratoezicht geoorloofd is 
als aanvulling op het gevoerde be-
leid en de surveillances. Dat bleek 
bij ons het geval naar aanleiding van 
het vandalisme waardoor in 2004 en 
2005 het centrum van Mijdrecht 
werd geteisterd. De camera’s hou-
den 24 uur per dag de omgeving in 
de gaten. De beelden worden opge-
slagen en volgens de wettelijke ter-
mijn van maximaal vier weken be-
waard. Voorlopig zetten wij in op 
live beelden tijdens de horeca avon-
den in het weekend, van 22.00 uur 
’s avonds tot 05.00 uur ’s ochtends. 
Daarbij gaat het in totaal om zo’n 
14 uur live uitkijken per week en 6 
uur uitlezen van de beelden. Als het 
nodig is kunnen we het aantal uren 
toezicht verhogen. Er is een con-
tract met de toezichthouder en de 
leverancier gesloten voor een ter-
mijn van 3 jaar. Na twee jaar gaan 
we de resultaten evalueren.” Aldus 
de burgemeester die blij is dat het 
project nu na twee jaar van overleg 
van start is gegaan. Zij merkt hier-
bij tevens op dat De Ronde Venen 
zich hiermee heeft geschaard in het 
rijtje van nog acht gemeenten in de 
provincie waar op bepaalde loca-
ties eveneens cameratoezicht is in-
gesteld.
De wens tot cameratoezicht da-
teert al van twee jaar geleden. Op 
3 november 2005 heeft de gemeen-
teraad van De Ronde Venen een 
motie aanvaard die het college op-
dracht gaf tot de introductie van ca-
meratoezicht op die plaatsen waar 
de veiligheid het meest in geding 
was. Dit met als doel de veiligheid 
en het veiligheidsgevoel structureel 
te verbeteren, Daarbij zijn twee ver-
schillende vormen van cameratoe-
zicht als optie gekozen. Enerzijds in 
het kader van de handhaving van de 
openbare orde en anderzijds in het 
licht van de beveiliging van goede-
ren en eigendommen. Na aanbeste-
ding werd levering en plaatsing van 
het camerasysteem uiteindelijk ver-

zorgd door het bedrijf Damovo Ne-
derland uit Breda en recentelijk in 
gebruik gesteld.

Privacy gewaarborgd
“De camera’s zijn van het zoge-
naamde ‘dome’ type die 360 gra-
den draaibaar zijn,” legt Frank Voor-
bij uit. Hij is beleidsmedewerker In-
tegrale Veiligheid bij de gemeen-
te en heeft dit project toegewezen 
gekregen. “Ze kunnen ook kantelen 
en objecten inzoomen. De aanstu-
ring gebeurt op afstand vanuit de 
toezichtcentrale die zich in Utrecht 
stad bevindt. De beeldverbinding 
verloopt via een glasvezelkabelnet. 
Omdat nog niet alle aansluitingen 
technisch gerealiseerd zijn wordt 
tijdelijk gebruik gemaakt van een 
straalverbinding. De plaatsing van 
de camera’s betreft het gebied in 
en rond de Dorpsstraat tot en met 
de rotonde Bozenhoven, Rondweg 
en Anselmusstraat bij het politiebu-
reau. Maar ook het Raadhuisplein 
en het Burgemeester Haitsmaplein 
horen erbij. De posities zijn in sa-
menwerking met deskundigen be-
paald. Het zijn vernuftige came-
ra’s die ook bij weinig licht een zeer 
goed beeld van de omgeving, per-
sonen en voorwerpen kunnen opne-
men en doorsturen. Behalve dat de 
beelden live worden ingelezen op de 
centrale in Utrecht wordt er ook nog 
een monitor geplaatst in het politie-
bureau aan de Anselmusstraat. Die 
wordt gekoppeld aan de camera bij 
de rotonde tegenover de Rabobank. 
Op die manier kunnen politieagen-
ten even ‘meekijken’ over Bozen-
hoven als er in de richting van het 
dorp iets aan de hand is. Dat betreft 
uitsluitend beelden van deze came-
ra vanuit een vast ingestelde stand. 
Hij is vanuit deze politiepost niet in 
een andere richting aan te sturen. 
Vanzelfsprekend hoeven ‘normale’ 
mensen niet bang te zijn dat zij wor-
den ‘gespot’. 
Zij geven immers geen aanleiding 
om in de gaten te worden gehou-
den. Hun privacy is gewaarborgd. 
Overigens is het ook zo dat wij ver-
plicht zijn het publiek met bordjes te 
informeren dat men een gebied be-
treedt waar cameratoezicht is. Het 
gaat hier om een gesloten systeem 

dat uitsluitend door politiefuncti-
onarissen wordt bekeken. Het ca-
merasysteem is zeer innovatief. Zo 
zal het de privacy van burgers zo-
veel mogelijk beschermen. Als bij 
het draaien van de camera’s bij-
voorbeeld een raam van een huis in 
beeld komt, wordt deze ruimte bij de 
camera ‘gemaskeerd’. Dat wil zeg-
gen dat de camera niet binnen in de 
woning kan kijken. Een prettige bij-
komstigheid is wel is dat de came-
ra’s ook andere criminele activitei-
ten vastleggen, bijvoorbeeld inbra-
ken in woningen, winkels of auto’s. 
Dat is dan mooi meegenomen.”

Veiligheid mag wat kosten
Voorbij geeft eveneens aan dat de-
ze vorm van cameratoezicht iets an-
ders is dan beveiliging van bedrijfs-
terreinen met camerabewaking. De 
insteek daarvan is anders en ge-
richt op uitsluitend beveiliging van 
eigendommen. Meestal betreft het 
hier ook particuliere beveiligingsbe-
drijven die de zaak soms wel, soms 
niet via camera’s live in de gaten 
houden of dat uitsluitend de beel-
den worden opgeslagen. Pas bij ca-
lamiteiten worden de beelden uitge-
lezen en wordt actie ondernomen. 
Wat wel mogelijkheden biedt is dat 
deze bedrijven voor wat betreft hun 
bewakingsactiviteiten aangesloten 
kunnen worden op hetzelfde glas-
vezelnetwerk waardoor ook de ca-
mera’s van de gemeente hun beel-
den sturen. Het gebruik van het net-
werk wordt daardoor voor alle par-
tijen goedkoper. En over kosten ge-
sproken, het totale project van ca-
meratoezicht is (eenmalig) begroot 
op 245.000,- euro.

De structurele kosten van beheer, 
onderhoud, uitkijkcentrale, glasve-
zelverbinding en de inzet van een 
politiesurveillant voor het bekijken 
van de beelden bedragen 82.000,- 
euro op jaarbasis. Geen geringe be-
dragen, maar als u weet wat vernie-
lingen en vandalisme ondernemers 
en particulieren inmiddels aan ma-
teriële en geestelijke schade hebben 
berokkend, is dit het wel waard. 
En…het vergroot voor ons allemaal 
het gevoel van veiligheid op straat. 
Daar valt ook wat voor te zeggen.
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Piet Pouw won twee minuten 
winkel bij Argon Bingo
Mijdrecht – Eens in de maand or-
ganiseren de vrijwilligers van  sup-
portersvereniging de Lijnkijkers van 
voetbalvereniging Argon, een ge-
zellige bingo avond in de voetbal-
kantine. Zo rond de dure Kerstda-
gen hebben ze altijd passende prij-
zen met als hoofdprijs, twee minu-
ten gratis winkelen bij de Boni in 

Mijdrecht. Afgelopen vrijdagavond 
was de bingo avond en zaterdag-
middag kon de winnaar, Piet Pouw 
aan slag. Best nerveus liep hij nog 
even de winkel door om te kijken 
hoe hij het beste kon lopen. Van 
iedereen goedbedoelde adviezen 
aanhorend werd hij alleen nog maar 
nerveuzer. Onder het toeziend ook 

van twee van de organisatoren van 
deze bingo avonden, Piet de Jong 
en Lia Clement, ging hij van start. 
In het begin wat onwennig, maar op 
het laatst had hij het goed door. Aan 
de kassa bleek dat hij het heel goed 
had gedaan. Ruim 218 euro, wel dat 
is nog eens een heerlijke prijs zo net 
voor de feestdagen.

Cameratoezicht in Mijdrecht 
centrum van start

De Regenboog te gast bij:

Kerstconcerten Ernst
Daniël Smid
Mijdrecht - Kindermusicalkoor De 
Regenboog uit Mijdrecht was dit 
weekend te gast bij een serie van 
drie kerstconcerten die Ernst Da-
niël Smid gaf voor klanten van de 
Rabobank Delflanden en Nootdorp/
Pijnacker. Temidden van een sfeer-
vol kerstprogramma, waaraan naast 
de bekende bariton ook de sopraan 
Marjolein Latour, harpiste Yolanda 
Davids en het ballet van Elisabeth 
Timofeeff meewerkten, brachten de 
kinderen van De Regenboog een 

aantal kerstliederen ten gehore.
“Het is al enkele jaren een goe-
de traditie om deze weken op een 
aantal plaatsen kerstliedjes te ko-
men vertolken. Dat we nu de gele-
genheid hadden om met Ernst Da-
niël Smid en andere gasten én een 
live orkest op te treden was wel een 
hele bijzondere ervaring”, aldus Ma-
ry Verlaan van Kindermusicalkoor 
De Regenboog. “Helemaal gewel-
dig was, dat we twee van onze ei-
gen kerstliedjes in het programma 

mochten brengen. Ook het orkest 
van Eric Vlasblom reageerde hier 
erg positief op en vond het leuk om 
tussen het traditionele repertoire 
ook nieuwe liedjes te horen.”
Na de drukke kerstperiode doet 
het koor op 18 januari 2008 nog 
mee aan de Korenjamboree van de 
Stichting Cultura en dan wordt het 
een aantal maanden hard oefenen 
om op 24 en 25 mei a.s. de musical 
Jungle Book op te voeren in Party-
centrum De Meijert.

Foto: Leden van Kindermusicalkoor De Regenboog met liggend in hun midden Ernst Daniël Smid 
(Foto: Marjon Donker) 

Kerstconcert X-mas Vocals 
en het Amstel Gospel Choir
Uithoorn - Op zondagavond 23 de-
cember vindt voor de 5e keer het 
kerstconcert plaats van de X-mas 
Vocals. Dit sfeervolle concert is in-
middels een traditie geworden in Uit-
hoorn en trekt elk jaar meer bezoe-
kers. Behalve de X-mas Vocals,een 
groep van 45 zangers die optreden 
in kostuums in de stijl van Charles 
Dickens, zal dit jaar het Amstel Gos-
pel Choir hun swingende medewer-
king verlenen aan dit concert. 

Het programma is gevarieerd met 
voor de pauze een selectie uit be-
kende en minder bekende Engel-
se Christmas Carols, a capella uit-
gevoerd door de X-mas Vocals. Het 
repertoire van het Amstel Gospel 
Choir na de pauze bevat bekende 
gospelkersthits zoals o.a God rest 
you merry, gentlemen, Marry had a 
baby en Joy to the world.

Bovendien zal Scrooge in hoogst ei-
gen persoon de bezoekers trakteren 
op een sfeervol kerstverhaal. Kort-
om: het belooft weer een bijzondere 
avond te worden!
 Het concert is gratis toegankelijk. 
Na afloop zal er middels een collec-
te een vrijwillige bijdrage gevraagd 

worden om de kosten van dit evene-
ment te dekken. Het concert wordt 
gegeven 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 te ver-
wachten drukte, is het raadzaam op 
tijd te komen.

Kerstsamenzang
Uithoorn - In de sfeervolle kerk 
‘De Burght’ aan het Potgieterplein 
te Uithoorn is iedereen welkom om 
uit volle borst mee te komen zingen 
met oudhollandse kerstliederen. Op 
zaterdag 22 december verzorgen 
het Emmaüskoor (onder leiding van 
Peter Huijmans) en Ackoord (onder 
leiding van Annemieke van Beek) 
een samenzang van 19.00 tot 20.00 

uur. De koren zullen ieder een luis-
terlied ten gehore brengen en ook 
kunnen de aanwezigen luisteren 
naar een kerstverhaal. Frans Pieck 
verzorgt de muzikale begeleiding op 
de vleugel en het orgel. De entree is 
gratis en na afloop wordt een glas 
glühwein of limonade aangeboden. 
Een vrijwillige bijdrage in de kosten 
is natuurlijk welkom.



Argon D8 heeft sponsor 
uit Amsterdam
Mijdrecht - Het reclamebureau 
THEY, opgericht door oud Argon 
speler Patrick van de Gronde, on-
der andere bekend van commer-
cials voor merken als KPN, RVS (die 
commercial met de zwevende man-
nen met blauwe paraplu’s.), Marti-
ni, AEGON en dergelijke, heeft zich 
ontfermd over het pupillen D8 team 
van Argon. Waarom sponsort het in 
Amsterdam gevestigde bedrijf THEY 

een jeugdelftal bij Argon? Omdat al-
les wat er bij THEY gebeurt te ma-
ken heeft met groei. En dan kijk je 
dus ook naar je wortels. En die lig-
gen voor Patrick van de Gronde in 
Mijdrecht. En nog preciezer, voor 
een groot gedeelte op de voetbal-
velden van Argon, waar hij in de 
loop der jaren heel wat wedstrijden 
heeft gespeeld. Vandaar zijn keuze 
om juist een opgroeiend jeugdelftal 

te sponsoren. Een elftal ook dat nog 
kan groeien. En niet een selectie-
elftal, die over het algemeen sneller 
gesponsord worden, maar een team 
waarvan de groei in de loop van de 
jaren nog niet vast ligt. Via de web-
site van het bedrijf (THEY.NL) zullen 
de verrichtingen van het team met 
regelmaat te volgen zijn, wie weet 
waar deze samenwerking nog toe 
zal kunnen leiden….

Benauwde overwinning 
CSW dames
Wilnis - Het trainerskoppel Kors 
Pennin en Cees Vink kan de (kor-
te) winterstop voor de hoofdmacht 
van de CSW-vrouwen ingaan met 
20 punten en de vierde plaats op de 
ranglijst en dat is wel eens minder 
geweest. Toch ging de laatste over-
winning van 2007 bepaald niet van 
een leien dakje. Tot twee keer toe 
moest CSW een achterstand weg-
werken en zelfs na een 2-4 voor-
sprong werd het toch nog even las-
tig. CSW keepster Isabella Koenen 
had een vervelende dag, afgezien 
van een fraaie redding halverwe-
ge de eerste helft, ging ze bij de te-
gentreffers niet vrijuit.
Net zoals het weer  zag het er alle-
maal zonnig uit voor CSW in de ope-
ningsfase bij Stedoco.
De Wilnisse ploeg zette haar tegen-
stander onmiddellijk onder druk en 
scoringskansen kwamen er ook. Zo 
kreeg CSW topscorer Natasja Cor-
nelissen in de zesde minuut al een 
fraaie kans, maar zij schoot  gehaast 
naast. Toch waren ook de counters 
van de tegenpartij niet van gevaar 
ontbloot, zoals in de 16de minuut, 
toen de bal via de binnenkant van 
de paal weer het veld in rolde. In de 
daarop volgende CSW aanval ver-
scheen Linda Los na een pas van 
Linda van Beek kansrijk voor het 

doel van Stedoco, maar ook dit keer 
ging het feest niet door.

Verrassen
Onmiddellijk hierna liet Isabella 
Koenen zich –gehinderd door de 
laagstaande zon- verrassen door 
een 40 meterschot en keek CSW te-
gen een 1-0 achterstand aan. Even 
later had het zelfs 2-0 kunnen zijn, 
maar nu stond de CSW sluitpost bij 
een doorgebroken tegenstander wel 
paraat. CSW was een tijdje van slag 
en er volgde een rommelige fase in 
de wedstrijd. Toch viel in die periode 
de gelijkmaker, toen libero Kim van 
Kippersluis zich met de aanval be-
moeide en Nelleke Vrielink een niet 
te missen kans bood. Korte tijd la-
ter kwam CSW onverwacht opnieuw 
op achterstand, toen de bal achter-
in werd verspeeld. Isabella Koenen 
bleef te lang aarzelen en kon toen 
met een simpel lobje worden ge-
klopt. 
Dat de roodblauwen toch nog met 
een gelijke stand de rust in konden, 
dankten ze aan een bevlieging van 
Linda van Beek, die de bal uit een 
vrije trap ineens de kruising indraai-
de.

Stuk beter
Ook in de openingsfase van de twee-

de helft was CSW weer een stuk be-
ter dan Sterk Door Combinatie. Na-
tasja Cornelissen en Linda Los kre-
gen goede mogelijkheden, maar het 
net konden ze niet vinden. Diana 
Koenen smaakte het genoegen om 
na een vrije trap van Linda van Beek 
met een lob CSW voor het eerst deze 
middag op winst te zetten. Hetzelf-
de tweetal was een kwartiertje later 
ook verantwoordelijk voor de vierde 
CSW goal. Nu schoof Diana de bal 
langs de uitlopende keepster in het 
hoekje. Er leek voor CSW geen vuil-
tje meer aan de lucht, maar toen Isa-
bella even later wat al te lang treu-
zelde met uitverdedigen, scoorde 
de thuisclub toch weer tegen. CSW 
kreeg het net zoals voor de rust in 
de slotfase weer een beetje moeilijk, 
maar kreeg ook nog kansen om de 
voorsprong nog uit te breiden. Het 
kwam er niet meer van en CSW kon 
terecht de moeizaam behaalde pun-
ten mee naar huis nemen. 
Al met al kan het team toch wel op 
een redelijk geslaagde eerste com-
petitiehelft terugzien. De kop, en de 
staart zijn voorlopig ver uit beeld en 
het bereiken van de derde plaats 
lijkt het hoogst haalbare. Het waar-
maken van deze doelstelling is een 
mooie aanloop voor het  volgende 
seizoen.
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Mastwijk drie keer 
Nederlands kampioen 
Regio - Een geweldige dag was het 
voor de deelnemers van Mastwijk 
Taekwondo die deel hebben ge-
nomen aan de Nederlandse Kam-
pioenschappen Stijl Taekwondo te 
Veldhoven. Naast drie Nederlandse 
Kampioenen waren er tevens twee 
zilveren en twee bronzen plaatsen.
Er waren zo’n 200 deelnemers die 
uit zouden gaan komen in verschil-
lende poules. Mastwijk Taekwondo 
was afgereisd naar Veldhoven met 
een grote delegatie van achttien 
deelnemers en een drietal coachen.
Deze deelnemers waren: Nabil Burg-
graaf, Maxim Meijer, Tyree Jooren, 
Rowin van Mens, Chaimma Massa, 
Youssef Massa, Wim Schoenmaker, 
Lotte Besseling, Vincent Hartong, 
Kathelijne van der Woude, Justin 
Koek, Jan Wielinga, Wendy Langen-
berg, Carel Wielinga, Sander Hen-
driks, Dave Roverts, Jeffrey van Loo 
en Christina Verbruggen.
Marcel Fiorenza, Shanna van Mens 
en Cor Mastwijk waren de coachen 
die alles zo goed mogelijk hebben 
begeleid. Het begon in de ochtend 
met de B-klasse (groene banden t/
m roodzwart) en de kinderen moes-
ten als eerste hun kunnen tonen.
Dave Roverts mocht een ronde voor 
de juryleden voorlopen zodat zij een 
niveau konden vaststellen.

Ere plaatsen
Daarna kon het Kampioenschap 
starten en was het aan Dave Ro-
verts, Nabil Burggraaf, Tyree Joo-
ren, Rowin van Mens, Justin Koek, 
Maxim Meijer en Jeffrey van Loo om 
hun best te doen een ronde verder 
te komen. Het bleek al snel dat deze 
jonge deelnemers nog ervaring mis-

sen en jammer genoeg er nog geen 
ereplaatsen voor hen waren. Ook bij 
de meisjes waren Kathelijne van der 
Woude en Christina Verbruggen niet 
sterk genoeg om door te dringen tot 
de volgende ronde, Kathelijne viel 
wel op met haar krachtige bewe-
gingen.  De wat oudere deelnemers  
Chaimma Massa en haar broer 
Youssef wisten jammer genoeg ook 
niet door gaan voor een volgende 
ronde, wel viel Chaimma Massa op 
omdat zij wel heel goed haar vor-
men liep maar de concurrenten wa-
ren erg sterk en zeer ervaren. Wim 
Schoenmaker uit Mijdrecht wist wel 
door te gaan naar de finale waar 
hij net wat te kort kwam en vierde 
werd. Wim is sinds jaren weer met 
Taekwondo begonnen en dit was 
zijn eerste wedstrijd sinds lange tijd.  
Vincent Hartong uit Mijdrecht kwam 
uit in de aspirantenklasse tot 13 jaar 
en deed wel goede zaken en wist 
een zeer mooie derde plaats te be-
machtigen ondanks een lichte griep. 
Een hele goede prestatie van de 11 
jarige Vincent en hiermee was de 
eerste prijs binnen.

Zilver
Ook de pas 10 jaar jonge Jan Wielin-
ga uit Nieuwegein wist in zijn pou-
le het erg goed te doen en hij wist 
een zeer verdiende zilveren plaats 
te pakken.
De 11 jarige Wendy Langenberg ook 
uit Nieuwegein deed enorme goede 
zaken en wist een hele mooie eerste 
plaats te veroveren in een poule van 
maar liefst 16 deelnemers wat een 
geweldige prestatie is.
Daarna konden deze twee talenten 
nogmaals aantreden in de duo’s en 

ook daar vielen zij in de prijzen en 
werden nogmaals eerste en weer 
een mooie gouden plak, een fantas-
tische prestatie van deze twee jonge 
Taekwondoka’s die een mooie Tae-
kwondo toekomst tegemoet gaan!
Maar de prijzenregen was nog niet 
voorbij want na hard werken wist 
Lotte Besseling uit Mijdrecht een 
verdiende derde plaats op te eisen 
in ook een sterke bezetting.
Lotte is zich aan het voorbereiden 
voor haar zwarte bandexamen aan-
staande zondag en dit is een gewel-
dige opsteker.
Toch was het nog niet gedaan want 
Carel Wielinga, de vader van Jan, 
wist in de C-klasse 42+  een zeer 
mooie tweede plaats te behalen en 
dat was boven verwachting dus ook 
hier grote blijdschap.
A-klasse Na de pauze was het tijd 
voor de A-klasse (zwartebanden en 
hoge dangraden) en hier trad San-
der Hendriks uit Nieuwegein aan.
Sander liet er geen twijfel over be-
staan en wist van begin af aan de 
score op te voeren en Sander kon 
ook het goud in ontvangst nemen 
en zich hiermee Nederlands Kampi-
oen 2007 noemen.
Voor Sander al het zoveelste goud 
en Sander is pas 13 jaar dus voor 
hem is er nog een hele mooie toe-
komst weggelegd. 
De coachen hadden hun handen 
vol maar de opbrengst van de deel-
nemers was geweldig en zo kwam 
voor Mastwijk Taekwondo een hele 
mooie dag ten einde.
Het resultaat: 2 keer brons, 2 keer 
zilver en drie keer goud bij het Ne-
derlands Kampioenschap Stijl Tae-
kwondo te Veldhoven.

LET OP!!!
Onze krant wordt

op andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feest-
dagen wordt onze krant op an-
dere dagen opgemaakt dan nor-
maal. Vandaar dat de inlevertij-
den voor de komende twee kran-
ten totaal anders is dan u gewend 
bent. Dat geldt voor advertenties, 
tekst en kabalen.

Alles voor de krant van 27 de-
cember moet bij ons binnen zijn 
op donderdag 20 december bij 
de bekende inleveradressen en 

bij ons kantoor in Mijdrecht, An-
selmusstraat 19, of per mail (re-
dactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl of 
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl) kan het nog tot vrijdagochtend 
21 december 11.00 uur.

Dit is ook zo voor de krant van 
2 januari. Die wordt gemaakt op 
vrijdag 28 december. Alles voor 
deze krant moet bij ons binnen 

zijn op donderdag bij de bekende 
inleveradressen en via ons kan-
toor in Mijdrecht. Via de mail kan 
het tot vrijdagochtend 28 decem-
ber 11.00 uur.

Natuurlijk kunt u ons ook telefo-
nisch bereiken op: 0297-581698 
of mobiel: 0653847419. Ons kan-
toor is 2 en 3 januari gesloten. 
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u 
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 
5 januari is ons kantoor geopend.

Atlantis 2 verliest van KIOS 2
Mijdrecht - De wedstrijd tussen KI-
OS 2 en Atlantis 2 zou een wedstrijd 
zijn waarin gestreden ging worden 
om de 3de plek  op de ranglijst. Dat 
de ploegen aan elkaar gewaagd wa-
ren bleek al snel. 

Goed korfballend spel resulteerde 
in moeizaam creëren van echt uit-
gespeelde kansen. Hierdoor stond 
na 12 minuten spelen pas een 1-1 
stand op het scorebord. Hierna ging 
het beide teams wat beter af en wer-
den de juiste mensen gezocht in het 

spel. Na een kleine voorsprong van 
2 punten voor Atlantis kwam Kios 
al snel weer op gelijke hoogte. Na 
deze stand bleef de wedstrijd gelijk 
opgaan. De ruststand was uiteinde-
lijk 6-5 in het nadeel van Atlantis. 

Het beeld van de eerste helft werd 
na rust opnieuw neergezet. 2 teams 
die deze wedstrijd niet wilde ver-
liezen. Tot 8-8 ging het nog steeds 
gelijk op, hierna was Kios de ploeg 
die een klein gat kon slaan in de 
score. Met 10-8 op het scorebord 

en nog 10 minuten te spelen wer-
den de wissels van Atlantis (Barry 
van der Waa en Mirjam Gortenmul-
der) in de ploeg gebracht voor een 
schep nieuwe energie. Dit bleek te 
helpen want niet veel later werd de 
marge weer verkleind naar 1 doel-
punt. In de slotfase van de wedstrijd 
wist Kios nog 1 maal te scoren en 
hierdoor de overwinning binnen te 
halen. Hierdoor komt het door Pi-
mentel Fastners gesponsorde team 
van Atlantis op een 4de plek op de 
ranglijst. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De Ronde Venen - Help! Help! Ja! Ja! Nee! De 
dokter verzuipt deze keer niet. Toch moet er 
echt hulp komen. Iedereen in de gemeente De 
Ronde Venen (DRV) die hulp krijgt via ZUWE 
heeft een brief gekregen van de gemeente. 
(gedateerd 6 dec. en 12 dec. ontvangen) 
(afdeling Soza van Roza). Die brief gaat over 
de betaling van de hulp. Dus banaal over geld. 
1 januari gaat het in. Ja! Ja! (lekker op tijd). 
De hulp wordt, nu de gemeente het in handen 
heeft, ineens veel, zelfs zeer veel duurder. Het 
is een moeilijke brief, een echte onbegrijpelijke 
brief, geschreven in moeilijke hooggeschoolde 
ambtenarentaal. B&W willen de hulp “betaalbaar 
houden” staat er in. Ja! Ja! Eerst beginnen ze 
het werk van vele mensen, die als neutrale 
instantie als het  CIZ (Centraal Indicatiebureau 
Zorg. Let wel! Neutraal! Dus zonder financiële 
belangen!), geheel over doen. (Met financiële 
belangen) Waren die mensen dan gek? Of heeft 
de gemeente geld teveel. Die B&W toch! Kunnen 
zij, terwijl ze geen cent ervaring hebben, met 
die materie omgaan en de zaak ineens beter 
beoordelen???? Ja! Ja! Nou? Indicatie!! Voordeel 
voor de hulpontvangers. Ze hoeven geen actie te 
ondernemen. B&W doen dat. Daar gaan we weer. 
Ja! Ja! Nieuwe managers. Nieuwe medewerkers. 
Allemaal waarmaken. Nieuwe benadering. 
Nieuwe bezwaren en processen. Oude advocaten. 
Gefeliciteerd gemeente. Gevolg!! Verandering van 
uren en type hulp en de eigen bijdrage verandert. 
Alles wordt duidelijker. Wat ph of Ah was wordt 
HH1 en wat hh was wordt HH2 (duidelijk hè?!) 
De kosten worden hoger. Veel hoger. Let maar 
op. Zie brief. Ja! Ja! Het bedrag wordt afgeleid 
van het werkelijke uurtarief van, 25,-, was 
12,50. Ook zo goed. Wij gaan meer betalen en 
(bijkomstigheid), het schijnt dat de helpers er 
geen dubbeltje wijzer van worden. Ha! Ha! Zo 
willen ze de hulp betaalbaar houden. Ha! Ha! Die 
is goed. Dat is nog eens een leuke mop van onze 
B&W. Ha! Ha! Voor wie betaalbaar? Als ze de hulp 
maar duur genoeg maken dan vallen er natuurlijk 
genoeg mensen af. Toch? Ja! Ja! Er staat ook nog 

een rekenvoorbeeld in de brief, daar is helemaal 
geen touw aan vast te knopen. Alleen Soza of 
Roza begrijpt het. Niet duurder, toch duurder. Ja! 
Ja!  Er zijn nog bergen vragen. Bergen. Hoe gaat 
het organisatorisch? Wie regelt de hulpen? Wie 
moet je bellen als ere iets mis is? Weet je wat 
zo raar is? De gemeente weet al anderhalf jaar 
dat ze deze taak opgelegd krijgt en ze komen nu 
drie weken en nog wel weken dat je iets anders 
aan je hoofd hebt, met deze brief tevoorschijn 
over een onderwerp dat zo ingrijpt op vele levens 
van mensen die het toch al niet te best hebben. 
Ja! Ja! Mooi geregeld B&W. Ja! Ja! Ze moesten 
zich schamen. Reken maar dat de gemeentelijke 
beoordelaars zich waar willen maken en gaan 
hakken in de hulp. Hakken en zagen. Reken 
maar! Ja! Ja!  Weer een platte kostenverhoging 
voor de meest zwakkeren in de samenleving. 
Wat gaat ons al die extra ambtenarij weer kosten. 
Een nieuw gemeentehuis.Ja! Ja! Dat wordt een 
nieuw gemeentehuis in het groene gebied tussen 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen en Kockengen, 
Breukelen en Loenen. Met zonnepanelen en 
een windturbine. De wethouder RO weet er 
zoals altijd nog niets over te vertellen. Ja! Ja! De
politieke spelletjes zullen ook volgend jaar weer 
verder gaan in 2008. Het samenspannen van de 
coalitiepartijen blijft gewoon doorgaan in 2008. 
Je kunt er vanuit gaan dat de raadsleden  van 
CDA, VVD en RVB gewoon weer alles goed
vinden wat B&W uithalen en dat de raadsleden 
van de andere partijen nauwelijks of veel te laat 
informatie krijgen over wat er speelt. Maar dat 
wisten wij al. Het grootste deel van de problemen 
worden weer in de achterkamertjes behandeld. De 
pers wordt ook niet goed op de hoogte gehouden 
zodat er weer nauwelijks nieuws te melden is en 
de bevolking ook niet op de hoogte gehouden 
kan worden. Een soortement van Putincultuur. Ja! 
Ja! CONCLUSIE De hulp wordt minder, duurder 
en onoverzichtelijker met ontevreden helpers en 
hulpontvangers.

 John B. Grootegoed

Ja! Ja! 
De gemeente 
gaat het doen

In en in triest...

Geen vraag beantwoord:
Raad geeft toestemming voor

haalbaarheidsonderzoek Driehoek!
De Ronde Venen - Achterkamertjespolitiek du-
peert omwonenden en Argon. Afgelopen don-
derdag werd de Raadsvergadering gedomineerd 
door de plannen van de gemeente om de sport-
velden van Argon en CSW te verplaatsen naar 
de Driehoek. Het onderwerp stond niet op de 
agenda maar via verschillende moties probeerde 
men een doorbraak te forceren. Aan het einde 
van de avond zaten de omwonenden en Argon 
met de kater. Politieke druk van het college 
zorgde ervoor dat de coalitierijen weer gesloten 
waren. De coalitiepartijen gaan wederom voorbij 
aan het: “Samen sterk met de bewoners”. Een 
raar politiek spel. Aan de wethouder werden in 
de commissie Ruimte allerlei vragen gesteld over 
de manier waarop het alternatieven rapport tot 
stand is gekomen. Hij hoeft deze vragen nu niet 
te beantwoorden. Dankzij een motie van Christe-
lijke partijen mag de wethouder nu vol gas gaan 
werken aan het haalbaarheidsonderzoek van de 
Driehoek. Maar de ontbeantwoorde vragen zul-
len de wethouder blijven achtervolgen. Het feit 
blijft dat de provincie de beslissingen neemt in 
de gemeente. Het College laat zich dit aanleu-
nen. De vereniging de3hoek begrijpt dit niet. Wie 
is er nou de baas in de gemeente De Ronde Ve-
nen, de provincie of het College. Wie neemt het 
nou eens op voor de inwoners? Vooral deze po-

litieke onwil is de leden van vereniging de3hoek 
een doorn in het oog. De wethouder neemt niet 
eens de moeite om de omwonenden op enigerlei 
wijze tegemoet te komen. Hij had op zijn minst 
in de vergadering de bewoners gerust kunnen 
stellen. Hij had het zijn missie kunnen maken 
om de opmerkingen van omwonenden zo goed 
mogelijk te verwerken in het haalbaarheidson-
derzoek. Niets van dit alles. Vereniging de3hoek 
ziet de toekomst echter niet somber in. Zelf gaat 
ze hard aan de slag om informatie in te winnen 
bij verenigingen van licht, geluid en verkeers-
overlast. Maar ook de verkeersveiligheid is een 
punt waarover de vereniging zich zal laten info-
meren. De vereniging wil beslagen ten ijs komen 
als er een volgend rapport ligt. Daarnaast zal de 
vereniging aanschuiven bij de overleggroep die 
door de gemeente opgezet is. 
Daarnaast blijft de juridische weg open die de 
vereniging zeker niet schuwt. Vereniging de-
3hoek hoopt echter dat het College zich niet laat 
verblinden door de ambities van de wethouder 
en tijdig besluit om toch de alternatieve loca-
ties de voorkeur te geven. Met politieke wil is 
hiervoor ook een lans te breken bij de provincie. 
Maar ja, wie neemt die uitdaging aan?

Stichting de 3hoek

Afgelopen zaterdag zit ik bij de kapper. U weet 
misschien wel hoe dat gaat. Roddels worden 
uitgewisseld en ander wel en wee wordt bespro-
ken. Kreeg ik toch een verhaal te horen, mijn 
haren stonden recht overeind. 5 december, sin-
terklaasavond. In de wijk Twistvlied speelde het 
volgende zich af...

De ene buurvrouw spreekt met een andere 
buurvrouw af dat de een op een bepaald tijd-
stip op het raam bonkt en aanbelt. De zak met 
cadeautjes voor de kinderen zou voor de deur 
gezet worden. Toen de ene buurvrouw haar taak 
had uitgevoerd, is zij als een haas weggerend 
om niet gezien te worden. Het duurde misschien 
een minuutje voordat de andere buurvrouw met 
de kinderen de deur open deed. De kinderen 
zongen vol verwachting hun sinterklaasliedjes. 
Maar in die ene minuut heeft een of andere 
onverlaat de zak met cadeautjes weggehaald. 
Niks sinterklaasfeest, alleen maar verdriet. Bij 
de vrouw met kinderen, omdat er voor hen geen 
cadeautjes meer waren en verdriet bij de andere 
buurvrouw. Zij voelt zich eigenlijk wel schuldig, 
omdat zij de zak onbeheerd achter had gelaten. 
Maar al jaren helpen alle buren elkaar in deze 

tijd op die manier. Het is toch in en in triest dat 
zoiets is gebeurd. Waar haalt iemand de moed 
vandaan om zoiets te doen! Een moeder met 
twee kleine kinderen zoveel verdriet bezorgen. 
Het voor eenieder een dure tijd. Cadeautjes 
worden met liefde en zorg gekocht. Ik hoop dat 
degene die dit op zijn geweten heeft, erg slecht 
slaapt. Misschien komt hij/zij tot bezinning en 
zet de zak met cadeautjes anoniem terug. Hoe 
haal je het in je hoofd andere mensen zoveel pijn 
te doen. Dus dader(s), gebruik je verstand en 
breng terug. Besef je wel dat je er voor zorgt dat 
deze mensen niemand meer durven te vertrou-
wen? Verplaats je in het gedupeerde gezin. Hoe 
zou jij het vinden als jouw cadeautjes voor je 
deur werden weggehaald? Bezorg dit gezin dan 
een goede en vervroegde kerst en denk na...
En voor het verdrietige gezin en buurvrouw, ik 
hoop dat het goed komt. Vergeet niet dat er ook 
goede mensen op aarde lopen. Er is niet verteld 
wie jullie zijn en waar jullie wonen, anders had ik 
zeker stappen ondernomen om jullie te helpen. 
Toch hoop ik dat door dit stukje, de cadeautjes 
komen waar ze horen, bij kleine kinderen die 
dan toch een verlate Sinterklaas, of vervroegde 
kerst krijgen. We leven met jullie mee. Sterkte.

Ophaalbrug bij Vrouwenakker 
gedemonteerd en afgevoerd
Vrouwenakker- Vrouwenakker. De 
bekende ophaalbrug in de provinci-
ale weg N231 (Noordzuidroute) bij 
Vrouwenakker is afgelopen maan-
dag 17 december vakkundig gede-
monteerd en in delen op een ponton 
gehesen. Vervolgens is het gevaar-
te afgevoerd richting Uithoorn waar 
het over water verder naar Muiden 
zal worden getransporteerd. Daar 
krijgt de brug na een complete re-
visie een nieuwe bestemming bij 
het terrein van de voormalige kruit-
fabriek. De werkzaamheden zijn op 
verzoek van de provincie Noord-
Holland uitgevoerd door de firma 
Kreike uit Zwanenburg. 

In mei 2008 zal een nieuwe brug 
de overgang over de Amstel sieren 
en voor het verkeer worden open-
gesteld. Die zal veel breder zijn dan 
de oude ophaalbrug. De laatste was 

voor het steeds drukker wordende 
verkeer al geruime tijd een knelpunt 
in de bocht van de N231 bij Vrou-
wenakker/De Kwakel. Zwaar vracht-
verkeer mocht al geruime tijd geen 
gebruik meer maken van de tachtig 
jaar oude brug. Om gedurende het 
komende halfjaar de Noordzuidrou-
te toch als doorgaande weg te la-
ten fungeren is naast de oude brug 
een brede noodbrug gelegd die mo-
menteel uitstekend voldoet en bo-
vendien geen tonnagebeperkingen 
meer heeft. Het verkeer stroomt 
daardoor ook beter door en er dus 
veel minder filevorming optreedt. 
Verder heeft de firma Jan van Schie 
uit Mijdrecht aansluitend gezorgd 
voor twee drijvende voetgangers- 
en fietsbruggen in de vorm van aan-
eengeschakelde pontons. Nadeel 
is wel dat beide noodbruggen niet 
voor het scheepvaartverkeer ge-

opend kunnen worden. Daardoor 
is het scheepvaartverkeer richting 
de Tolhuissluizen vice versa tot eind 
volgende voorjaar gestremd. Gelijk-
tijdig met de voorbereidingen van 
de nieuwe brug gaat de Provincie de 
N231 de komende tijd herinrichten. 
Dit betreft de Noord-Hollandse kant 
van de weg. Aan de Zuid-Hollandse 
zijde is dit al grotendeels uitgevoerd. 
Nadat de brughoofden gereed zijn 
en de nieuwe brug is geplaatst, zal 
de weg in mei 2008 daarop aange-
sloten worden en volgt de definitie-
ve inrichting van de weg rondom de 
brug. Het laatste zal vervolgens in 
de loop van het jaar plaatsvinden. 
De foto’s geven een beeld van het 
uittakelen van de bestaande oude 
brug met de gelegde noodbruggen 
en een impressie van de nieuwe.

Foto Ton Kamminga

Licht sfeervol Kerstconcert 
zondagmiddag bij
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Moe van alle kerstvoor-
bereidingen? Laat u eens muzikaal 
verwennen.
Aan de vooravond van hun beider 
25-jarig bestaan geven dameszang-
groep “Experiment” uit Hoofddorp 
en het gemengd Goois Vocaal En-
semble uit Naarden een licht, hart-
verwarmend kerstconcert.
“Experiment” bestaat uit 36 leden. 
Hun repertoire is Engelstalige Pop, 
Close Harmony en Jazz songs. Ze 
treden op op korenfestivals, waar-
onder Amsterdam (Paradiso), Naar-
den, Zandvoort. Ook de Keukenhof 
en Korenlint in Haarlem hebben van 
hun zangkunst kunnen genieten. 
“Experiment” staat onder leiding 
van Wendy Vos en wordt begeleid 
op de piano door Oksana Polman.
Het Goois Vocaal Ensemble is een 
Naardens gemengd koor met onge-
veer 60 leden van alle leeftijden.
Het Goois Vocaal Ensemble verzorgt 
uitvoeringen op verschillende loca-
ties zoals in zorgcentra, kerken en 
theaters. De afgelopen jaren heeft 
het Goois Vocaal Ensemble in het 
kader van uitwisselingsprojecten 
niet alleen in het binnenland maar 
ook in het buitenland concerten ge-
geven waaronder Zwitserland, Tsje-
chië, Engeland en Italië. Ook deel-

name aan het korenfestival in Mon-
nickendam en Paradiso in Amster-
dam en een tweejaarlijks kerstcon-
cert in het Gooi zijn een vast onder-
deel op de concertagenda.
Het repertoire is  licht Amerikaan-
se muziek (evergreens in slow en up 
tempo) met musical medleys (o.a. 
Cats) en close harmony werken. Di-
rigent Roy Voogd streeft naar muzi-
kale uitdagingen.
Het koor heeft Alwin Kluit als vaste 
begeleider op de piano.

Dit gezamenlijke “Lichte Kerstcon-
cert”  wordt gegeven op zondag-
middag 23 december a.s bij:

Dans- en Partycentrum Colijn, Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. De aanvang: 
14.30 uur (zaal open 14.00 uur) en-
tree: 5,- euro per persoon. Kaartver-
koop: aan de zaal, of te bestellen bij 
Monica de Greeve 035-6952516, 
Parkeergelegenheid: voldoende en 
gratis. In de pauze zal een grote 
tombola gehouden worden!



Atalante heren pakken 
broodnodige punten
De Ronde Venen - Vrijdag 14 de-
cember speelde het geplaagde 2e 
herenteam van Atalante tegen het 
gelijkgeklasseerde Whilhelmina. 
Het door A-side gesponsorde team 
startte sterk en zette de tegenstan-
der direct onder druk met een ster-
ke service van Rein Kroon. 

Snel werd uitgelopen naar een 8-2 
voorsprong. Hierdoor kwam er de 
mogelijkheid om alle aanvalsopties 
open te trekken, en werd er sterk 
aangevallen. Dit mondde uit in een 
grote setwinst van 25-10.

Het tweede deel verliep een stuk 
rommeliger en stuk voor stuk lieten 
alle spelers een lager niveau zien. 
Ondanks wisselen van coach Raket 
kwam het spelniveau niet omhoog 
zodat de set met 25-20 naar de gas-
ten ging.

Voor de derde omloop werd geko-
zen voor dezelfde opstelling als de 
eerste set. Beter spel liet zich direct 
zien waardoor de score gelijkop-
ging. Gedragen door spelverdeler 
Rick van der Linden lieten de Vinke-
veense heren mooie en gewaagde 

aanvalscombinaties zien. De uitslag 
viel dan ook duidelijk aan A-side 
kant met 25-19. De vierde set werd 
ingegaan als de derde waardoor 
de goedlopende Atalante machine 
door kon donderen, gesteund door 
het publiek werd duidelijk dat deze 
strijd in de onderkant van de sub-
top in Vinkeveens voordeel werd 
beslecht. Met 25-16 was ook deze 
set duidelijk in Atalante’s handen.

De volgende wedstrijd is zaterdag 
14 januari tegen het als eerste ge-
klasseerde Voleem.
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Youssef Rasnabe en  Emiel Hoogendijk tevreden 
raadsleden

Het heeft even geduurd, 
maar de voetbalkooi is er!
De Ronde Venen – De twee ‘ jonge 
honden’ van de Mijdrechtse raad, 
Youssef Rasnabe  van Gemeente 
Belangen en Emiel Hoogendijk van 
het CDA, kunnen het jaar 2007 pret-
tig afsluiten. Het is ze uiteindelijk 
toch nog gelukt. Er is een prachti-
ge voetbalkooi geopend zaterdag jl 
aan de Rondweg, naast het jonge-
rencentrum Allround. 

Al zitten beide jonge raadsleden in 
twee verschillende partijen, Emiel in 
het CDA, behorende bij  de coalitie 
en Youssef in de oppositie, ze ken-
nen elkaar al jaren en streden al in 
het JAC, samen  zij aan zij, voor on-
der andere het tot stand komen van 
deze voetbalkooi.
“ We zijn er dan ook erg blij mee”,  
aldus beide raadsleden. “ We heb-
ben er wat jaartjes aan moeten trek-
ken, met zie het is gelukt. Emiel; “ 
Ik weet nog dat in 2004 in het JAC 
kwam en Youssef erover begon. 

Zo eind 2004”. “ Maar het leefde al 
veel langer”, vult Youssef aan. Op 
straat, onder de jongeren hoorde 

je al jaren de roep om zo’n voetbal-
kooi”.

Bekendheid
Zo eind 2004 zijn we concreet opge-
start om het serieus aan te pakken. 
Het JAC heeft de plannen uitgewerkt 
en aangedragen naar de raad. Bij de 
laatste verkiezingen hebben diverse 
partijen belooft dat zij zouden zor-
gen voor een voetbalkooi. Toen wij 
daarna ook in de raad werden ge-
kozen hebben we eigenlijk niet veel 
extra’s meer hoeven doen. We had-
den het in het JAC al  voorbewerkt 
en het college heeft het uitgewerkt 
en wij hebben, net als de rest van de 
raad, voorgestemd”. 

Nu is dit geklaard. wat is jullie vol-
gende ‘ speerpunt voor de jonge-
ren’. waar gaan jullie je nu hard voor 
maken? “  We moeten nu gaan zor-
gen dat de jongeren weten dat de 
kooi er is. Kijk de jongeren die er vijf 
jaar geleden over begonnen en hem 
graag wilde, zijn nu 19, 20 jaar en 
die zie we niet meer gaan voetballen 
daar. Dat is zo jammer met dit soort 
projecten, het duurt altijd zolang”.

Bedoelen jullie nu dat er nu een kooi 
is en geen jongeren die er gebruik 
van gaan maken? 

” Nee, dat niet, er zijn nog jonge-
ren genoeg binnen De Ronde Ve-
nen, maar ze moeten het wel weten 
dat hij er is. Nu is het dus aan ons 
om dat bekend te gaan maken. En 
ja, het is nu ook niet de beste tijd. 
Het wordt winter, koud, vroeg don-
ker. We denken dat het straks in het 
voorjaar en in de zomer best een 
druk bezochte kooi gaat worden.

Argon D2 wint streek-
derby van Legmeervogels
De Ronde Venen / Uithoorn - De-
ze vriendschappelijke en zeer spor-
tieve wedstrijd, de scheidsrechter 
heeft maar drie keer hoeven flui-
ten, werd op een inhaal zaterdag 
gespeeld. Voor de ouders langs de 
kant wellicht fris maar om te voet-
ballen prima weer. En dat was ook 
te zien want de Vogels hadden er zin 
in. Ondanks de nederlaag hebben ze 
een goede wedstrijd gespeeld. De 
eerste helft stond Tex Koster op de 
10 en Jamal Kissami als laatste man 
in de mandekking. Beide speelden 
goed geconcentreerd. Ook Bas Lef-
ferts was vandaag in vorm. Bij een 
aanval van Argon verdedigden ze 

kort op de aanvaller en bij een aan-
val van de Vogels schakelden ze 
snel om. Ook Thijmen van Dijk, op 
de rechtshalf, speelde, net als Fer-
dy Brakke lekker fel. In de voorhoe-
de werd er samengespeeld tussen 
Andy Burke, Martijn van Reenen en 
Chelly Drost. Bij een aanval schoot 
Chelly Drost van afstand net over.  

Geconcentreerd
In de tweede helft voetbalden we in 
het begin niet geconcentreerd. Hier-
door werden spelers van Argon niet 
aangevallen en ontstonden er voor 
hun kansen, die ze overigens goed 
benutte. Binnen de kortste keren 

stonden we met 0-2 achter. Goed 
van de Vogels was dat ze niet het 
koppie lieten hangen maar bleven 
voetballen. 

Bij spelhervattingen stond Remco 
Timmermans de tweede helft goed 
opgesteld. Carlo van Andel had een 
goede scoringskans nadat hij met 
een goede actie zichzelf vrij voor de 
keeper van Argon had gespeeld. De 
druk op Argon werd als maar groter. 
We kregen meerdere hoekschop-
pen achter elkaar. Uit een wist Mar-
tijn van Reenen via een kopbal te 
scoren. De laatste minuten lukte het 
niet om gelijk te maken.

Dames 1 van Atalante op 
karakter naar winst
De Ronde Venen - Vrijdag 14 de-
cember speelden de dames van 
Atalante, gesponsord door Haax-
man Lichtreclame en Krijn Verbrug-
gen in sporthal de Boei tegen Ab-
coude dames 3. Het team van Ab-
coude, dat zich kenmerkt door veel 
ervaren speelsters, kwam naar Vin-
keveen met het idee dat een over-
winning wel zou moeten lukken, 
vooral omdat Atalante niet in haar 
beste doen was de afgelopen we-
ken. Uiteindelijk was het toch de 
thuisploeg die aan het langste eind 
trok en was het de formatie uit Ab-
coude die met een kater terug naar 
huis ging: 3-2 winst voor het team 
van Atalante.
De eerste set gaf niet veel hoop 
voor het vele publiek in sporthal de 
Boei. Atalante maakte veel fouten 
en kwam geen moment in haar spel. 
Door een slechte start met een ser-
vicefout en slechte passes keken de 
dames meteen tegen een flinke ach-
terstand aan. In het verloop van de 
set was deze achterstand niet meer 
weg te werken. Binnen no-time was 
de winst in die set binnen voor Ab-
coude: 13-25.

Weinig genieten
In dezelfde opstelling viel ook in de 
tweede set weinig te genieten. Ab-
coude wist de dames te verrassen 
met een aantal goede prikballen en 
ze hadden een sterke service. De 
koppies aan Vinkeveense kant gin-
gen steeds meer hangen en er leek 
een snelle verliespartij op komst nu 
ook de tweede set kansloos verloren 
ging: 17-25.
Coach Sjaak Immerzeel zag dat er 
iets moest veranderen en bracht 
een nieuwe aanvalster in de ploeg. 
Hij wisselde Lotte Schreurs voor 

Mirjam van der Strate en dit bleek 
later een gouden greep. Abcoude 
wisselde ook een aantal dames, ze 
hadden met een 2-0 voorsprong in 
sets de kans om wat jonge speel-
sters speeltijd te geven. Dit gaf een 
totaal ander spelbeeld. De Vinke-
veense dames wisten het aantal ei-
gen fouten te beperken en hadden 
met Suzan Heijne en Mirjam van der 
Strate twee scherpe aanvalsters aan 
het net. Op de diep achterin gesla-
gen aanvallen had Abcoude geen 
antwoord. Om de afwisseling erin te 
houden, koos Inge Tanja-Versteeg 
regelmatig voor de kort geplaatste 
bal en ook die scoorde heel veel! In 
een eerst nog gelijk op gaande set, 
wisten de dames van Atalante te-
recht de winst te pakken: 25-18.

Kiezen
In de volgende set gingen de dames 
gewoon verder waar ze gebleven 
waren. Libero Marlieke Moen lever-
de allemaal prima passes af bij spel-
verdeelster Janine Könemann, die 
op haar beurt kon kiezen uit atten-
te aanvallers. Op dit moment in de 
wedstrijd kwam het karakter van de 
ploeg bovendrijven, want er werden 
veel ballen van de grond gehouden 
en door agressief netspel werd er 
veel gescoord in de aanval en met 
blokkeringen. Hiermee kreeg Ata-
lante een voorsprong in handen. 
Vanaf het moment dat Mirjam van 
der Strate aan service kwam, liepen 
de Vinkeveense dames ver uit. Zij 
serveerde de tegenpartij helemaal 
zoek met afwisselend korte en diepe 
ballen. Abcoude zag zich genood-
zaakt twee wissels toe te passen om 
een oplossing te vinden voor deze 
moeilijke service. Dat mocht uitein-
delijk niet baten, want de setwinst 

ging wederom naar Atalante: 25-12.
Een spannende vijfde set was het 
toetje van de avond. Abcoude be-
gon in de vijfde set weer in de op-
stelling waarin ze de eerste twee 
sets wonnen en bij Atalante liet 
coach Immerzeel de ploeg onveran-
derd ten opzichte van de derde en 
vierde set. Het werd een spannende 
set die tot halverwege gelijk opging. 
Abcoude had elke keer een lichte 
voorsprong van 3 punten en trokken 
dit zelfs door naar een voorsprong 
van 9-13. De Vinkeveense ploeg 
moest de zenuwen onder controle 
zien te krijgen om de laatste set ook 
binnen te slepen. Het publiek had 
door dat de ploeg steun kon ge-
bruiken en schaarde zich luidkeels 
achter de thuisploeg. Irma Schou-
ten kwam aan serve en wist heel 
goed met de spanning om te gaan 
en koos de zwakste speelster uit om 
op te serveren. Dit werkte erg goed, 
want de Abcoude-dames maakten 
geen punt meer. Een wissel op 13-
13 en een time-out op 14-13 haal-
den Atalante niet meer uit het ritme. 
Ook op de laatste service van Irma 
Schouten wist Abcoude geen ant-
woord en de 3-2 overwinning was 
een feit: 15-13! 
De vreugde was groot bij Atalante 
dat er een einde is gekomen aan de 
negatieve reeks van de laatste we-
ken! Het publiek was deze avond 
een hele grote steun. De Atalan-
te-dames danken iedereen die hen 
deze wedstrijd verbaal zo gehol-
pen heeft. De dames uit Vinkeveen 
kunnen nu met een lekker gevoel 
de ‘winterstop’ in en gaan daarna 
op vrijdag 11 januari op bezoek in 
sporthal de Korf in Leusden voor 
de wedstrijd tegen AFAS Leos Da-
mes 1.
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Tai-Otoshi judoka Maarten 
Duijnmaijer geslaagd voor 
Zwarte Band
Uithoorn - Op zaterdagavond 15 
december werden in Beverwijk de 
danexamens van het district Noord-
Holland gehouden.  Het was een re-
delijk drukke avond voor de Gra-
dencommissie van het district 20 
kandidaten hadden zich aangemeld 
voor dit examen Van 1e t/m 3e dan 
deden de kandidaten  verdeeld over 
drie matten examen. 11 examinato-
ren gingen de examens van de ju-
doka’s beoordelen.
Maarten Duijnmaijer van Judover-
eniging Tai-Otoshi had zich goed 
voor bereid op dit examen. Samen 
met judopartner Menno van der 
Veen heeft hij een programma in el-
kaar gezet om aan de examinatoren 
te demonstreren. Daar hebben heel 

wat trainingsuren in gezeten. Een 
variërend programma waarin in het 
eerste gedeelte de staande technie-
ken zaten verwerkt met daarin o.a. 
Beenworpen, heupworpen, sutemi’s,  
combinatietechnieken, overname-
technieken etc. en in het tweede 
gedeelte het grondwerk waarin de 
houdgrepen, armklemmen, verwur-
gingen, kanteltechnieken etc. zaten 
verwerkt. Een mooi dynamisch pro-
gramma waarin duidelijk te was dat 
Maarten gevoel heeft voor wat hij 
doet. Alle overgangen van de ene 
naar de andere techniek liepen zeer 
vlot en soepel.

Na dit programma waren de exami-
natoren zeer tevreden met het ge-

toonde judo van Maarten en von-
den het niet nodig om nog aanvul-
lend aparte technieken te vragen. 
Ze vonden het examen van Maar-
ten zeer perfect uitgevoerd , waar-
in ook de valpartner Maarten, Men-
no een belangrijke rol speelde. Aan 
het eind kreeg de trotse Maarten 
zijn Zwarte band (1e dan) uitgereikt. 
Met een brede glimlach werd deze 
dan ook omgedaan.

Leraar Dennis Bakker (5e dan), zelf 
examinator op een andere mat, was 
ook zeer tevreden toen hij van zijn 
collega’s te horen kreeg dat Maar-
ten het beste examen van de avond 
heeft laten zien. En was dan ook erg 
trost op zijn pupil.

Nieuwe trainingspakken 
voor de twirlgroep van
SV Omnia 2000
Uithoorn/Aalsmeer - Op zaterdag 
15 december hebben de meisjes 
van de twirlgroep van Corine offici-
eel hun nieuwe trainingspakken ge-
presenteerd. Deze trainingspakken 
zijn de meisjes aangeboden door 
een gulle sponsor: RVW Advies bv 
Uithoorn.
RVW Advies B.V. is een adviebureau 
op fiscaal en juridisch terrein en is 
gevestigd in Uithoorn.
De eigenaar van het bedrijf, Rob van 
Westerop, en tevens de vader van 
Rachelle heeft de hele twirlgroep in 
het nieuw gestoken.
Hij wilde graag een mooi, praktisch 

pak aanbieden wat vooral lekker zit. 
Esther en Colinda (twee moeders) 
zijn heel enthousiast op zoek ge-
gaan naar een mooi model, in fris-
se kleuren. Dit is prima gelukt en 
de presentatie was geweldig. Ietwat 
onwennig kwamen de meisjes op in 
hun mooie pakken.
Henk Maarse, vice-voorzitter van SV 
Omnia 2000 en René van Enduro 
Sportz te Uithoorn (de maker van de 
pakken) waren ook bij de presenta-
tie aanwezig.
Alle belangstellenden, zoals ouders 
en familie, llieten door een luid ap-
plaus weten dat het resultaat er mag 

zijn. Rob had nog een verrassing in 
petto: Leidster Corine kreeg nog een 
cadeau. Dit was een echte mascot-
tepop in hetzelfde trainingspak(je).
De meisjes hebben de mascotte 
met open armen in de groep opge-
nomen. Na de (kinder)champagne 
voor jong en oud en een lekker stuk 
taart, hebben de twirlsters laten zien 
hoever ze zijn met de nieuwe shows.
Het zag er fantastisch uit en  Corine 
keek supertrots naar haar meiden.
Rob nogmaals hartelijk dank voor je 
supergulle gift! De Omnia twirlsters 
zullen er op de NK in januari flitsend 
uitzien!

Dames Qui Vive winnen 
indoor Toptoernooi
De Kwakel - Nadat Qui Vive Dames 
1 vorig jaar in de zaal gepromoveerd 
was, komen zij dit jaar uit in de Ra-
bo Indoor Hoofdklasse. Als voorbe-
reiding op deze competitie heeft Qui 
Vive dit weekend een voorbereidend 
toernooi gespeeld in Utrecht met 
succesvol resultaat! 
Het team in de zaal ziet er iets an-
ders uit als op het veld. De selectie 
is flink kleiner aangezien in de zaal 6 
tegen 6 gespeeld wordt. De selectie 
van het afgelopen weekend bestond 
uit 9 speelsters: Helen Bell, Imke de 
Graaf, Linda de Vries, Monique van 
der Knaap, Fieke Holman (in de 
competitie op het veld uitkomende 
voor Amsterdam Dames 1), Emma 
Douque, Eva Abrahams, Joady Sze-
jnoga en niet te vergeten keepster 
Charlotte Hilbrand. Deze negen da-

mes hebben dit weekend gestreden 
voor de eerste plaats onder leiding 
van Erik Otto, die de dames in de 
zaal – en ook tijdens de competitie 
- verder gaan coachen. Er werden 
eerst 3 poulewedstrijden gespeeld: 
tegen Gooische (gewonnen met 3-
2), Phoenix (gewonnen met 5-0) en 
Shinty (2-2 gelijkspel). Deze resulta-
ten waren genoeg om eerste te wor-
den van de 8 damesteams die mee 
speelde in dit toernooi. 

Doelpunten
Hierna werd de finale tussen Qui Vi-
ve Dames 1 en Gooische gespeeld. 
Wetende dat de eerste wedstrijd te-
gen Gooische geen gemakkelijke 
wedstrijd was werd er vol gestreden 
om ook deze te winnen. De wed-
strijd ging gelijk op met doelpunten 

over en weer. De pot was ook span-
nend en leuk om te zien voor alle 
supporters, en had als eindstand 
4-4. en dus werd besloten tot een 
strafballenserie. Keepster Charlot-
te Hilbrand hield haar doel schoon 
en de speelsters deden waarvoor ze 
gekomen waren en scoorden hun 
strafballen wel. De eindzege was 
derhalve een feit, zonder de reeks 
van vijf te hoeven afmaken. Na 3 
genomen strafballen van Qui Vi-
ve was de overwinning binnen: een 
goede voorbereiding voor de zware 
competitie waarin Qui Vive Dames 1 
gaat spelen. Qui Vive  zit in de Rabo 
Indoor Hoofdklasse in de poule bij 
Laren, SCHC, Kampong, Gooische 
en Graspiepers. De eerste competi-
tiedag zal 29 december in Eindho-
ven gespeeld gaan worden.

Parencompetitie BVK 
halverwege
De Kwakel - Op donderdag 13 de-
cember 2007 werd de 3e ronde ge-
speeld van de parencompetitie bij 
de BVK in het feestelijk versierde 
dorpshuis De Quakel en opnieuw 
vlogen de vonken er tussendoor 
vanaf. In de A lijn blijft een aantal 
promovendi verrassen. Echtpaar 
van Nieuwkerk scoorde opnieuw 
het best van allemaal met 66,6% en 
paar Karlas-Verhoef werd 2e met 
62,5%.

Paar Bosboom-van Vliet werd 3e 
met 62% precies. Helemaal onder-
aan treffen we de dames Kamp-

Backers met 39,6%.
 De kop van de ranglijst na 3 avon-
den laat nogal wat keren dezelf-
de naam zien: op 1 Karlas-Verhoef, 
op 2 Elenbaas- Verhoef en op 3 de 
Jong-Verhoef. 

 In de B lijn stevenen de paren Mol-
ler-Koestal en echtpaar van Beek 
linea recta af op promotie naar de 
A lijn.  Voor de 2e keer op rij werd 
eerstgenoemd paar 1e, deze keer 
met 62,15%. Echtpaar van Beek 
volgde op de voet met 62,08% en in 
deze volgorde staan deze paren ook 
aan de kop van de totaalstand.

Zondagvoetbal
Legmeervogels thuis niet 
langs FC Weesp
Uithoorn - Legmeervogels is thuis, 
op sportpark Randhoorn niet in ge-
slaagd om de FC Weesp met een 
nederlaag naar huis terug te sturen 
Uiteindelijk stond er dan na ruim 
negentig minuten een eindstand op 
het scorebord van 2-2. Na afloop 
vraag je  je dan af, hoe is dit moge-
lijk? Legmeervogels/UBA speelt de 
eerste vijfenveertig minuten de ster-
ren van de hemel en de tweede vijf-
enveertig minuten bakt de ploeg er 
maar heel weinig van. 

Vooraf aan dit duel ontstond er eni-
ge twijfel of er wel gespeeld kon 
worden? Het veld vlak voor de tri-
bune was iets harder dan het ove-
rige deel van het veld. De zon kan 
door de lage stand dat gedeelte na-
melijk niet bereiken .Scheidrechter 
Vos vond dit geen beletsel om het 
duel op het laatste moment toch 
nog af te keuren.

Zo begonnen de ploegen toch, het-
zij wat later als normaal, aan dit du-
el. Legmeervogels startte heel goed. 
Het was een genot om naar te kijken 
en de Vogels lieten eindelijk weer 
eens zien hoe goed en attractief zij 
kunnen voetballen en eigenlijk te 
laag staan op de ranglijst. De linies 
sloten goed in elkaar, er was inzet.  
Alle ingrediënten waren aanwezig 
om er een sprankeleik duel van te 
maken. En dat deden de Vogels dan 
ook. De gasten werden onder druk 
gezet en kwamen zelden in de buurt 
van het doel van Legmeervogels/

UBA. Er werden een groot aantal 
kansen gecreëerd  maar mede door 
het goed ingrijpen van de doelman 
van de FC Weesp weet Legmeer-
vogels moeilijk tot score te komen. 
Maar uiteindelijk bezwijkt de verde-
diging dan toch onder de grote druk 
van Legmeervogels en was het Cy-
rill Gill die er op een fraaie manier 
1-0 van weet te maken. Een voor-
sprong die op dat moment dan ook 
zeker verdiend is gezien het goede 
en verzorgd voetbal wat de Vogels 
aan het talrijk opgekomen publiek 
laat zien. Dan is het toch ook in dit 
duel vervelend dat er niet meer tref-
fers gemaakt kunnen worden waar-
door je wat rustiger aan een tweede 
helft kan beginnen. Goed, het is niet 
anders het staat slechts 1-0 voor 
Legmeervogels bij het rustsignaal. 
Dan hoopje als Legmeervogels toe-
schouwer dat de tweede helft net zo 
wordt als de eerste; dan is er geen 
vuiltje aan de hand en kan Leg-
meervogels gewoon als winnaar van 
het veld stappen. Helaas gebeurt dit 
dan niet en ziet men een Legmeer-
vogels voetballen als een krant. De 
inzet is weg. De combinaties zijn er 
niet meer, de Vogels zijn geen schim 
meer van de ploeg van de eerste 
vijfenveertig minuten zo uitstekend 
voetbalde

<tussenkop>Geen schim meer.
De tweede helft is geen minuut 
oud of Stefan van Grieken moet zijn 
doelman Jos van Duikeren al te hulp 
schieten om de bal uit het doel te 

koppen en vervolgens wil men in 
de verdediging gaan voetballen in 
plaats van de bal gewoon weg te 
rammen. Dit voetballen mislukt to-
taal en de FC Weesp weet nog bin-
nen de minuut op gelijke hoogte te 
komen 1-1. Na de gelijkmaker hoop 
je dat men bij Legmeervogels weer 
bij de les is. Niets is minder waar. 
Legmeervogels komt er bijna niet 
meer aan te passen het is e FC 
Weesp die het spel weet te maken. 
In de tweeëntwintigste minuut wordt 
het dan ook 1-2 voor de gasten. 

Onnodig bal verlies ver op de helft 
van Weesp en het in verdedigend 
opzicht niet kijken wat je achter laat 
als je mee naar voren gaat, daar 
waar het eigenlijk niet kan, dan krijg 
je gelijk de kous op je kop. Geluk-
kig weten de gasten ook de vele 
mogelijkheden die zij krijgen niet af 
te maken en blijft er nog hoop voor 
de Vogels om er dan maar minimaal 
een punt uit te slepen. 

Dat lukt dan ook met hulp van de 
verdediging van de FC Weesp als 
een van hen, Stefan van Pierre in het 
strafschopgebied op een verkeerde 
manier moet afstoppen. Scheids-
rechter Vos wijst dan ook zeer ge-
decideerd naar de strafschop stip. 
Het Robin Oussoren die de straf-
schop keurig tegen het nylon schiet 
en Legmeervogels op 2-2  Dan in 
de aller laatste minuut komt Stefan 
van Pierre nog oog in oog met de 
doelman van de FC Weesp te staan 
maar helaas hij weet deze kans niet 
te verzilveren. Het is en blijft 2-2.  

De ploegen beginnen dan nu aan 
een kleine winterstop. Het eerste 
duel in 2008 is voor Legmeervogels 
een uitwedstrijd. Op 20 januari 2008 
gaat men op bezoek  in Kudelstaart 
bij RKDES.

Paar Broers-Mann werd met 60,3% 
3e en paar de Jong-Dekker sloot 
de rij met een score die hier i.v.m. 
de komende feestdagen niet nader 
wordt vermeld.

In de C lijn baarde echtpaar Bader 
opzien door de 1e plaats te verove-
ren met 55%. Paar Koot-Voorn had 
aan 54,6% genoeg om 2e te worden 
en op een verrassende 3e plaats 
vinden de paar Boerlage-Brockhoff 
met 52,9%. 
Paar Conijn-Hilliard scoorde 43,75% 
en werd daarmee 12e en laatste. De 
verschillen in deze lijn waren deze 
avond dus zeer klein. Echtpaar van 
der Knaap blijft de fiere koploper in 
de totaalstand met bijna 60% ge-
middeld. Namens de BVK wensen 
wij alle lezers prettige feestdagen. 
A.s. donderdag staat de Kerstdrive 
op het programma.

LET OP!!! 
Onze krant word op andere dagen opgemaakt!

In verband met de komende feest-
dagen wordt onze krant op ande-
re dagen opgemaakt dan normaal. 
Vandaar dat de inlevertijden voor 
de komende twee kranten totaal 
anders is dan u gewend bent. Dat 
geldt voor advertenties, tekst en 
kabalen. Alles voor de krant van 
27 december moet bij ons binnen 
zijn op donderdag 20 december 
bij de bekende inleveradressen 
en bij ons kantoor in Mijdrecht, 

Anselmusstraat 19, of per mail 
(redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl 
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbo-
de.nl) kan het nog tot vrijdagoch-
tend 21 december 11.00 uur. Dit 
is ook zo voor de krant van 2 ja-
nuari. Die wordt gemaakt op vrij-
dag 28 december. Alles voor de-
ze krant moet bij ons binnen zijn 
op donderdag bij de bekende in-

leveradressen en via ons kantoor 
in Mijdrecht. Via de mail kan het 
tot vrijdagochtend 28 december 
11.00 uur. Natuurlijk kunt u ons 
ook telefonisch bereiken op: 0297-
581698 of mobiel: 0653847419. 
Ons kantoor is 2 en 3 januari ge-
sloten. Vrijdag 4 januari 9.00 uur 
kunt u weer bij ons terecht. 

Ook zaterdag 5 januari is ons kan-
toor geopend.
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Tweede Quakeltoernooi, 
geen spannend spektakel
De Kwakel - De tweede avond, be-
gint helaas ook weer, met een af-
zegging. Mijdrecht kon op het laat-
ste moment geen team op de been 
brengen, dus deze avond word ge-
speeld tussen 5 teams. De onder-
linge wedstrijden worden daardoor 
iets langer.
Stift en KDO8 houden elkaar lang in 
evenwicht en zorgen voor een leu-
ke pot voetbal.Stift weet de score 
te openen, maar deze voorsprong 
duurt niet lang. KDO komt al gauw 
voor en weten zo hun 1e  punten te 
pakken.
Floris1 en de Nappies lijken ook aar-
dig op hetzelfde niveau te liggen, tot 
dat de Nappies goed op gewarmd 
zijn, en in enkele minuten de stand 
tot 3-0 weten te brengen.
Na 2 speelrondes staan de Nappies 
op kop, met 6 punten,gevolgd door 
Stift,KDO8 en Floris1, allen met 3 
punten. De Kessie family blijft ach-
ter met 0 punten. De Kessie fami-
ly lijken hun eerste punten binnen 
te halen tegen KDO8, lang blijft het 
1-1. Toch komt het zaalvoetbalteam 
van KDO8 in de laatste minuut nog 

langszij, en blijft de Kessy family 
vooralsnog deze avond op 0 pun-
ten staan.
De Nappies speelden hun laatste 
wedstrijd tegen de Kessy family. De 
wedstrijd is feitelijk al niet meer van 
belang , aangezien KDO8 9 punten 
heeft, en de Nappies bij aanvang 
van deze wedstrijd ook. Bij zo’n si-
tuatie telt het onderlinge resultaat, 
wat 4-1 voor de Nappies was. Het 
zou toch leuk zijn voor de Nappies, 
als ze ongeschonden door deze 
avond zouden komen, en ze weten 
dan ook netjes met een ruime 4-1 te 
winnen en zijn daarbij de 2e finalist 
van het Quakeltoernooi.
Einduitslag:
1) De Nappies            12 punten
2) KDO8                    9 punten
3) Floris1                    6 punten
4) Stift                        3 punten
5) The Kessie Family 0 punten
De volgende voorronde zal plaats 
vinden in het nieuwe jaar. Op die 
avond spelen: Real Mallorca,Oud 
KDO,Beunhazen2 De Kwakel,New 
Deco,FC Weer Gewonnen en Jong 
KDO.

Dammen: Rene de Jong 
beslissend in Beverwijk
De Kwakel/Beverwijk - De laat-
ste bondswedstrijd van drie weken 
geleden kwam Rene in het nieuws 
door zich te verslapen, afgelopen 
dinsdag wist hij zijn tegenstander in 
slaap te sussen en vervolgens ver-
nietigend toe te slaan. Hierdoor won 
K&G de bondswedstrijd tussen de 
subtoppers en behield daardoor uit-
zicht op de titel, en verzekerde zich 
van behoud in de hoofdklasse.
 Teamleider Rob Broekman had het 
strijdplan tegen BDC al helemaal in 
zijn hoofd zitten; op de kopborden 
de gebroeders Voorn die samen te-
gen de sterke kopborden van Be-
verwijk twee punten moesten zien 
te halen. Vervolgens zouden de bor-
den 3 en 4 de gelijke stand moeten 
consolideren, waarna Rob en Wim 
het karwei op de onderste borden 
wel af zouden maken. Dit allemaal 
volgens de theorie, in de praktijk 
ging het heel anders. Wim Keessen 
kwam op het laagste bord niet ver-
der dan remise, waardoor er extra 
druk op Rob kwam te liggen. Maar 
ook extra druk op diens tegenstan-
der die een fatale combinatie nam 
waardoor Rob won, 1-3.
Adrie koos met deze tussenstand ei-
eren voor zijn geld, bood remise aan 

wat zijn tegenstander gretig accep-
teerde, 2-4. De resterende partijen 
stonden gelijkwaardig, maar eindig-
den niet zo.
Rene kwam sterk uit een klassie-
ker, de schijven van zijn opponent 
kwamen onbeweeglijk aan de rand 
te staan. Met een leuke combina-
tie sloeg Rene vervolgens het bord 
leeg, 2-6.
Het winnende punt scoorde Wim 
Konst, hij wist zijn tegenstander op 
remise te houden, 3-7.
Topscoorder Ton Voorn kreeg daar-
na zijn eerste nul te slikken, maar 
dat mocht de pret niet meer druk-
ken, eindstand 5-7. Twee wedstrijden 
resten de Kwakelse dammers, te-
gen de beide koplopers Zaanstreek 
en Heerhugowaard. K&G heeft al-
les nog in eigen hand, tot volgend 
jaar mag Rob gaan broeden op een 
nieuwe tactische wending.

K&G sluit aanstaande zaterdag het 
jubileumseizoen af met het snel-
dammen voor de donateurs, hun 
kinderen zijn ook welkom voor een 
onderling treffen om een fraaie be-
ker. Vanaf 13.00 uur zijn de damlief-
hebbers welkom in dorpshuis De 
Quakel.

Laatste ronde tweede 
parencompetitie BVU 
Uithoorn - Op maandag avond 10 
december speelde de Bridge Vereni-
ging Uithoorn (BVU) alweer haar 6e 
en laatste ronde van de tweede pa-
rencompetitie van het seizoen 2007-
2008. In de nieuwe zaal bij de bar 
van activiteitencentrum De Scheg 
was het even wennen, maar uit-
eindelijk vonden alle 42 paren hun 
weg. Voor aanvang vroeg voorzitter 
Pé Bakker een minuut stilte om het 
overlijden van Henk van den Bosch 
te herdenken. Henk was al heel lang 
lid van de BVU en met zijn 84 jaar 
was hij ook ons oudste lid. Wij zul-
len hem missen.
De uitslagen zijn als volgt: in de 
A-lijn werden An Heimeriks & An-
ke Reems 1e, met 59,58%, gevolgd 
door Leo Leenen & Henk van der 
Schinkel met 57,92% en Stenny & 
Herman Limburg, 53,33%. Hans en 
Nico hebben hun slechte eerste cy-
clus ruimschoots gecompenseerd 
door de tweede cyclus uiteindelijk 
te winnen met een gemiddelde van 
56,20%. Minder fortuinlijk ging het 
met Bep & John de Voijs, Ada van 
Maarseveen & Hetty Houtman en 
Marijke & Ger van Praag, zij degra-
deren naar de B-lijn.
In de B-lijn wonnen Thea Stahl & 
Thea Kruyk met 60,71%, voor Lo-
di van Ginkel & Jan Winkelaar met 
58,63%, Riki Spook & Theo van Vliet 
werden derde met 57,44%. Niet ge-
noeg om te promoveren, daarvoor 

hadden Agnes & Atie, Ben & Henny 
en Wim & Marcel een iets beter ge-
middelde. Greetje & Ria, Elisabeth & 
Maarten, en Truus & Henk gaan de 
volgende cyclus hun geluk in de C-
lijn zoeken.
Tot slotte de C-lijn: 1e werden Kok-
kie van den Kerkhoven & Corrie 
Smit met 62,50%, die daarmee met 
overmacht promoveren, 2e werden 
Jos van Leeuwen & Jan Visser met 
57,08% en 3e Toos & Jan Overwater 
met 56,94%. Samen met Toos & Jan 
gaan ook Jan van Diermen & Ton ter 
Linden de volgende cyclus in de B-
lijn spelen. Voor de hele uitslag en 
meer info, zie ook de website van 
BVU: www.nbbportal.nl/1048.
De BVU speelt in een zaal van acti-
viteitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. Mocht uw inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-
terbeek, tel. 566103 of Pé Bakker, 
tel. 563195.

Heeft u vragen over de BVU of wilt 
u meer informatie? Onze secretaris 
Marineke Lang helpt u graag verder. 
Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar on-
der telefoonnummer 569432 of via 
e-mail koklang@wish.nl. 

Bridge “De Legmeer”
Uithoorn - Woensdagavond 12 de-
cember jl. speelden in de zaal naast 
de bar in het sportcomplex “De 
Scheg” te Uithoorn de bridgevereni-
ging “De Legmeer” zijn derde ron-
de van zeven, van de viertallen com-
petitie. In groep  “A” handhaafde 
het team bestaande uit Schavema-
ker- Kaandorp met Overwater- Pie-
lage zijn eerste positie met een to-
taal score van 58 WP. Dit ondanks 
de score van 10 tegen 20 WP tegen 
het team van Visser zij staan nu vier-
de met totaal van 45 WP. Ook het 
team team Egbers- Remmers met 
van Delft-Overwate wisten zich te 
handhaven op de tweede plaats met 
totaal van 57 WP. Zij scoorde nu 11 
tegen 19 WP tegen het team van 
ten Brink die hiermede hun derde 
plaats behouden met een totaal van 
46 WP. 

Groep B
In groep “B” behaalde het team be-

staande uit de echtparen van Praag 
en Lotgerink de hoogst
mogelijke score van 25 WP waar-
door zij van de tweede naar de eer-
ste plaats opschoven met een totaal 
van 64 WP. 
Dit ging ten koste van het team 
Jongsma – Meyerink en Belderink 
– Krug zij bleven steken op 12 WP 
waardoor zij nu komen op een to-
taal van 54 WP. Goed voor de twee-
de plaats. Op de derde plaats blijft 
het team van Tromp met totaal 50 
WP. En vierde het team van Liemt 
met totaal 48 WP.

Naast het viertallen gebeuren speel-
de er ook een paren lijn: In deze lijn 
van acht paren was de eerste plaats 
weg gelegd voor Lous Bakker en 
Debora van Zantwijk zij scoorden 
maar liefs 65,97%. De tweede plaats 
werd gedeeld door de paren Ben en 
Fien Leeftink en Heleen en Mees 
van de Roest met 58,33%. 

Tweede ladderronde bij 
Hartenvrouw
Uithoorn - Het na de eerste ladder-
ronde danig “gereshuffelde” spelers-
veld  zette zich op dinsdagmiddag 
11 september opnieuw in twee lij-
nen aan de bridgetafels in een nieu-
we speelzaal van De Scheg. Win-
naars van de A-lijn waren Nel Bak-
ker en An van der Poel met 64,58%, 
wat hen bracht op de derde posi-
tie van de  (geïntegreerde) ladder. 
Tweede werd de gelegenheidscom-
binatie Gerda Egbers en Ria Bulters,  
met 58,63%, waardoor het paar Bul-
ters/Wurthmann op een gedeelde 
eerste en tweede plaats kwam en 
Egbers/Beekman op plaats 21. Een 
gedeelde derde en vierde plaats met 
57,74% was voor Reina Slijkoord met 
Vera van Wessem en Geke Ludwig 
met Margo Zuidema, waarmee het 
paar Ludwig/Zuidema de gedeelde 
eerste en tweede plaats van de lad-
der ging bezetten en Slijkoord/Van 
Wessem de zesde plaats. De gele-
genheidscombinatie Jetty Weening 
en Rini Tromp werden vijfde, waar-
door het paar Melkman/Weening 
de vierde laddersport ging bezet-
ten en Roosendaal/Tromp de acht-
ste sport.

B lijn
In de B-lijn beten Kokkie van de 
Kerkhoven en Corry Smit met 
64,91% het spits af, goed voor de 
vijfde plaats op de totale ladder. Tilly 
van Dijk en Jany van der Ent haal-
den het tweede resultaat met een 
eveneens fraaie 62,77%, goed voor 
de zesde plaats op de ladder. Miep 
Drost en Garry van Outersterp wa-
ren met 60,98% het derde paar bo-
ven de 60%, wat hen gecombineerd 
met de lage score van de voorgaan-
de week op sport 19 van de ladder 
bracht. De vierde score met 58,07% 
was voor Trudy van den Assem en 
Refina Troost, goed voor plaats 13 
op de ladder. Corrine van der Laan 
en Anne Tolsma namen met 55,63% 
de vijfde score voor hun rekening, 
wat plaats 17 op de ladder tot ge-
volg had. 

Op 18 december wordt een fees-
telijke Kerstdrive georganiseerd, 
waarna Hartenvrouw in januari de 
laddercompetitie weer opneemt. In-
lichtingen over het spelen bij Har-
tenvrouw geeft de wedstrijdleider 
Greet Bakkker (0297-563195). 

Schaken
Amstel 1 wint, maar 
problemen voor Amstel 2
Uithoorn - In de 3e ronde van de 
SGA-competitie 2007-2008 hebben 
de drie teams van Schaakvereniging 
de Amstel- Uithoorn  wisselend ge-
presteerd. Het 1e team  won, het 3e 
speelde gelijk, maar het 2e team 
leed opnieuw een nederlaag en lijkt 
een moeilijk seizoen  te beleven.
Amstel 3 behaalde  in Amsterdam 
een verdienstelijk gelijk spel tegen 
het derde team van De Pion. Carel 
Kok, die na een lange periode van 
afwezigheid nog steeds goed blijkt 
te schaken, moet duidelijk nog wel 
aan het SGA-tempo wennen. Het 
knock-out systeem ( 1.45 uur per 
persoon per partij ) bracht hem in 
acute tijdnood, Carel redde het he-
laas niet. Marijcke van der Wal 
speelde een plusremise, een resul-
taat dat ook Marijn Demarteau be-
haalde, na een minder goed lopend 
middenspel.
Henk van Lonkhuijzen won in de-
gelijke stijl, maar junior Mark Me-
ijerink
verloor. Jan van Ommeren en Joop 
Veldhuijzen kwamen tot remise, 
waarna Jan Röling , agressief spe-
lend zoals zo vaak, de stand weer 
gelijk trok. Deze 4-4 uitslag brengt 
het team voorlopig op een 5 t/m 7e 
plaats.

Probleem 
Opnieuw trad het 2e Amstelteam 
onvolledig aan, een euvel dat ook in 
de vorige duels al was opgetreden. 
Teamleider Theo Hendriks moet hier 
toch langzamerhand enigszins wan-
hopig van worden.
Een op volle sterkte aantredend 
team had het waarschijnlijk al moei-
lijk gekregen tegen dit sterke Am-
sterdamse achttal , maar nu was de 
Uithoornse ploeg volstrekt kansloos. 
Het werd een 2.5-5.5 nederlaag en 
dreigt al na 3 ronden degradatiege-
vaar. Invalster Riek Spook speelde 
de opening wel goed, maar kwam 
in het middenspel in de problemen. 
Een binnenvallende dame bezegel-
de haar lot. Dies Bouterse, als altijd 
degelijk spelend, won een kwaliteit 
en de partij. Joop Veldhuijzen kwam 
slecht uit de opening, gebruikte veel 
tijd, herstelde zich toen goed, maar 
verloor toch. Henk Jurriens kreeg 
een eindspel van zwak paard tegen 
sterke loper plus vrijpion. Hiertegen 
was geen kruid gewassen.

Erger
Tussenstand 1-3, maar het zou nog 
erger worden. Jan van Willigen leek 
wel goed te staan, maar gaf zijn te-
genstander teveel tegenkansen. 
Deze  wist daar wel raad mee. Si-
mon Veldhuijzen speelde dit keer 
een prima partij en won het toren-
eindspel gedecideerd. Stand 2-4. 
Topbord Jeroen Smit kreeg in een 
slechte stelling een remiseaanbod. 
Normaal gesproken had hij dat on-
middellijk aangenomen, maar van-
wege het teambelang moest hij nu 
doorspelen. Dat liep helaas verkeerd 
af. Henk van Lonkhuijzen speelde in 
zijn degelijke stijl een stevige re-
mise .De eindstand 2.5-5.5 nagelt 
het team op de laatste plaats, met 
de schrale troost dat men de twee 
sterkste teams in deze groep heeft 
gehad.

De Amstel 1
Het eerste Amstelteam verraste aan-
genaam door een forse 6-2 over-
winning op het zesde team van het 
aloude VAS uit Amsterdam. De Am-
stelspelers wisten dat dit duel ge-
wonnen moest worden om een kans 
te maken de verzwaarde degrada-
tie te ontlopen .Er degraderen dit 
jaar in deze groep van 8 maar liefst 
3 teams. Dat er fel gestreden werd 
,bewijzen de uitslagen : geen enkele 
partij eindigde in remise. 
Het begin was niet gunstig . Dawood 
Asfar bestreed het altijd lastige Ko-
ningsgambiet op incorrecte wijze. 
Al in de openingsfase kwam zijn 
dame in moeilijkheden en dreigde 
op e6 verloren te gaan. Deze drei-
ging bleek niet te pareren. Dawood 
gaf meteen op. De 0-1 achterstand 

bleef vrij lang staan, maar toen kwa-
men de punten voor de thuisclub 
dan ook achter elkaar binnen :top-
bord Piet Geertsema vlocht aller-
lei dreigingen in een moeilijke stel-
ling, de tegenstander gebruikte veel 
tijd, maar kon alle problemen op het 
laatst niet meer de baas. Piet won 
de kwaliteit en kort daarna de par-
tij. Henk Elserman won combinatoir 
een stuk tegen een pion. Het kost-
te toch nog enige tijd voor de winst 
binnen was. Ysbert van Hoorn ving 
de zeer agressieve  aanpak van zijn 
tegenstander goed op en won 2 pi-
onnen. Zijn tegenstander liet daarna 
tot overmaat van ramp zijn dame in-
staan en gaf
toen maar op.  Stand 3-1.

Verlies
Daarna verloor Mirza Bro. Zijn te-
genstander manoevreerde in het 
lastige middenspel beter en cre-
eerde allerlei dreigingen. Mirza pro-
beerde door een paardoffer nog 
eeuwig schaak te bereiken, maar 
dat liep net mis.           Cora van der 
Zanden speelde een sterke aanvals-
partij. Ze brak de vijandelijke stel-
ling open, de tegenstander kwam 
ten slotte in allerlei dodelijke pen-
ningen terecht en gaf toen op. Tus-
senstand 4-2.
Ondertussen had ook Lex van Hat-
tum gewonnen, in een toreneind-
spel met ongelijke lopers en ieder 4 
pionnen ,won Lex in de vijandelijke 
tijdnood. Tenslotte de partij van Her-
man Freek. Herman wierp de aan-
vallende witte stukken in het mid-
denspel met krachtdadig spel terug 
en won toen nog onverwacht snel. 
Deze fraaie 6-2 overwinning levert 
een gedeelde 3e plaats op en geeft 
het nodige zelfvertrouwen voor de 
komende duels.

Bekerwinnaar.
In de strijd om de SGA-cup is trot-
se bekerwinnaar de Amstel al in de 
2e ronde uitgeschakeld. In Amster-
dam ging het viertal Piet Geertsema, 
Jan Bosman, Cora van der Zanden 
en Carel Kok met 2.5- 1.5 ten onder 
tegen het viertal van De Pion. Piet 
speelde remise, Cora won van een 
sterke tegenstander, maar Jan en 
Carel verloren hun partijen. Een te-
leurstelling voor dit op papier toch 
sterke cupteam.

Jeugd
Het C1 –team ( Robert Meijerink, 
Bastiaan Claus, Joost van der Vlugt 
en invaller Elmer Merton ) speelde 
tegen Zukertort Amstelveen 2 ron-
den. De eerste werd in een snel-
schaaktempo gespeeld, vooral aan 
het 2e bord werd nauwelijks goed 
nagedacht. Deze ronde werd met 3-
1 door de Amsteljeugd  gewonnen.
De 2e ronde begon met een ne-
derlaag van Elmer,die in het 
z.g.herdersmatje vloog. Gelukkig 
wonnen Robert en Joost en speelde 
Bastiaan remise, zo werd het 2.5-1.5 
. 2 goede overwinningen dus.
Ook het C2-team (Bastiaan van Dijk, 
David van Boxtel, Matthijs van der 
Aart en Elmer Merton ) speelde 2 
ronden en wel tegen ADA “04 in 
Ouderkerk.
Na overwinningen van David en El-
mer leken de andere partijen in de 
eerste ronde verloren te gaan. Maar 
de tegenstander van Matthijs zet-
te hem pat,remise dus. Bij Bastiaan 
ging het echter wel mis. Een 2.5- 1.5 
zege.

In de 2e ronde verloor Elmer al vrij 
snel, daarna won Bastiaan met een 
mooi mat. Matthij speelde remise, 
maar toen David verloor, werd het 
een kleine 2.5-1.5 nederlaag.
Alle verdere informatie, details en 
uitslagen kunt u op de Amstel web-
site  HYPERLINK “http://www.am-
stelschaak.nl” www.amstelschaak.
nl bekijken. Op Radio Rik doet Cora 
van der Zanden op zondag en maan-
dag tussen 11 en 12 uur verslag van 
de resultaten van de  Amstelteams. 
Ook de interne competitie resulta-
ten komen dan ter sprake. 

KDO 1 stunt tegen 
ZSGO/WMS, 3-4
De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de laatste wedstrijd 
voor de winterstop op het program-
ma tegen ZSGO/WMS. De Amster-
dammers stonden voor de wedstrijd 
op een keurige vierde plaats met 22 
punten uit 11 wedstrijden. Saillant 
detail, de keeper van ZSGO/WMS 
was de minst gepasseerde doelman 
uit de klasse met slecht 8 tegentref-
fers. Thuis verloor KDO ongelukkig 
met 0-2 van de Zonder Samenspel 
Geen Overwinning & Wilskracht 
Maakt Sterk formatie.
Trainer Marc Schols was gebrand op 
een goed resultaat en besloot daar-
om ook om een extra training afge-
lopen vrijdag in te lassen, met een 
opkomst van 10 spelers. 
Bij aankomst in Amsterdam wil-
de ZSGO/WMS de wedstrijd graag 
aflasten i.v.m. het harde en glad-
de veld, echter was daar de goed-
keuring van KDO voor nodig, maar 
KDO wist van geen wijken. Schols 
gaf de volgende spelers zijn ver-
trouwen: Peter Onderwater, Rainier 
Onderwater, Maykel Sitvast ©, Mi-
cheal Meijer, Bart Tilburgs, Dan-
ny Plasmeijer, Patrick den Haan, 
Paul Hogerwerf, Doron Borger, Rick 
Kruit en Erik Verbruggen. KDO be-
gon de wedstrijd fel en geconcen-
treerd, door vroeg druk te zetten op 
de Amsterdamse verdediging had 
ZSGO/WMS veel moeite met de 
Kwakelaars. Na een kwartier spe-
len kwam KDO dan ook verdiend op 
voorsprong. Een foute terugspeelbal 
van een ZSGO/WMS-middenvelder 
werd fraai onderschept door spits 
Rick Kruit. Kruit passeerde zijn di-
recte tegenstander en schoot knap 
de 0-1 binnen. Er viel een last van 
de schouders van de Kwakelaars en 
KDO bleef goed spelen, na een half 
uur werd het zelfs 0-2. Opnieuw was 
het Rick Kruit die van grote waar-
de was voor KDO. Wederom pikte 
hij de bal op na matig positiespel bij 
ZSGO/WMS en met een knappe ac-
tie kwam hij vrij voor de keeper te 
staan en dit rondde hij uiterst koel-
bloedig af. Vijf minuten voor rust te-
kende ZSGO/WMS de tegentreffer 

aan zodat de rust werd bereikt met 
een 1-2 voorsprong voor KDO.

Bekroond
Trainer Marc Schols vreesde een-
zelfde scenario als een week eerder 
tegen Olympia’25. Een goede eerste 
helft werd toen vervolgd met een 
dramatische tweede helft. De spe-
lers van KDO waren zich hiervan 
bewust en startten de tweede helft 
vol passie en inzet. In de 55e minuut 
werd dit bekroond met een doel-
punt. Een goed genomen vrije trap 
van linksback Bart Tilburgs werd 
fraai binnengetikt door Patrick den 
Haan, 1-3. Tien minuten later leek 
KDO de wedstrijd definitief te be-
slissen, toen opnieuw Patrick den 
Haan trefzeker was. Op aangeven 
van Rick Kruit schoot Den Haan 
vanaf 20 meter de bal keurig in de 
rechterbovenhoek, 1-4. 

In de 83e minuut tekende ZSGO/
WMS de 2-4 aan en bleef geloven 
in een goed resultaat. Zes minuten 
later werd het zelfs nog 3-4, zodat 
KDO nog enkele hachelijke minuten 
tegemoet kon zien. Met het nodige 
kunst- en vliegwerk floot de goed-
leidende scheidsrechter vijf minuten 
later af, zodat de overwinning voor 
KDO een feit was.

Er volgde een grote vreugde uitbar-
sting bij KDO, want op basis van 
veel inzet en goed positiespel was 
de overwinning terecht te noemen. 
Door deze winst stijgt KDO naar de 
zevende plaats en kan er na de win-
terstop volop gewerkt gaan wor-
den aan een klassering in de mid-
denmoot van de vierde klasse. Te-
vens wist KDO 2 afgelopen zondag 
te winnen. Ook in Amsterdam, maar 
tegen FIT, werden er drie punten 
gepakt, door met 1-3 zege te vieren 
door goals van Patrick Kwakkel, Rob 
Rewijk en Sven Vlasman. 

KDO kan nu gaan genieten van de 
winterstop en treedt zondag 20 ja-
nuari 2008 thuis aan tegen sv. Ou-
derkerk. 

Oliebollen voetbal- en 
klaverjastoernooi
Uithoorn - De hand- en voetbalver-
eniging Legmeervogels organiseert 
op donderdag 27 december weer 
het traditionele Oliebollentoernooi 
voetbal en klaverjastoernooi. Ten 
opzichte van voorgaande edities is 
er wel iets veranderd. Was het in het 
verleden zo dat er alleen in de avond 
werd gevoetbald door de A junioren 
en de senioren en werd er ‘s avonds 
een klaverjastoernooi gehouden. Dit 
jaar vindt er ook een editie plaats 
in de ochtend en in de middag. In 
de ochtend is er dan het oliebollen-
voetbaltoernooi voor de D, E en de 
F pupillen. Het middag programma 
is bestemd voor de C en de B juni-
oren en het avond oliebollevoetbal-
toernooi wordt gevuld met deelne-
mers van uit de 

A junioren, senioren van de afdelin-
gen veldvoetbal, handbal en zaal-
voetbal. Het deelnemen aan het 
Oliebollenvoetbaltoernooi is gratis.
 
D,E en F pupillen
Deze pupillen die dus voor de eer-
ste keer gaan deelnemen aan dit 
toernooi worden verwacht om ui-
terlijk 09.30 uur aanwezig zijn. dan 
worden alle namen genoteerd, de-
ze gaan vervolgens in de grote be-
ker en vervolgens worden de teams 
doormiddel van loting samenge-
steld. Het kan dus zo maar zijn dat je 
deze keer eens niet met de jongens 
of meisjes voetbalt waar je normaal 
gesproken in de competitie wel mee 
samenspeelt. Het toernooi voor de-
ze D,E en F pupillen is zo rond de 
klok van 12.30 uur afgelopen.   Voor 
de verandering mag je deze keer 
ook eens je vriendje of vriendinne-
tje mee nemen dat geen lid is van 
Legmeervogels.  En...... het toernooi 

gaat altijd door. is het voetbalveld 
afgekeurd dan wordt er gevoetbald 
op de handbalvelden. Neem dus 
voor de zekerheid, naast je boetbal-
schoenen ook schoenen mee waar-
mee je kan voetballen op het hand-
balveld.
 
 en B junioren.
Ook deze groep is nieuw op het 
toernooi. Voor deze groepen begint 
het toernooi om 13.30 uur. Ook hier 
worden van alle deelnemers de na-
men genoteerd , in de grote beker 
gedeponeerd om dan doormidel van 
loting weer de teams samen te stel-
len. Ook dit toernooi wordt niet af-
gelast; voetbalveld afgekeurd dan 
op de handbalvelden. belangrijk dus 
om schoenen mee te nemen voor 
het voetbalveld en het handbalveld. 
Ook zij mogen deze keer gerust hun 
vriendje of vriendinnetje meene-
men.
 
A junioren en senioren
Deze groepen vullen als vanouds 
het avond programma. verwacht 
wordt dat zij aanwezig zijn om 19.30 
uur. dan komt de beker weer op ta-
fels en worden ook hier de teams 
samengesteld via loting. zaalvoet-
ballers, handballers en handbalster, 
veldvoetballers en voetbalsters zijn 
alle van harte welkom Ook oud le-
den zijn naturlijk van harte welkom. 
Misschien heb je nog een goede 
kennis die ook mee wil doen? Deze 
is ook van harte welkom.   
 
Oliebollenklaverjastoernooi
Ook dit deel van het toernooi mag 
natuur niet ontbreken. Het Olie-
bollenklaverjastoernooi begint om 
20.00 uur. Wilt u aan het oliebollen-
klaverjastoernooi deelnemen? Dan 

LeT Op! 
Onze krant wordt 

op andere dagen gemaakt!


