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UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”

Erik Meyer & Anne de Boer, 
Mijdrecht

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Gebruikte auto kopen?
Nu met 0% rente financieren

Catsman-opel B.V. Uithoorn

Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  

nudie jeans  Only  Cars  Esprit Vila    

KORTING
Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u  
Vrijdag 10-21.00 u 
Zaterdag 10-17.00 u

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

De Opel Insignia
Nu in onze showroom

Speciale proefritavonden in onze vestiging Aalsmeer!
Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 december.

w w w . v a n k o u w e n . n l
Aalsmeer, Oosteinderweg 110

Tel. 0297-32 99 11

De Opel Insignia
Nu in onze showroom

Speciale proefritavonden in onze vestiging Aalsmeer!
Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 december.

Schrijf u nu in via de site www.vankouwen.nl/insigniaproefrit

Locatie voor praktijkschool 
Koningin Emma nu vastgesteld
Uithoorn - Door de Raad van Sta-
te is destijds het besluit genomen 
dat de Praktijkschool in de gemeen-
te Uithoorn zou moeten komen. Het 
gaat om een school met maximaal 
196 leerlingen. Er zijn geen tussen-
uren en in de pauzes blijven de leer-
lingen op het schoolplein. De leerlin-
gen zullen direct voor en na afloop 
van de schooluren afgehaald en ge-
bracht worden met busjes. Een deel 
van de leerlingen komt op eigen ge-
legenheid. De school vervult ook 
een maatschappelijke functie voor 
de buurt. Zo lopen de leerlingen 
stages en doen allerhande klusjes 
bij omwonenden. De planvorming 
voor de wijk Legmeer begon in 
1968. In maart 1972 werd de eerste 
steen geslagen en in 1973 en 1975 
werd begonnen met de bouw van 
het winkelcentrum en de schoolge-
bouwen. Door het verouderde ka-
rakter van het winkelcentrum en de 
schoolgebouwen die wegens ruim-
tegebrek zijn aangevuld met nood-
gebouwen, de gymzaal en het KnA 
gebouw, is het oorspronkelijke ka-
rakter nauwelijks terug te vinden. 
Omwonenden zijn er dan ook voor-
stander van dat het winkelcentrum 
opgewaardeerd wordt. Dat is ook de 
wens van de nieuwe eigenaar van 
het winkelcentrum. Mocht er een 
nieuw winkelcentrum komen dan 
wordt er naar gestreefd dit te com-
bineren met woningen. Ook is het 
streven om de gymzaal en het KnA 
gebouw zoveel mogelijk onderdeel 
te laten zijn van de nieuwe school, 
wel met een eigen entree hoewel dit 

op de tekeningen niet is aangege-
ven. Het schoolplein moet een open 
karakter krijgen waarbij hekken zo-
veel mogelijk worden voorkomen en 
als deze toch nodig zijn, worden die 
aangepast in de groene omgeving. 
Qua parkeerplaatsen wordt gedacht 
om nieuwe woningen te voorzien 
van een eigen parkeerplaats. Er wa-
ren in eerste instantie vijf scena-
rio’s.  

Verbinden
Maar elk scenario moest wel voldoen 
aan een aantal uitgangspunten zo-
als 1). verbinden groene strook met 
het water met een groenvoorziening 
van gevel tot gevel van bij voorkeur 
25 meter breed. 2). beter benutten 
van de kwaliteiten van het water. 
3). het winkelcentrum vernieuwen 
blijft voorkeur evenals combinatie 
met woningen. 5). verbeteren van 
de noord-zuidverbindingen en 6). 
zoveel mogelijk vermijden van ge-
sloten gevelwanden. Door het col-
lege is gekozen voor scenario twee. 
Daarbij wordt de Emmaschool ge-
situeerd aan de meest noordelijke 
kant van het Legmeerplein tegen 
de rand van het gebied. Bij dit sce-
nario is er een voortzetting van de 
groenstructuur tot aan het water. De 
school is  hier aan het water gesitu-
eerd en het wonen aan het groen. 
Zoals ook conform de uitgangspun-
ten maken het KnA gebouw en de 
gymzaal deel uit van het nieuwe 
schoolgebouw. Het parkeren ten 
behoeve van de school vindt plaats 
op de bestaande parkeervoorzie-

ning bij de Meldeflat. Het winkel-
centrum wordt herontwikkeld maar 
dan in ongeveer dezelfde grootte 
en boven het winkelcentrum komen 
appartementen die georiënteerd 
zijn op beide zijden van het blok. 
De voordelen van dit scenario is de 
verbinding van het groene gedeelte 
met de groene route langs het wa-
ter, een fraaie ligging van de school 
aan het water, wonen aan het groen 
met veel ruimte voor wonen, de bui-
tenruimte van de school ligt op het 
zuiden en het schoolgebouw ligt re-
latief op afstand van de bestaande 
woningen. Als nadeel kan genoemd 
worden dat het winkelcentrum in-
trovert gelegen blijft en dat er wei-
nig mogelijkheden zijn voor verster-
king. In alle scenario’s is uitgegaan 
van het behoud van het winkelcen-
trum maar er zijn drie situaties mo-
gelijk met betrekking tot het winkel-
centrum. 1). het winkelcentrum ver-
dwijnt van het Legmeerplein. 2). het 
winkelcentrum wordt herontwikkeld 
en blijft even groot en 3). het win-
kelcentrum wordt groter. De eind-
uitslag heeft te maken met de struc-
tuurvisie, de detailhandelvisie en 
het overleg met de eigenaar. Inmid-
dels zijn belanghebbenden zoals het 
buurtoverleg, KnA, Ultimo, de Em-
maschool en de raad geïnformeerd 
over deze ontwikkeling. Op 12 janu-
ari om 20.00 uur is er een informa-
tieavond in de aula van het Alkwin 
Kollege. De projectleiders zijn de 
heer F. Gerritsen en mevrouw A. de 
Boer die voor vragen te bereiken zijn 
op nummer 0297-513111.

LET OP!
Advertenties,
teksten, foto’s

en kabalen
eerder inleveren

Onze krant wordt in verband met 
de komende feestdagen op an-
dere dagen bezorgd, dus ook 
eerder opgemaakt dan normaal. 
We verschijnen de komende 
twee weken NIET OP WOENS-
DAG, maar op DINSDAG.

Heeft u sportverslagen, of ander 
nieuws en/of foto’s zorgt u dan 
dat dat bij ons binnen is VOOR 
MAANDAGOCHTEND 9.00 uur. 
Alles wat daarna binnenkomt 
kan die week niet meer wor-
den geplaatst. Dus voor de krant 
van dinsdag 23 december voor 
maandagochtend 22 december 
om 9.00 uur binnen per mail:
redactiemijdrecht@meerbode.
nl of redactieuithoorn@meerbo-
de.nl.
Ditzelfde geldt voor de krant van 
dinsdag 30 december en voor 
het inleveren van de gratis ka-
balen. Ook deze op tijd inleve-
ren. Bij de inleveradressen wordt 
voor 9.00 uur op maandag de 
post opgehaald. Daarna is alles 
weer normaal.

Adverteerders
Voor advertenties is de ruimte 
iets meer. Het liefst hebben we 
natuurlijk alles zo vroeg mogelijk 

binnen via: verkoopmijdrecht@
meerbode.nl of verkoopuit-
hoorn@meerbode.nl. Alles wat 
maandag voor 12.00 uur bij ons 
binnen is komt er dinsdags in. 
Alles wat later komt kunnen we 
helaas niet meer plaatsen.
Natuurlijk kunt u ons op ons 
kantoor in Mijdrecht bezoeken 
of bellen: onze openingstijden 
deze weken zijn voor de krant 
van dinsdag 23 december:
woensdag 17 december van 9.00 
tot 13.00 uur, donderdag van 9.00 
tot 17.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 
12.30 uur, maandag van 8.00 tot 
13.00 uur.
Voor de krant van  dinsdag 30 
december: woensdag 24 de-
cember van 9.00 tot 13.00 uur en 
maandag van 8.00 tot 12.00 uur.

Gesloten
Op woensdag 31 december en 
op vrijdag 2 januari is ons kan-
toor gesloten.

Maandag 5 januari zijn wij er 
weer vanaf 9.00 uur. Ons kantoor 
is gevestigd aan de Anselmus-
straat 19 in Mijdrecht. Wij zijn 
telefonisch te bereiken op 0297-
581698 of mobiel: 0653847419. 
Ook kunt u faxen: 0297-581509.

Feestelijke kerstviering 
op het Legmeerplein
Uithoorn - Ook dit jaar vindt er weer 
een kerstviering plaats op het Leg-
meerplein. Deze kerstviering wordt 
aangeboden door Buurtbeheer Leg-
meer (incl. Legmeer West en Burg. 
Kootpark). Op zaterdag 20 decem-
ber van 12.00 tot 16.00 uur kunnen 
er gratis poffertjes worden gegeten 
en wordt chocolademelk en glüh-
wein geschonken. Er is een muzi-
kale omlijsting, verzorgd door dj Mi-

lo van After-party drive- in show uit 
Wilnis. Van 10.00 uur tot 12.00 uur 
rijdt er een Kerstman door de wijk 
om iedereen hierop te attenderen 
en fijne feestdagen toe te wensen.

Wij hopen dat veel mensen de Kerst-
viering bezoeken en het tot een 
groot succes gaan maken. Buurtbe-
heer Legmeer wenst u allen prettige 
kerstdagen en een goed 2009 toe!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



LAAG INKOMEN? 

ONTVANG 
VIJFTIG EURO!

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

Scheidingsdepot is 1e en 2e Kerstdag en 1 januari gesloten 
en zoals gebruikelijk ook op woensdag gesloten.
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Eind vorige week (12 december 
2008) is de aannemer begonnen 
met het rooien en verplanten van 
de bomen langs de Anjerlaan in De 
Kwakel. Deze werkzaamheden du-
ren ruim één week.
Tijdens de rooiwerkzaamheden is 
de Anjerlaan afgesloten voor door-
gaand verkeer op werkdagen tussen 
7.30 en 16.00 uur. 
Gedurende het werk zijn de Orchi-
deelaan en de fi etsverbinding tussen 
de Gerberalaan en Irislaan openge-
steld voor het verkeer.
Bewoners die gewend zijn hun au-
to langs de Anjerlaan te parke-

ren worden verzocht dit tijdens de 
werkzaamheden elders in de wijk te 
doen. 
In de loop van januari 2009 (bij ge-
schikt weer) worden er 46 nieuwe Ie-
pen teruggeplant en worden de ber-
men bijgewerkt. Tijdens deze werk-
zaamheden hoeft de weg niet te wor-
den afgesloten. Voor nadere inlich-
tingen kunt u contact opnemen met 
de heer Van Beusekom van de afde-
ling Leefomgeving. Hij is telefonisch 
bereikbaar op 06-10942757. Tijdens 
de werkzaamheden ontstaan hinder 
en overlast, waarvoor begrip wordt 
gevraagd. 

Vervangen bomen 
stremt Anjerlaan

Het kerstfeest valt dit jaar op donderdag en vrijdag en nieuwjaarsdag is op 
donderdag. Op die dagen wordt geen afval ingezameld. Om overvolle afval-
containers te vermijden, zijn de inzameldagen verschoven.
WIJK 4A Thamerdal, Dorp, Zijdelveld
 Donderdag 25 december wordt zaterdag 27 december 
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari
WIJK 4B  Meerwijk-Oost
 Donderdag 25 december wordt zaterdag 27 december 
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari
WIJK 5A  Meerwijk-West, De Kwakel
 Vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december
WIJK 5B  De Kwakel, buitengebied
 Vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december

Dienstregeling ophalen huisvuil 
rond Kerstdagen en jaarwisseling

Openbaarvervoer 
op oudejaarsdag

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

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

Aangifte op afspraak bij politie

Wethouder Levenbach ontstak op donderdag 11 december de eerste LED-
verlichtingmast in de Amstelstraat. Deze nieuwe vorm van verlichting is duur-
zaam en zeer energiezuinig. De nieuwe verlichting in de Amstelstraat is on-
derdeel van de vervangingsronde van verou-
derde openbare verlichting in Thamerdal, Oude 
Dorp en langs Amsteldijk-Noord. De nieuwe ar-
maturen geven door verbeterde techniek meer 
licht op straat en minder lichthinder. LED-ver-
lichting is nog in ontwikkeling en kan mogelijk op 
den duur nog meer worden toegepast.

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

Wilt u meer weten over de actie? 
Zie elders in deze krant.

Uitnodiging 
nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 7 januari 2008, van 20.00-22.00 uur, houdt de Wmo-raad Gemeente Uit-
hoorn een nieuwjaarsbijeenkomst in het restaurant van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 1423 AJ Uithoorn. U bent van harte welkom en u kunt 
zich aanmelden vóór 23 december 2008 bij wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of 
schriftelijk via Wmo-raad Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is sinds 1 januari 2007 van 
kracht. Het doel van deze wet is dat alle burgers kunnen meedoen in de sa-
menleving. De Wmo-raad is een adviescommissie van B&W. De raad is in-
middels een half jaar actief en wil graag de contacten met de achterban ver-
sterken, kennismaken met uitvoerende organisaties en met de ambtenaren 
die het Wmo-beleid mede vormgeven en uitvoeren.

Er zijn voor deze avond vier sprekers uitgenodigd: Jan Noorlag, voorzitter 
Wmo-raad, en wethouder Monique Oudshoorn zullen het belang en het werk 
van de Wmo-raad toelichten. Jan Troost, ambassadeur van VCP, Versterking 
Cliënten Positie, zal een inleiding houden over de betekenis van de compen-
satieplicht voor de gemeente en de burger. Ellen Arenthals, projectcoördina-
tor Cardanus, zal spreken over vrijwilligerswerk.

De leden van de Wmo-raad willen u graag ontmoeten en bij de start van het 
jaar 2009 met deze nieuwjaarsbijeenkomst gehoor geven aan de slogan “De 
Wmo: Dat doen we samen!”.

Openingstijden balie Werk en 
Bijstand rond de feestdagen
De balie voor het spreekuur van cluster Werk en Bijstand 
is rond de feestdagen geopend op

Maandag 22 december:  9.00 – 11.00 uur
Woensdag 24 december:  gemeentehuis gesloten ’s middags
Vrijdag 26 december: gemeentehuis gesloten (2de Kerstdag)
Maandag 29 december:  9.00 – 11.00 uur
Woensdag 30 december:  gemeentehuis gesloten ‘s middags
Vrijdag 2 januari:  gemeentehuis gesloten

Dit geldt alleen voor de spreekuren in de gemeente Uithoorn.
De spreekuren op woensdag in de gemeente Aalsmeer 
gaan gewoon door.

Het wijkteam Uithoorn biedt per 1 ja-
nuari 2009 de mogelijkheid tot het 
doen van aangifte op afspraak. 

Die afspraak heeft bijvoorbeeld be-
trekking op het doen van aangifte 
van diefstal van een fiets of brom-
fi ets, diefstal uit/van een auto, win-
keldiefstal, vernieling van openbaar 
vervoerszaken, vernieling van een 
openbaar gebouw, vernieling van 
een auto of een ander voorwerp. 
U kunt met ingang van 2009 voortaan 
elke dag van 13.45 uur t/m 16.15 uur 
op het politiebureau Uithoorn terecht 

voor het doen van aangifte. U kunt 
dan via telefoonnummer 0900-8844 
of op het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk een afspraak maken. 
Het is in sommige zaken ook moge-
lijk om telefonisch aangifte te doen. 
Voor informatie kan iedereen terecht 
bij het politiebureau Uithoorn.

Bij vermissing of diefstal van identi-
teitbewijzen hoeft u niet langer naar 
het Gemeentehuis om gegevens op 
te halen. De politie kan sinds kort de 
gegevens telefonisch opvragen bij 
de gemeente.
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Buurtbeheer in december
Diverse buurten organiseren activiteiten rond de Kerst en Oud en Nieuw. 
Op de website van Buurtbeheer (buurtbeheer.uithoorn.nl) kunt u meer lezen 
over deze activiteiten.

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

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

Vrijdag 19 december
- Muziek en gezelligheid
 Vanaf 16.00 uur gebeurt er 

van alles in het oude dorps-
centrum. Muziek en thea-
ter en natuurlijk ontbreekt de 
glühwein niet.

- Bioscoop voor één dag
 Het voormalige Resmi-pand 

aan het Marktplein krijgt voor 
een dag de bestemming bios-
coop. Op vrijdag 19 december 
zijn daar twee filmvoorstel-
lingen. ’s Middags voor kin-
deren en ’s avonds is ieder-
een welkom. De voorstellin-
gen zijn gratis, maar het is wel 
noodzakelijk vooraf een kaart-
je te halen bij de schaatsbaan 
naast het Oude Spoorhuis.

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

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

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

Op 12 juni 2008 heeft de gemeente-
raad van Uithoorn het Uithoorns Ver-
keers- en Vervoersplan vastgesteld, 
het UVVP. Onderdeel van dit plan is 
het uitvoeringsprogramma waarin 
verkeers- en vervoersprojecten zijn 
opgenomen die de komende jaren 
worden uitgevoerd.

Op de website van Buurtbeheer 
(buurtbeheer.uithoorn.nl) staan uit-
nodigingen om plaats te nemen in 
verschillende klankbordgroepen ter 

ondersteuning van die uitwerking. 
Het gaat om een klankbordgroep 
Zijdelweg, een klankbordgroep Pr. 
Christinalaan en een klankbord-
groep 30km/u zone’s in De Leg-
meer. Heeft u belangstelling om 
mee te denken over veranderingen 
in uw woonomgeving en wilt u daar 
een actieve bijdrage aan leveren? 
Meldt u dan aan voor de klankbord-
groep. U kunt dat doen bij de heer 
J. de Jong van de afdeling Leef-
omgeving. Dat kan per mail naar 

jack.jong.de@uithoorn.nl of telefo-
nisch op nummer (0297) 753018. U 
kunt zich aanmelden tot 19 decem-
ber 2008. 
Naast bewoners neemt ook een aan-
tal deskundigen deel aan de klank-
bordgroep. De groep bestaat maxi-
maal uit 15 personen. Als er meer 
aanmeldingen zijn dan er plaat-
sen beschikbaar zijn, wordt in over-
leg met Buurtbeheer een keuze ge-
maakt wie uiteindelijk aan de klank-
bordgroep kan deelnemen.

Tarieven 
Regiotaxi 
per 2009
De eigen bijdrage voor het ge-
bruik van de Regiotaxi is gere-
lateerd aan het strippenkaart-
tarief van het reguliere Open-
baar Vervoer. 
Per 1 januari 2009 stijgt de 
prijs van de blauwe strippen-
kaart met 5,9%. 
De eigen bijdrage ziet er met 
ingang van 1 januari 2009 als 
volgt uit:

ring 1  1,05
ring 2  1,50
ring 3  2,00
ring 4  2,50
ring 5  3,00

Verder dan 5 ringen  1,94
per kilometer 
inclusief b.t.w.

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

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 18 december 2008 in het gemeentehuis. De bijeen-
komst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schor-
sing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen.

INFORMATIEF BERAAD 
1  19.30-19.35 Opening - agenda Informatief Beraad Voorzitter: 
   mevr. D.J. Zijlstra
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.15 Overleg met districtspolitie en districtsoffi cier van Justitie
  Doel: Informatieverschaffi ng aan de raad
1.4 20.15-20.55 Rapportage van het college over het onderzoek naar het communicatiebeleid
  inzake de afsluiting van de N201(incl. presentatie). Doel: Informatieverschaffi ng 
  aan de raad en informatieve bespreking van het rapport
 20.55 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING
2 21.00-21.30 Opening - stilte - primus  Voorzitter:
   Mw. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 18.12.08 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 04.12.08  Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
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. Mondelinge/schriftelijke  Raads-/collegeleden
  vragen en beantwoording door college.
3.1 21.45-22.15 Nota “Sport rendeert”. Voorstel van het college de nota vast te stellen.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.61
3.2 22.15-22.40 Gemeentelijk rioleringsplan (GRP), fase 4. 
  Voorstel van het college het GRP vast te stellen, inclusief het dekkingsplan. 
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV08.59
3.3 22.40-22.55 Rapport evaluatie rekenkamer. Voorstel van de raadsleden Laugs en Smits 
  om de samenwerking in de rekenkamer DOUW te beëindigen.
  Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI08.18
  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.
 22.55 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties 
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.00-23.15 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  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen). 
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
  1. Brandbeveiligingsverordening RV08.65
  2. Liquidatie GR GGD Amstelland Meerlanden RV08.63
  3. Begrotingswijziging (slotwijziging) RV08.64
 23.30 Sluiting openbare vergadering Voorzitter
  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

Gebruik van 
de Regiotaxi 
tijdens de 
feestdagen
Uit ervaring blijkt dat tijdens de feest-
dagen veel gebruik wordt gemaakt 
van de Regiotaxi. Daarom is het ver-
standig tijdens deze dagen rekening 
te houden met de volgende richtlij-
nen. Wanneer u zeker wilt zijn van 
vervoer door de Regiotaxi op eer-
ste of tweede Kerstdag moet u de-
ze rit(ten) liefst een week, maar mi-
nimaal 2 dagen van tevoren bestel-
len. Wanneer u later bestelt, geldt de 
regel: Vol=Vol. 

Op Oudejaarsavond rijdt de Re-
giotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op 
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi 
te rijden op de normale tijd: om 06.00 
uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestel-
len via telefoon 0900 - 899 83 43.

Activiteiten-
kalender
U kunt als stichting, vereniging, 
bedrijf of instelling uw activitei-
ten of evenementen op de ge-
meentelijke activiteitenkalen-
der laten vermelden. Deze is 
op de gemeentelijke website 
terug te vinden en op de ge-
meentepagina in de ‘De Nieu-
we Meerbode’. Is uw activiteit 
of evenement voor een brede 
doelgroep of inwoner van de-
ze gemeente te bezoeken? 
Mail dan voor vermelding op 
de website en gemeentepagi-
na naar: activiteitenkalender@
uithoorn.nl. De gemeente be-
houdt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen 

niet te vermelden.

Klankbordgroepen uitwerking UVVP



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

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

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

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

- Paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse ontheffi ngen en nadere 
eisen” Info: mevrouw A. Stevens, Tel: 513279. Inzageperiode: 12 december 
2008 t/m 22 januari 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 2, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van gevelbelettering 

d.m.v. doosletters.
- Kwakelsepad 10, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een woon-

voorziening.
- Rozenlaan 92, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw 

op een bestaande garage en twee dakkapellen.
- Rozenlaan 94, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw 

op een bestaande garage en een dakkapel.
Meerwijk-Oost
- Ebro 189, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de gevelkozijnen aan 

de voor- en achterzijde.
- Fokkemast 9, 7 en 11, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen en verande-

ren van het dak van de bergingen.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 27, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde.
Dorpscentrum
- Amstelplein 37, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een hekwerk aan 

de achterzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 170, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van gevel-

belettering d.m.v. een tekstpaneel.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Poelweg 12, vergunning voor het geheel veranderen van kasruimte naar op-

slag en verwerkingsruimte voor sierteeltproducten. Bezwaar: t/m 21 januari 
2009.

- Kerklaan, vergunning aan de heer Vaneman voor het innemen van een stand-
plaats op dinsdagochtend en vrijdag de hele dag voor de verkoop van aardap-
pelen, groente en fruit voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 23 januari 2009

Meerwijk-Oost
- Gooimeer 11, vergunning voor het geheel vernieuwen van een loopsteiger in 

de achtertuin. Beroep: t/m 22 januari 2009.
- Grevelingen 30, aan de exploitant van restaurant Fortress Amstel Fort is ver-

gunning verleend voor het exploiteren van een horecabedrijf tot en met 31 de-
cember 2011. Ook is een drank- en horecavergunning verleend. 

 Bezwaar t/m 23 januari 2009
Zijdelwaard
- Schumanfl at 1 -120, vergunning voor het vergroten van de entree. 
 Beroep: t/m 22 januari 2009.
- Achterberglaan 82, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 20 januari 2009.
- Anna Blamanlaan t.h.v. nr. 50, vergunning aan Van Wijk Vastgoedonderhoud 

voor het in gebruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het 
plaatsen van een schaftkeet/container en een ecotoilet t/m 22 december 2008. 
Bezwaar t/m 23 januari 2009

- Potgieterplein, vergunning aan de heer Brons voor het innemen van een stand-
plaats met een mobiele verkoopwagen op donderdag voor de verkoop van vis 
voor het jaar 2009. 

 Bezwaar t/m 23 januari 2009
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Tran voor het innemen van een 

standplaats met een mobiele verkoopwagen op donderdagmiddag en zater-
dag voor de verkoop van loempia’s voor het jaar 2009. 

 Bezwaar t/m 23 januari 2009
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 204, vergunning voor het plaatsen van een spandoek met be-

drijfsnaam en logo. Bezwaar: t/m 20 januari 2009
Dorpscentrum
- Stationstraat 41-45, vergunning aan mevrouw Luijt voor het innemen van een 

standplaats van woensdag 17 t/m dinsdag 23 december 2008 voor de verkoop 
van koek en zopie bij de ijsbaan op het parkeerterrein naast Het Oude Spoor-
huis. Bezwaar t/m 23 januari 2009

- Hoek Prinses Irenelaan/Oranjelaan, vergunning aan mevrouw Kes -Tol voor 
het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag 
voor de verkoop van vis voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 23 januari 2009

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING 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 3.23 van de Wro ontheffi ng te verlenen van 
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen bouwplan:
Meerwijk-Oost
- Elbe 23, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een bestaand woon-

huis met een uit- en opbouw.
Genoemd bouwplan ligt van 19 december 2008 tot en met 29 januari 2009 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.

 GEDOOGBESCHIKKING
Burgemeester en wethouders hebben besloten om tegen de stapelhoogte van het 
fust tot een hoogte van circa 5,25 meter op het bedrijfsterrein aan de Mijnsheren-
weg 8 te De Kwakel niet op te treden. Het college is bereid, gezien de duidelij-
ke beargumenteerde bedrijfstechnische noodzaak van deze hoogte, om de thans 
aanwezige situatie tijdelijk te gedogen. 
Gedogen is in deze specifi eke situatie mogelijk omdat binnen afzienbare tijd con-
creet uitzicht bestaat op legalisatie. Bij een eerstvolgende (gedeeltelijke) herzie-
ning van het bestemmingsplan zullen de voorschriften ten aanzien van de stapel-
hoogte van fust op dit terrein worden aangepast. Vanaf dat moment is een stapel-
hoogte van 5,25 meter toegestaan.
Het gedoogbesluit vervalt zodra de aangepaste bestemmingsplanvoorschriften in 
werking zijn getreden.
Tegen de afgifte van deze gedoogbeschikking kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan-
tekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank Amsterdam (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voor-
lopige voorziening te vragen. Hiervoor brengt de desbetreffende dienst u kosten 
in rekening.

 VASTGESTELDE VERORDENINGEN
Burgemeester en wethouders maken, volgens het bepaalde in artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 december 
2008 heeft besloten tot vaststelling van:
- De Verordening tot eerste wijziging op de 
 Algemene rechtenverordening 2009.
- De Verordening onroerende zaakbelastingen 2009.
De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 2009. De verordeningen 
zijn digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERK-
ZAAMHEDEN

Waternet is namens Waterschap Am-
stel Gooi en Vecht bezig met bagge-
ren in Meerwijk. Half december zijn 
de baggerwerkzaamheden in Meer-
wijk voltooid. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u contact opnemen met de 
heer M. de Brabander van Waternet, 
telefoon 608 2654 (tussen 9 en 11 
uur op werkdagen). 

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at 
en Monnetfl at 
Al een aantal maanden wordt in de 
buitenruimte tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de Monnetflat ge-
werkt aan het groen en de bestratin-
gen. Tot het einde van dit jaar wor-
den de heesters vervangen, nieu-
we bomen aangeplant en de gazons 
vernieuwd. Ook wordt bij de Brussel-
fl at en Briandfl at een trapveld aan-
gelegd, voorzien van drainage. De 
doeltjes worden in het voorjaar 2009 
geplaatst als de grasmat goed is 
aangeslagen. Bij de Monnetfl at wor-
den ook de trottoirs aan de zuidzijde 
en de oostzijde van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn is BAM Wegen 
bv, Regio Noordwest aan het her-
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon.
 

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet 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 derge-
lijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 

LOPENDE 
PROJECTEN

- Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

- Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

WERKZAAMHEDEN 
KRUISPUNT AAN DE 
MOLENVLIET/SCHANS/
AMSTELDIJK-ZUID

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

Afsluiting kruispunt
Tot het werkgebied van Aan de Mo-

WERK IN 
UITVOERING

Nieuw

Oud

lenvliet hoort ook het kruispunt Aan 
de Molenvliet/Schans/Amsteldijk-
Zuid. Op 15, 16 en 17 december 
wordt van dit kruispunt de huidige 
asfaltlaag verwijderd en een nieuwe 
aangebracht. Er is dan dus geen ver-
keer mogelijk op de route Schans-
Amsteldijk-Zuid (vice versa). De 
omleidingsroute loopt op genoem-
de dagen via de Provincialeweg 
N201-N231. Deze omleiding wordt 
met borden aangegeven. Op 18 de-
cember wordt het kruisingsvlak weer 
voor het verkeer vrijgegeven. Na 19 
december kan Aan de Molenvliet 
naar verwachting weer door verkeer 
worden gebruikt. Dit is afhankelijk 
van het weer. Kijk voor de defi nitie-
ve planning regelmatig naar de ge-
meentelijke website www.uithoorn.nl 
(‘actueel/werk in uitvoering’).

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

GROOT ONDERHOUD 
AAN 41 FIETS- EN VOET-
GANGERSBRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen pleegt in 
opdracht van de gemeente Uithoorn 
groot onderhoud aan 41 houten fi ets- 
voetgangersbruggen in Uithoorn en 

De Kwakel. Het gaat om bruggen in 
Meerwijk Oost, Meerwijk West, De 
Kwakel en de Biezenwaard Soms zal 
een brug tijdelijk worden afgesloten. 
De aannemer probeert deze overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Het he-
le project zal aan het eind van dit jaar 
zijn afgerond. Deze planning is na-
tuurlijk afhankelijk van het weer. Vra-
gen over deze werkzaamheden kunt 
u stellen aan de heer B. Willemse 
van de afdeling Leefomgeving. Zijn 
telefoonnummer is 06-51662371. Hij 
is te bereiken op maandag tot en met 
donderdag van 08.00 tot 16.30 en op 
vrijdag van 08.00 tot 12.00.

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

AFSLUITING 
BOVENKERKERWEG

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

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
In het eerste kwartaal van 2010 is de 
oplevering van de appartementen 

gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor 
van der Linden, tel.: 06-52092090 

TOEGANKELIJK MAKEN 
BUSHALTES

Aannemersbedrijf Fronik uit Mijdrecht 
maakt in opdracht van de gemeente 
Uithoorn 19 bushaltes toegankelijk 
voor mindervaliden.
Na de haltes aan de Arthur van 
Schendellaan worden aangepast: de 
haltes Op de Klucht, In het Rond, In 
het Midden, Alfons Ariënslaan, Pe-
trus Steenkampweg, Fermoor, Ach-
terberglaan, Guido Gezellelaan en 
halte Fort aan de Drecht. De hal-
tes op de Drechtdijk-Kerklaan in De 
Kwakel zijn in januari 2009 aan de 
beurt. Het hele project zal medio fe-
bruari 2009 zijn afgerond.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

MORPHEUS RUIMT OP

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

10% TOT 70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.599,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Etalage

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...............................................................................................................................

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

U leest het goed! We hebben een etalage!
De Stichting Welzijn Wajir heeft de beschikking gekregen over een heuse 
etalage in Wilnis.
Angele Smit is gestopt met haar winkel op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Stationsweg. Zij en haar man Alex hebben besloten dat onze stichting 
die etalage mag gebruiken.
Ontzettend aardig Angele en Alex, dank je wel…!
Waarvoor gaan we die etalage gebruiken?
In de eerste plaats willen we laten zien hoe Wajir er uit ziet met behulp van 
foto’s en voorwerpen. En we willen laten zien welk voorlichtingsmateriaal er 
is over Wajir zoals ons jaarverslag, folders en het boekje over Annalena.
Ook willen we graag ruimte geven aan onze partners zoals Impulsis en de 
Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen of aan het Veen-
Landen College.
Stel dat een school of vereniging een actie voor Wajir wil doen dan kan dat 
in de etalage worden aangekondigd.
En neem bijvoorbeeld het Chazz-festival van de SOS en de Stichting Maya 
School.
Zeker willen we aandacht besteden aan de Millennium Doelen.
Onze Gemeente De Ronde Venen is immers Millennium Gemeente!
We willen laten zien wat die Millennium Doelen zijn en wat wij kunnen 
bijdragen aan die internationale doelen.
Enkele bestuursleden hebben zich ontpopt als etaleurs en het ziet er best 
aantrekkelijk uit.
Komt u eens kijken?

Ad Groeneveld

Knotgroep Uithoorn op 
het Brameneiland
Uithoorn - Zaterdag 20 december 
gaat de Knotgroep aan het werk op 
het Brameneiland aan het Zijdel-
meer in Uithoorn. Door jarenlang 
regelmatig onderhoud te plegen, 
houdt de Knotgroep de bijzondere 
vegetatie op dit langgerekte veen-
eiland op peil. Nu is de klus om te 
ver opgedrongen hakhoutbosjes te-
rug te dringen en wilgen te knotten.  
Veel zaagwerk dus, temidden van 
een in Uithoorn unieke natuurom-
geving.

De Knotgroep werkt van 9.00 tot 
13.00 uur: verzamelen bij de werk-
schuur aan het Elzenlaantje bij de 
Boterdijk in Uithoorn.
Voor goed gereedschap, en koffi e, 
thee en koek wordt gezorgd. Om 
13.00 uur is er heerlijke soep. Neem 
zelf mee: laarzen en mok + lepel. 
Iedereen die ervan houdt om een 
ochtend actief in de natuur bezig te 
zijn, is welkom!
Voor meer informatie: Bert Schaap 
0297-565172.

Bingoavond bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 19 
december organiseert Supporters-
vereniging De Lijnkijkers weer een 
bingoavond in het clubgebouw van 
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten 0,50 euro per stuk.

Uiteraard weer vele mooie prijzen 
waaronder een reischeque voor een 
weekendje weg.

Natuurlijk is het eerste kopje koffi e 
of thee gratis!

Oude tijden herleven in Uithoorn
Luxor Theater nog een keer 
in haar oude glorie hersteld
Uithoorn - Voor velen kleven er 
dierbare herinneringen aan het ou-
de Luxor theater aan het Marktplein 
achter het café van Vendrik. Wie 
herinnert zich niet de vele week-
endvoorstellingen op zaterdagmid-
dag, zondagmiddag en zondag-
avond en een enkele keer een uit-
schieter op de woensdag. De meest 
uiteenlopende fi lms werden er ge-
draaid, van cowboyfi lms tot de lek-
ker romantische fi lms. Op houten 
stoelen kon je genieten van een fi lm. 
Na afl oop was het óf naar huis óf 
de kroeg in, want er werden geen 
ijsjes of andere eetwaren verkocht. 
Maar daar was je aan gewend. Wel,  
zo’n dertig jaar heeft het Luxor The-
ater dienst gedaan en nu herleven 
nog één keer de oude tijden want 
het Luxor theater wordt nog een 
keer geopend en wel op 19 decem-

ber. Op die dag wordt door buurtbe-
heer ‘Oude Dorp’ een fi lmdag geor-
ganiseerd en wel in het kader van 
de kerstviering die eveneens door 
het buurtbeheer wordt verzorgd. De 
kerstfi lm ‘Grinch’ zal vertoond wor-
den in twee voorstellingen. De mid-
dagvoorstelling begint om 15.30 uur 
en de avondvoorstelling om 19.30 
uur. De voorstellingen zullen onge-
veer twee uur duren.

Dus dit is de laatste kans om nog 
een keer de oude bioscoop te be-
zoeken en nog een keer terug te ke-
ren naar vroegere tijden toen de bi-
oscoop de ontmoetingsplaats van 
de jeugd was. En dan is het helaas 
einde verhaal want het Luxor thea-
ter zal helaas binnenkort gesloopt 
worden en dan nog alleen in de ge-
schiedenisboekjes vermeld staan. 

Een van de kroonjuwelen van het col-
lege is het estafette project. Een schit-
terend plan ooit uitgedacht door een 
aantal lokale ondernemers. Het zou 
de twee sportcomplexen van Argon 
en CSW verhuizen naar de locatie “de 
Driehoek” en dan kan er woningbouw 
komen op de huidige sportcomplexen. 
Verbaast waren zij dan ook toen dit 
werd weg gehoond door een aantal 
ambtenaren van de gemeente. Bela-
zerd voelden zij zich echter toen hun 
plan enige tijd later door deze zelfde 
ambtenaren werd gepresenteerd als 
het ei van Columbus. Eerlijkheid gebied 
te zeggen dat deze ambtenaren er echt 
een juweeltje van hadden gemaakt, een 
mooi modern sportcomplex voor beide 
voetbal clubs een atletiekbaan en ruim-
te voor een landijsbaan.  Indien nodig 
kon zelfs de hockeyclub er ook nog bij.  
Op de vrij gekomen sportcomplexen 
zijn starterswoningen en zorgzones 
gepland. Wat inhoud betaalbare wo-
ningen voor starters en woningen voor 
ouderen die voorzien in alle gemak-
ken om zolang mogelijk zelfstandig te 
wonen zoals winkels en een medische 
punt met onder andere huisarts en fy-
siotherapie. Aanstaande donderavond 
moet de raad van de Ronde Venen 
dit plan al dan niet haar goedkeuring 
verlenen. Afgelopen maandag mochten 
zij  naar eerder geluisterd te hebben 
naar omwonenden van de projecten nu 
vragen stellen aan de wethouder en de 
project ontwikkelaar. Nou mocht men 
verwachten dat dit het moment van 
absolute glorie zou worden van  wet-
houder Roosendaal. Een juweel van 
een plan dat in al zijn perfectie absolute 
draagkracht zou moeten kunnen vinden 
bij de raad. Waren het niet dat er in de 
tijd tussen de eerste presentatie en de 

vergadering van afgelopen maandag 
nog al wat mensen hebben geknutseld 
aan dit kroonjuweel. Waar  het in het 
begin een pronkstuk was vol robijnen 
en diamanten bleken deze niet bestand 
tegen de projectontwikkelaars en amb-
tenaren die als waren meester dieven 
dit kroonjuweel verwisselt hebben voor 
een stuk staal dat als men goed kijkt 
ook al begint te roesten. 30% starters-
woningen is terug gebracht naar 20% 
en worden ook nog eens ongeveer  
20% duurder. Hoogbouw gevraagd bij 
het Argon complex is verplaatst naar 
het CSW complex waar omwonende het 
helemaal niet zien zitten. Winkels bij het 
Argon complex zijn niet haalbaar be-
vonden en geschrapt. Ruimte voor atle-
tiekbaan en landijsbaan wordt erg krap 
in de locatie “de Driehoek”. Hadden de 
ambtenaren die de lokale ondernemers 
weghoonde dan toch gelijk? Of hebben 
deze zelfde ambtenaren een haalbaar 
plan onhaalbaar gemaakt om draag-
kracht te krijgen. Met als gevolg dat we 
nu een plan gepresenteerd krijgen dat 
uitgekleed is tot het zelfde plan als dat 
van de lokale ondernemers. Waar het 
grootste verschil is dat de gemeente nu 
samen met Rabo-Bouwfonds optreed 
als grondspeculant. Waar het gebrui-
kelijk is dat een gemeente gronden 
verkoopt aan project ontwikkelaars en 
niet risico dragend mee participeren 
met belastinggeld. Met als gevolg dat 
als donderdag het plan word aangeno-
men alle beslissingen van de raad over 
dit project direct gevolg kunnen heb-
ben voor eventuele winsten of verliezen 
voor deze gemeente. Dus raad, denk 
nog eens goed na wat er donderdag 
van u gevraagd wordt.

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Kroonjuweel

Kerstavonddienst in De Meijert
Mijdrecht - De Evangelische Ge-
meente CAMA Parousia organiseert 
op Kerstavond, 24 december, een 
Kerstavonddienst.  Het belooft een 
mooie avond te worden met fi lm, 
muziek en drama. Spreker is Henk 
Jan Luijten. Het thema is: zo Vader, 

zo Zoon 
De dienst is in “De Meijert”, Dr. J. 
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht en 
begint om 20.00 uur. Na de dienst is 
er warme chocolademelk met kren-
tenbrood .  Je bent van harte wel-
kom.



Vinkeveen - Morgenavond, don-
derdag 18 december, viert de St Jo-
zefschool kerstfeest. Terwijl de kin-
deren binnen van hun kerstdiner 
genieten, valt er voor de ouders ook 
dit jaar het nodige te beleven.

Op het schoolplein, dat is omgeto-
verd in ‘Charles Dickens’-stijl, wordt 
er een gezellige avond georgani-
seerd.

Onder begeleiding van het Charles 
Dickens-koor, serveert de ouderver-
eniging heerlijke hapjes en drank-
jes. Glühwein, erwtensoep, warme 
chocomel en warme worst zijn te-
gen een vergoeding te krijgen.

Ook is er de gedichtenbundel te 
koop die dit jaar door de kinderen 
zelf geschreven is.

Daarnaast is ook nog het jubileum-
boek verkrijgbaar (een leuk kerstca-
deau misschien). Alle opbrengsten 
komen ten goede aan de school.
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De St. Jozefschool beleeft 
kerstfeest in Charles 
Dickens-stijl

Spel en Sport 55 Plus heeft 
goede voornemens voor 2009
De Ronde Venen - Stichting Spel 
en Sport 55 Plus wil nog meer men-
sen helpen bij het meer bewegen. 
Misschien heeft u ook beslist om 
het in 2009 nog beter te gaan doen. 
Wat is er dan beter om meer te gaan 
bewegen in het belang van je eigen 
gezondheid Dan bent u bij de stich-
ting aan het goede adres. Die heeft 
een heel scala aan mogelijkheden 
om te beginnen met meer bewegen. 

En wat zo mooi is: uw leeftijd speelt 
geen rol, want vanaf 55 jaar kan ie-
dereen meedoen. U kunt in de groep, 
die bij uw mogelijkheden past, mee-
gaan doen. Naast sportieve oefe-
ningen zijn er recreatieve activitei-
ten. Zoals stoelhonkbal, badminton, 
tafeltennis, bowling, werelddansen, 
linedance. Als u overdag werkt, dan 
kunt u vanaf half maart volgend jaar 
mee gaan doen met sportief wande-

len.Heerlijk in de vrije natuur wande-
len en oefeningen doen van 19.00 tot 
20.00 uur. Bij de stichting is er nog 
ruimte genoeg voor mensen die nu 
echt hebben besloten om meer te 
gaan bewegen. Langer uitstellen is 
alleen in uw eigen nadeel. Met een 
goede conditie voel je je beter en 
gezonder. Als u meer informatie wilt, 
bel dan even met de heer C. van An-
keren, tel 285590.

Kerst in de Veenhartkerk:
De Rovenians, films en 
een poppentheater
De Ronde Venen - Het is bij-
na kerst. Veel mensen kijken naar 
dit feest uit en genieten er van. De 
Veenhartkerk wil op een eigentijdse 
manier kerstvieren en heeft tijdens 
de kerstdagen speciale diensten 
met een bijzondere invulling. Ook is 
er voor de volwassenen een filma-
vond en in de kerstvakantie wordt 
weer een familiefilm vertoond voor 
de kinderen.

Jozef en poppentheater
Eerste kerstdag, donderdag 25 de-
cember, is er in de Veenhartkerk een 
kerstdienst met medewerking van 
gospelkoor De Rovenians. Naast 
samen zingen brengt De Rovenians 
het programma: Jozef en de ande-
re kant van het verhaal. Met dit mu-
zikale thema wil het gospelkoor ie-
dereen weer aan het denken zet-
ten over het wonder van de geboor-
te van Jezus. Het programma is een 
moderne vrije bewerking van het 
kerstverhaal, gezien door de ogen 
van Jozef. Laat je verrassen door dit 
boeiende verhaal dat wordt onder-
steund door de muziek van Adrian 
Snell. De dienst begint om 10.30 uur. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom aan de Grutto 2a in Mijdrecht.
Speciaal voor de kinderen organi-
seert de Veenhartkerk een kinder-
kerstfeest op tweede kerstdag, vrij-
dag 26 december om 10.30 uur. 

Poppentheater Arcanta (Aad en Es-
ther Meima) vertoont Uitzicht op 
kerst. Tijdens deze kerstspecial gaat 
een herder een verdwaald schaap 
zoeken. Maar hij kan het schaap 
niet vinden.
Na vele omzwervingen komt hij te-
rug. Maar de kampvuurplek waar de 
andere herders zaten te wachten is 
leeg en verlaten. Dan vindt hij een 
klein briefje: ze moesten plotseling 
weg…
Nieuwsgierig geworden? Je bent 
van harte welkom! Na afloop is er 
voor iedereen drinken met wat lek-
kers.

Film
Vrijdag 19 december is er weer 
Veenhartfilmavond. De Veenhart-
filmavond is voor iedereen die dicht 
bij huis wil genieten van de bete-
re films en er vrijblijvend over door 
wil praten, met openheid en respect 
voor ieders opvatting. Wil je weten 
welke film er draait of meer informa-
tie over de filmavonden? Kijk dan op 
de website www.veenhartkerk.nl.
De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan 
Grutto 2a in Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film start 
om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De 
film wordt vertoond op een groot 
scherm en na afloop is er een drank-
je en gelegenheid om na te praten.

Voor de kinderen vertoont de Veen-
hartkerk in de schoolvakanties een 
leuke familiefilm. Dus verveel jij je 
ook zo snel in de vakantie? Of heb 
je zin om iets leuks met familie of 
vriendjes en vriendinnetjes te doen? 
Kom dan dinsdag 30 december naar 
de film in de Veenhartkerk. De film 
begint om 14.00 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt 
2 euro voor kinderen en 4 euro voor 
volwassenen. Deze keer is de film 
geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Aangeraden wordt dat ouders of 
volwassenen dan meekijken.
Meer informatie over welke film in 
de kerstvakantie wordt gedraaid, is 
te vinden op www.veenhartkerk.nl. 
Via de website kun je je aanmelden 
voor de Veenhartfilmladder. Zo blijf 
je automatisch elke vakantie op de 
hoogte van de familiefilms.

Agenda:
Vrijdag 19 december: Veenhartfilm-
avond, aanvang 20.30 uur
Donderdag 25 december: kerst-
dienst met De Rovenians, aanvang 
10.30 uur
Vrijdag 26 december: Kinderkerst-
feest met poppentheater, aanvang 
10.30 uur
Dinsdag 30 december: Familiefilm, 
aanvang 14 uur.
Locatie: Veenhartkerk, Grutto 2a 
Mijdrecht.

Wethouder Dekker houdt zijn woord

Vanaf heden honden 
aangelijnd in Wickelhofpark
Mijdrecht - In het Wickelhofpark 
wordt een aanlijngebod voor hon-
den ingesteld. Uitzondering hierop 
vormt een losloopgebied van 9800 
m2 in de zuidwesthoek van het park 
(‘populierenbos’). Hiertoe heeft het 
college van B&W vorige week be-
sloten. 
Momenteel behoort het Wickelhof-
park tot gebied buiten de bebouw-
de kom, waar honden volgens de 
huidige regelgeving mogen loslo-
pen. Echter, sinds het voorjaar van 
2007 zijn diverse problemen met en 
klachten over (loslopende) honden 
gemeld, zodat regelgeving nu wen-
selijk is. Op grond van de mogelijk-
heden die de APV biedt, wordt er 
een aanlijngebod voor honden in 
het Wickelhofpark ingesteld, met 
uitzondering van het losloopgebied. 
Het losloopgebied is begrensd door 
sloten en de twee bredere toegan-
gen (pad met gras) krijgen een af-
rastering. Rond het losloopgebied 
en bij alle parktoegangen worden 
borden geplaatst om gebruikers van 
het park te wijzen op de nieuwe re-
gelgeving. Met deze maatregelen 
wil de gemeente De Ronde Venen 
het park met het landschappelijke 
karakter aantrekkelijk houden voor 
alle recreanten.

Overlast
Einde 2004 was het woongebied 
Wickelhof II bouwrijp gemaakt, la-
gen er in het park paden in de vorm 
van puinfundering en waren de wa-
tergangen gegraven. Vanaf dat mo-
ment hebben wandelaars meteen 
gebruik gemaakt van het park, vaak 
met honden. Het park vormde een 
aantrekkelijk wandelgebied, zonder 
enige beperking. Ook werd er een 

speelveld gecreëerd en kwam er een 
afgeschermde ruimte waar schapen 
kunnen lopen. Nadat de paden ge-
asfalteerd waren in het voorjaar van 
2007, lopen de gebruikerservarin-
gen uiteen en zijn diverse proble-
men met honden gemeld. Samen-
gevat komt het neer op overlast van 
hondenuitvaartbedrijven en ande-
re hondenbezitters die hun honden 
los laten lopen in het park en waar 
bezoekers en omwonenden erg veel 
last van ondervinden. 
Na onderzoek blijkt dat de klach-
ten terecht waren. “Het park lag 
vol hondenpoep en vaak kon je er 
met je kind niet rustig lopen, gezien 
de loslopende honden”, aldus wet-
houder Dekker. “Deze stroom van 
klachten vroeg om een hondenbe-
leid voor het park.

Het gemeentelijke hondenbeleid 
bestaat er nu uit dat binnen de be-
bouwde kom honden aangelijnd 
moeten zijn op grond van de APV. 
Buiten de bebouwde kom mogen 
honden loslopen, maar kan het col-
lege plaatsen aanwijzen waar hon-
den aangelijnd moeten zijn. Binnen 
de bebouwde kom kan het college 
plaatsen aanwijzen waar het aan-
lijngebod niet geldt (bijv. honden-
velden of hondenlosloop gebieden). 
Volgens deze richtlijnen komt het 
college met de maatregelen voor 
het Wickelhofpark.
In het verleden heeft de gemeente 
ook op een andere locatie een los-
loopgebied voor honden aangewe-
zen, namelijk bij de brede berm en 
weg langs de Tweede Zijweg.

Belachelijke zaak
Mirjan van een van de hondenuit-

laatservicebedrijven die daar in het 
begin nogal eens haar uitlaathon-
den uitliet vond het een slechte zaak 
dat wethouder Dekker de zaak op 
deze manier heeft opgelost: “Laat 
ik vooropstellen dat ik mijn honden 
bijna niet meer in het park uitlaat. 
Ik huur inmiddels een ander stukje 
grond waar ik met de honden kan 
lopen, dus ik vecht niet voor mezelf. 
Ik heb heel wat gesprekken gehad 
met wethouder Dekker en met be-
zoekers aan het park en ook met 
hondenbezitters die in het park met 
hun hond lopen, en niemand zit te 
wachten op een hondenuitlaat-
plaats van 9800 m2.

Het lijkt misschien heel veel, maar 
het is een strook, dat is niet lekker 
lopen met die beesten. En komen er 
poepvuilnisbakken? Nee. Dus men-
sen die hun honden aan de lijn heb-
ben en het beest poept, dan kun-
nen die mensen nog steeds met het 
poepzakje in de hand verder lopen.
Waar we om gevraagd hebben doen 
ze niet, nee, het park afsluiten voor 
honden die ook eens lekker los wil-
len lopen. Was er eindelijk een park 
waar dat kon omdat dat buiten de 
bebouwde kom lag, pikken ze het 
weer van ons af. En waarom? Om-
dat een paar bewoners van die ap-
partementen de pest aan mij heb-
ben. Een belachelijke zaak.”

Op de bon
“De gemeente laat het uitlaatdeel zo 
snel mogelijk met een laag hekje af-
zetten, borden plaatsen en klaar. Er 
zal zeker door de politie streng wor-
den gecontroleerd en er zal zonder 
pardon direct worden bekeurd”, zo 
wist de wethouder nog te melden.

Kinderkoor Xing brengt 
het publiek in kerstsfeer
Uithoorn - In jongerencentrum THE 
mix heeft kinderkoor Xing op zater-
dag 13 december haar kerstliedjes-
programma uitgevoerd en zo het 
publiek al helemaal in kerstsfeer ge-
bracht! Voor een volle zaal met trot-
se ouders, opa’s en oma’s, broer-
tjes en zusjes en andere belangstel-
lenden hebben de kinderen twaalf 
kerstliedjes ten gehore gebracht. 
Het was een zeer afwisselend pro-
gramma. Aan de ene kant waren 
er langzame sfeervolle liedjes, bij-
voorbeeld over de kerstbeer en over 
poes Nouschka die het kerstfeest 
voor het eerst meemaakt. Maar er 
waren ook vrolijke snelle liedjes zo-
als het bekende Deck the halls, in 

het Engels gezongen!, en het swin-
gende Hier een ster, waarbij het pu-
bliek lekker mee kon klappen. Ook 
waren er liedjes over het versieren 
van de boom, over het sturen van 
kerstkaarten en over de vraag of 
kinderen in andere landen ook wel 
een fijn kerstfeest kunnen vieren...
De kinderen deden erg hun best 
en bij sommige liedjes werden hele 
coupletten solo gezongen. Het pu-
bliek werd helemaal in kerststem-
ming gebracht. 
Het kerstproject van kinderkoor 
Xing wordt afgesloten met een op-
treden in het voorprogramma van 
de X-mas Vocals, die op zondag 21 
december een sfeervol kerstcon-

cert zullen verzorgen in de Burght 
aan het Potgieterplein te Uithoorn. 
Dit concert begint met een kort op-
treden van Xing (dus niet alle lied-
jes). Hierna geeft Ireen van Bijnen 
het dirigeerstokje over aan Ferdi-
nand Beuse voor een uitvoering van 
traditionele a capella Christmas Ca-
rols, aangevuld met een aantal po-
pulaire koorzettingen van kerstmu-
ziek. De X-mas Vocals zijn hierbij 
gekleed in prachtige kostuums in 
de sfeer van de tijd van Charles Dic-
kens. Ook treden pianist Kees van 
Zantwijk en het Dickens Duet op. Bij 
dit avondconcert, dat om 20.00 uur 
aanvangt, is de toegang vrij. Ieder-
een is van harte welkom!



Uithoorn - De kerst- en nieuwjaars-
bals bij Danscentrum Colijn vormen 
samen één van de belangrijkste at-
tracties van het dansseizoen. Axel 
Colijn: “Iedereen, ook wij zelf, kijken 
er altijd enorm naar uit! We doen er 
dan ook alles aan om deze bals ie-
der jaar weer onvergetelijk te ma-
ken. Dat doen wij niet alleen door de 
zaal weer in kerstsfeer aan te kle-
den maar ook door prachtige dans-
demonstraties te verzorgen.” 

Dit jaar was er een dansdemonstra-
tie van Peter Rombouts en Marga 
Wouters. Zij zijn wereldkampioen 
Argentijnse tango! Zowel de Mi-
longa, de Argentijnse Wals als ook 
de Tango Fantastico werden gede-
monstreerd door dit prachtige paar. 
De passie van Peter Rombouts ge-
combineerd met de vurigheid en le-
nigheid van Marga Wouters werden 
ademloos bekeken door het pu-
bliek. 

Daarna volgde er natuurlijk een 
workshop voor de leerlingen van 
Danscentrum Colijn, deze werd met 
veel enthousiasme gevolgd en le-
verde naast het heerlijke gevoel 
van dansen op Argentijnse muziek 
ook hilarische momenten op na-
tuurlijk. Het was weer een onver-
getelijke avond! Er staan nog wat 
van dit soort avonden op stapel bij 
Danscentrum Colijn: de kerst- en 
nieuwjaarsbals voor de jeugd en het 
nieuwjaarsbal voor de paren met 
live muziek van de band Midnight 
Special. Alle bals zijn ook toeganke-
lijk voor niet-leerlingen, de kaarten 
worden alleen verkocht in de voor-
verkoop. Ook voor mensen zonder 
danspartner heeft Danscentrum Co-
lijn in 2009 mogelijkheden: De cur-
sus Latin Solo; salsa, rumba, chacha 

en merengue in solovorm! Natuurlijk 
op die heerlijke Zuid-Amerikaan-
se muziek. En de cursus Jazzdance 

25+; niet alleen een geweldige uit-
laatklep maar ook nog goed voor je 

figuur en houding! Daarnaast start 
er ook nog een cursus Hip Hop voor 
teens tussen de 12 en 16 jaar. Meer 

info? www.colijndancemasters.nl of 
06-53559450.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Da’s hangen
Wij moeten hangen. 
Wij gaan met z’n allen 
hangen. Wij worden 
gehangen door een 

projectontwikkelaar (Rabobank Bouw). B&W 
tuinen er als een blind paard in (waarschijnlijk 
om toch nog iets na te laten.) De Raad laat 
zich sluipend meesleuren. Donderdag was de 
tweede rondetafelzitting in het gemeentehuis 
over het veel besproken estafetteplan. (Nou 
ja, besproken?). Er was een intentieverklaring 
getekend tussen B&W en de RABO over een 
onderzoek van de haalbaarheid van een flitsend 
plan. Het zgn. Estafetteplan. Er zat van alles in. 
Ook een winkelcentrum en een sportpark. Ja! Ja! 
De eerste zitting, twee weken geleden, bestond 
uit het aanhoren van alle mensen die bezwaren 
tegen het plan hebben (20, dat is heel erg veel) 
en 2 voorstanders. (Stromannen? Dat kan bijna 
niet anders. Dat is een deel van het grote spel). 
Afgelopen donderdag kwamen de vragen van 
de fracties over het ineens uitgeklede plan. 
Zomaar ineens uitgekleed. Naakt. Het plan was 
zo kaal als een kikker. Ja! Ja! De wethouder 
zat samen met de vertegenwoordigers van de 
bank onderuitgezakt in zijn stoel de vragen 
af te wachten. Op de meeste vragen had hij 
direct antwoord. Hij zei bij herhaling; “Het is 
goed zo. Wij hebben dat goed bekeken.” Há, 
há, há Elke keer gelach vanaf de volle ‘tribune’. 
Hoe is het met de andere sporten in het park 
dan voetbal, zoals atletiek en schaatsen? Wij 
hebben het goed bekeken, die hebben wij niet 
opgenomen!!! Ja! Ja! Uitgekleed. Naakt. Vele 
vragen zijn niet beantwoord en moeten nog 
beantwoord worden in een paar dagen. Ja! Ja! 
Zo gaat het nu altijd met grote projecten. Haast 
en druk vanuit de projectontwikkelaar en een 
B&W die dat nog versterkt ook. Waarom? De 
Raad wordt onder druk gezet, Ja! Ja! Onder 
druk van de tijd, want binnen een week 
moeten de vragen beantwoord zijn en binnen 
een paar dagen nog ontvangen, gelezen in de 
fractie besproken en beoordeeld worden om ze 
uiteindelijk op donderdag 18 december in de 
discussie mee te nemen die tot de beslissing 
moet leiden om het verdere vervolg van het 
project in een samenwerkingsverband met 
RABO voort te zetten. Nu ja zeggen is hangen. 
Ja! Ja! Dat is hangen. Te gek om zo haastig te 
moeten beslissen over dit belangrijke project. 
Te gek voor woorden. Echt te gek!!!! Een project 
dat de gemeente voor de komende generaties 
tekent moet op een achtermiddag onder druk 
beslist worden. Daar heb je het weer. Ja! Ja! 
Daar heb je het weer. Als je er nu in stapt dan 
zit je er de komende 15 jaar aan vast en is het 

dorp voor altijd verpest. Hoor je verpest. Eerlijk 
verpest. Moet je horen wat ze van plan zijn, er 
worden weer 540 woningen aan de zuidkant 
bijgebouwd zonder winkelvoorzieningen. 
Hoe halen ze het in hun hoofd. Te gek voor 
woorden. Eerst werd Twistvlied gebouwd (ca 
700 woningen) zonder winkels. Toen werd 
Molenland I gebouwd (ca 500 woningen) 
zonder winkels. Toen werd Groot Molenland 
volgebouwd (ca 400 woningen) zonder winkels. 
Toen werd Molenland II gebouwd (ca 200 
woningen) zonder winkels. En nu moet Argon 
volgebouwd worden (540 woningen), weer 
zonder winkels? Te gek voor woorden. Waar 
moeten al die mensen heen? Naar Adelhof of 
het Haitsmaplein. Ja! Ja! Beide winkelcentra 
hebben nu al te weinig parkeerplaatsen. Weer 
300 auto’s extra die rondjes moeten draaien op 
het Haitsmaplein ( en elkaar uit frustratie naar 
het leven staan). Te gek voor woorden. Wat een 
stomme situatie. En! En meneer Rosendaal, 
de wethouder (onderuitgezakt), die beweert; 
“Dat hebben wij allemaal goed bekeken.” Há, 
há, há. Ze, B&W, hebben helemaal niets goed 
bekeken. Ze zijn opportunistisch aan de gang 
gegaan. Ze hebben zich in laten pakken door 
de mooie plaatjes van RABO Bouw. Ja! Ja! En 
die zingen de 18e Olé. Olé. Oléola. Want wij zijn 
binnen, want wij zijn binnen. Olé. Olé. Oléola, 
wij hebbe ut lekker voor elkaar. Oh Jah. Hij, 
Rosendaal, liet zich nog iets ontvallen. (Het was 
wel allemaal gefluisterd, want de microfoons 
stonden op fluisterstand. Geheimen?). Op de 
vraag van Ronde Venen Belang. “Wij moeten 
2,5 miljoen in dat plan steken, blijft het daarbij? 
(Zeer goede vraag). Let op!!!!! Antwoord: “Als 
we tekort komen”, zegt Roosendaal, “dan 
komen wij weer naar de Raad.” Há, há, há. 
Boe!!! Je kunt er vanuit gaan dat het een plan 
is met een open einde. Wat krijgen wij ervoor. 
Ja, wat krijgen wij er voor. Ja. Als ik het goed 
heb begrepen een uitgekleed ontwerpplan. 
Een ‘sportpark’ dat geen sportpark is, alleen 
nog maar een voetbalpark. Alle festiviteiten 
moeten plaats vinden in de ARENA van Argon. 
De kermis, het circus, enz enz. Wat krijgen wij 
nog meer. Nog maar 113,4 ‘sociale’ woningen 
met een gemiddelde (let op gemiddelde sociale 
prijs van 190.000,- euro) Eigen kapitaal dat 
nodig is, 95.000,- euro. Als de gemeente per 
woning helpt met 50.000,- euro. Dan zouden 
ze wel eens met een kapitaalbeslag van 2,5 
miljoen Euro voor slechts 50 woningen. Ja! Ja! 
Het Estafetteplan deugt niet. Wordt vervolgd. 
Ja! Ja! 

John B. Grootegoed

Het achterom varen bij 
Botshol

Het openhouden van de ringsloot bij Botshol met re-
ferentie aan een eerder ingezonden open brief be-
treffende oproep en steunbetuiging aan Jaap van 
Oostendorp
 
Mijn intentie is het openhouden van de ringsloot 
voor vaarverkeer. 
Naar mijn overtuiging behoort DWR de sloot uit te 
baggeren en vrij te houden van waterplanten en 
dichtgroei door struikgewas.
 
Einde augustus van dit jaar stuurde ik een ingezon-
den brief als antwoord op een eerder ingezonden 
brief van Jaap van Oostendorp. Ik gaf toen al aan, 
dat ik niet had geverifieerd en als ik het bij het ver-
keerde eind zou hebben ik nog een keer op de in-
houd zou terugkomen.
Nader onderzoek brengt mij tot het schrijven van 
nog een brief. De actualiteit om mee te beginnen is, 
dat enkele dagen nadat mijn ingezonden brief was 
geplaatst de afsluitbalk ter hoogte van de locatie van 
de Heer van Oostendorp was verwijderd.
Ik had nog nooit in mijn leven zo snel succes. De 
balk is niet teruggeplaatst. Het is mij onbekend of 
de balk met medeweten van het Recreatieschap/Van 
Oostendorp is verwijderd, of dat er sprake is van ac-
tie door een goedwillende onverlaat.
Feit is dat de situatie nu wel uitnodigt de sloot in te 
varen, maar dat het verbodsbord voor invaren met 
een gemotoriseerde boot nog wel aanwezig is. 
Inmiddels heb ik ook achterhaald, dat het bestuur 
van het Recreatieschap in 2007 een verkeersbesluit 
heeft genomen. Dit besluit werd in de Nieuwe Meer-
bode van 14 november 2007 gepubliceerd. Vrijwel 
geen enkele Vinkevener had notitie genomen van 
het besluit, laat staan van de inhoud. In het besluit is 
sprake van het aanbrengen van 3 drijfbalken om zo-
doende gemotoriseerde doorvaart onmogelijk te ma-
ken. De wethouder die in het bestuur van het recre-
atieschap zitting heeft, bleek tijdens een rondvaart 
op de plas einde april 2008 ook zeer verbaasd te zijn. 
Inmiddels is de maatregel voor het meest noordelij-
ke deel van de ringsloot teruggedraaid. Misschien 
wel met behulp van de wethouder. De tekst van het 
besluit herbergt veel van de klachten die de Heer 
van Oostendorp naar voren bracht. Naar mijn stelli-
ge overtuiging vormen de klachten als het ware de 
basis van het besluit.
Ik heb niet kunnen achterhalen of er sprake is ge-
weest van een uitruil van wensen tussen Van Oost-
endorp en het Recreatieschap, teneinde het nog niet 
zo lang geleden geopende natuur wandelpad moge-
lijk te maken.
Feit is dat, als ik mijn gewenste resultaat wil berei-

ken, niet alleen het verbodsbord moet worden ver-
wijderd, maar dat evenzo het verkeersbesluit moet 
worden vernietigd.
Ik roep het bestuur van het Recreatieschap op dit 
onderwerp op de agenda te plaatsen.
Immers, beter geen regel dan een niet handhaafba-
re regel.
 
Het natuurwandelpad en de status van Natuurmonu-
menten.
Het wandelen van het natuurpad is zeer de moeite 
waard. Heen en terug vanaf de zwarte schuur naar 
Jan Bon, de tijd voor een kopje koffie niet meegere-
kend, vergt ongeveer tachtig minuten.
Het viel mij op dat het verkeersbesluit ter afsluiting 
van de ringsloot en het daaruit voortkomende over-
leg met de Heer van Oostendorp helemaal niet no-
dig was geweest, als Natuurmonumenten de wan-
delaars had toegestaan over haar terrein tussen de 
schuur en de hooiberg door te laten lopen. Uiteraard 
met een soort sluis ter voorkoming van fietsers ed. op 
het pad. Het pad was nog veel gemakkelijker te reali-
seren geweest als Natuurmonumenten goedkeuring 
had verleend de ringdijk te volgen tot aan het wei-
land. Nu is een stuk van ca. 400 meter afgesloten ge-
bleven om de rust naar Botshol voor daar verblijven-
de lepelaars te garanderen. Het pad loopt nu d.m.v. 
bruggen over voormalige kampeereilanden die door 
de Vereniging de Goede Vangst werden verhuurd. 
Het tot stand komen van de bruggen en de aanleg 
van het pad op de eilanden zal zeker € 150.000,-- eu-
ro hebben gekost. Ik denk even niet aan het onder-
houd.  Het viel mij op dat al wandelend het vrije uit-
zicht op Botshol ter hoogte van de verblijfplaats van 
de lepelaars minimaal is. Dit zou ook met de door mij 
zojuist beschreven veel goedkopere variant niet ver-
anderen. Het zicht wordt belemmerd door hoog op-
groeiend struikgewas op het perceel tussen de kolk 
en de ringdijk. Andersom hebben de lepelaars dus 
ook geen zicht op de wandelaars.
Ik heb begrepen, dat het de bedoeling is dat het hui-
dige wandelpad tijdens het broedseizoen wordt ge-
sloten. Volgens mij is dat volkomen overbodig. Zou 
het wandelpad over de ringdijk gaan, dan zou ik er 
misschien anders over denken.
Natuurmonumenten, ik ben er overigens lid van, ma-
tigt zich een dictatoriale houding aan.
Het zou allemaal veel eenvoudiger en voordeliger 
kunnen met een gelijkwaardig resultaat. Vogels trek-
ken zich van dat alles niets aan.
Ik heb kunnen constateren: Waar wandelaars zijn, 
zijn ook vogels. 

Jos van Wijk

Het estafetteproject
Na de 2e rondetafelbespreking over het estafettepro-
ject van de gemeente De Ronde Venen, voel ik een drin-
gende behoefte om via de pers de CDA stemmers aan 
te spreken.

Beste CDA stemmers,
Wist u, dat uw fractievoorzitter zonder enige schroom of 
voorbehoud instemt met het estafetteproject?
Verbaast u dit niet als u weet dat er vanuit de diverse 
overleggroepen, maatschappelijke organisaties en an-
dere raadsfracties diverse vraagtekens zijn geplaatst bij 
de manier waarop het project op dit moment is vorm-
gegeven?
Iedereen stelt vragen, iedereen denkt mee, alleen uw 
fractievoorzitter neemt alles voor zoete koek.
Is uw fractievoorzitter de enige wijze, functionerend op 
hoogtes die wij eenvoudige stervelingen niet kunnen 
bereiken, of is hij een eenzame dolende in een donker 
bos?
Beste Cda’ers, uw voorzitter is zo briljant dat hij het niet 
eens nodig heeft om enige informatie tot zich te nemen. 
Hij kan het zich als enige sterveling veroorloven om hal-
verwege de avond binnen te lopen, om zonder enige 

kennis van zaken tot slot de wijze woorden te kunnen 
bezigen: “meneer de voorzitter, ik ben heel enthousiast 
over dit project.”.

Dat er mensen zijn die twijfels hebben over de maat-
schappelijke haalbaarheid, dat er sportverenigingen, als 
daar zijn de ijsclub en de atletiekvereniging botweg aan 
de kant geschoven worden, dat er geen winkelvoorzie-
ning, dus geen zorgzone op het Argonterrein gecreëerd 
kan worden, dat Wilnis en passant verstedelijkt, dat er 
geen dertien maar zeventien voetbalvelden in de Drie-
hoek komen, dat er nauwelijks betaalbare starterswo-
ningen gebouwd kunnen worden, het deert hem niet. 
Hij weet beter. Hij ziet in al zijn wijsheid dingen die ons 
gewone stervelingen ontgaan.
Ik spreek u aan CDA stemmers, omdat ik wil delen in uw 
trots. Ik wil delen in uw trots met zo’n bovenmenselijk 
krachtig leider, met zo’n visionair.

Niet weten, niet horen, niet zien. Het is briljant.

Bob Nisters
Wilnis

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.

Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
-  Mijdrecht, omgeving Bozenhoven - poes, E.K.H., kleurstelling geheel zwart (06-17515133). 
-  Uithoorn, omgeving Zijdelweg hoek In Het Rond - kater, kleurstelling zwart met wit hoofdje en een
 witte buik met zwarte vlek en witte sokjes (06-17515133).
- De Hoef, omgeving v.d. Meerdonklaan 4 - kat, kleurstelling grijs, Cypers, jong en mager.
 (Asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Oosterlandweg -  kater, E.K.H., kleurstelling, zwart met wit (06- 17515133).

Let op: Met ingang van 20 december 2008 is ons kantoor op de Zijdelweg 25 te Amstelveen ge-
sloten. De telefoonnummers 0297-587095 en 06-18762593 vervallen per gelijke datum. Vanaf 23 
december 2008 is ons nieuwe adres: Beethovenlaan 122, 1431 WZ, Aalsmeer. Telefoon 0297-
34.36.18. Kantoor openingstijden zijn iedere werkdag van 9.30 tot en met 11.30 uur.

   

Demonstratie wereldkampioenen 
van de Argentijnse tango 
bij Danscentrum Colijn

Drie koren zingen kerstavond 
in NH kerk Wilnis

Wilnis - Woensdag 24 december 
is er een kerstzangavond in de 
Ned.Herv. kerk in Wilnis. Samen 
en met de koren mogen ze zingen 
van de geboorte van Christus in 
de stal van Bethlehem.
Iedereen, heel de gemeente,  
wordt uitgenodigd deze dienst 

bij te wonen. Drie koren, namelijk 
kinderkoor “Ismael”, jongerenkoor 
“Jehuda” en gemengd koor “Hid-
dai”, alle uit De Ronde Venen, wer-
ken mee aan deze avond.  Naast 
koor en samenzang houdt de heer 
R. van Renswoude een meditatie 
naar aanleiding van het Lukas 

evangelie. Het thema van de me-
ditatie is “Geloven is…”
U bent van harte welkom op 
woensdag 24 december, kerst-
avond, in de NH kerk (kruising Ir. 
Enschedeweg/ Dorpsstraat) .              
Aanvang van de dienst is 19.00 
uur.



Vinkeveen - En dat de leerlingen 
van het VeenLanden College Vinke-
veen het kunnen, blijkt iedere dag. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of 
ze bedenken het. Stapels pannen-
koeken, glazen potten met daar-
in kerstkransjes, versierd met een 
gezellig servet, iedere dag cake in 
de docentenkamer, een complete 
snoepkraam in de pauze met elke 
dag ander snoep (nou ja, voor deze 
keer dan...). Brugklasser of examen-
leerling, jongen of meisje, het maakt 
niet uit, iedereen gaat er voor. Sa-
men voor het weeshuis op St. Maar-
ten. Elke pauze zijn de marktkramen 
bezet met nieuwe koopmannen en -
vrouwen en wordt door de luidspre-
ker de waar aangeprezen. De actie 
leeft op het VeenLanden College en 
misschien dat dankzij de inspannin-
gen van de leerlingen de weeskin-
deren op St. Maarten straks ook iets 
moois onder hun kerstboom vinden.
Wat zal de opbrengst zijn? We wach-
ten gespannen af tot vrijdag 19 de-
cember.

Mijdrecht - Onder de naam “A2 be-
drijfsmakelaars”  wordt in het eerste 
kwartaal van 2009 een nieuwe ves-
tiging geopend in Mijdrecht, gespe-
cialiseerd in Bedrijfsmatig onroe-
rend goed.
Al geruime tijd heeft Koop Lenstra 
Makelaars een samenwerkingsver-
band op het gebied van Bedrijfson-
roerend goed met het gerenom-
meerde en gespecialiseerde kan-
toor Gunther&Wijma Bedrijfsmake-
laars uit Zaandam. 
Directeur/eigenaar Tom Gunther: 
“met mijn kantoor ben ik welis-
waar al meer dan 15 jaar actief in de 
Zaanstreek maar mijn roots liggen 
in De Ronde Venen waar ik ook al 
vele jaren met veel plezier woon.
De samenwerking, die lokale kennis 
koppelt aan specialistische vakken-
nis, is afgelopen maanden een groot 
succes gebleken. Vele relaties heb-
ben inmiddels gebruik gemaakt van 
de gespecialiseerde dienstverle-
ning bij bijvoorbeeld verkoop/ver-
huur of taxaties van Bedrijfsonroe-
rend goed. De lokale en regionale 
markt blijkt behoefte te hebben aan 
een gespecialiseerde partner in Be-
drijfsonroerend goed die de regio 
kan bedienen.
Directeur Maurice Sterk van Koop 
Lenstra Makelaars: “de grotere ge-
specialiseerde kantoren uit de rand-
stad missen nog al eens de “feeling” 
met de lokale ondernemers en bij-
voorbeeld ook de ontwikkelingen 
op de (nieuwe) bedrijventerreinen 
en dat is nu juist zo belangrijk in de-
ze tak van sport.
Besloten is dan ook de samenwer-
king verder vorm te geven en geza-
menlijk op een strategische zichtlo-
catie op het moderne bedrijventer-
rein van Mijdrecht een geheel nieu-
we vestiging te openen onder de 
naam “A2 Bedrijfsmakelaars”.

Modern
Vanuit het moderne en markante 
kantoorpand “Veenstaete” aan de 
Veenweg in Mijdrecht zal de regio 
rond de A2 tussen Amsterdam en 
Utrecht bediend gaan worden met 
in eerste instantie een focus op De 
Ronde Venen, Uithoorn en de re-
gio Breukelen. Tom Gunther: “deze 
markt zal de komende jaren een dy-

namische omgeving zijn. Vanuit een 
centraal gelegen en herkenbaar mo-
dern kantoorpand op het nieuwste 
gedeelte van het Mijdrechtse Bedrij-
venterrein zullen wij de professione-
le schakel vormen tussen vraag en 
aanbod van alle soorten bedrijfson-
roerend goed. Uiteraard is taxeren 
ook een discipline die wij beheer-
sen. De omlegging van de N201 zal 
de bereikbaarheid vergroten waar-
door ook meer bedrijven interesse 
zullen gaan tonen in dit gebied.”
Op dit moment worden de voorbe-

reidingen getroffen om de vestiging 
in het 1e kwartaal van komend jaar 
te openen. Deze opening zal natuur-
lijk niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Heeft u vragen en/of wensen over 
de dienstverlening op het gebied 
van bedrijfsonroerend goed dan 
kunt u uiteraard nu al bij deze ma-
kelaars terecht. 
Zij zijn te bereiken via de telefoon-
nummers: 0297-285553/524124 
(Koop Lenstra Makelaars) en 0297-
231050 (Gunther&Wijma Bedrijfsma-
kelaars vestiging Mijdrecht).
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Zingen we over de kerstboom dan zingen we 
‘oh dennenboom’. Maar eigenlijk moeten we 
zingen ‘oh sparrenboom’. De boom die we 
voor de kerst optuigen met lichtjes, ballen en 
piek is meestal een fi jnspar of Nordmann-spar. 
Voor het verschil tussen een spar of een den 
moeten we naalden tellen. Bij een spar zijn de 
naalden alleenstaand aan de takken. Bij een 
den zijn ze gegroepeerd in groepjes van twee 
of vijf naalden.
Inheemse naaldboomsoorten hebben we in 
Nederland weinig. Als inheemse soort onder 
de sparren en de dennen wordt in de Neder-
landse Flora alleen de grove den genoemd. 
Alle overige dennen en sparren zijn ingevoerd 
en aangeplant. De cypres- en de taxusfamilie 
behoren ook tot de naaldbomen, met als in-
heemse soorten de jeneverbes (cypresfamilie) 
en de taxus (taxusfamilie).
De meeste naaldbomensoorten in het bos ko-
men dus  hier van oorsprong niet voor. Maar 
oorspronkelijk of niet, in een gemengd bos 
van loof- en naaldbomen is het zeker genie-
ten geblazen.  En... een paar mooie ‘dennen-
appels’ kunnen we wel gebruiken voor een 
zelfgemaakt  kerststukje. De offi ciële naam is 
overigens kegel. Want die dennenappel kan 
net zo goed een sparrenappel zijn.
Die kegels zijn ook te gebruiken als weerstation. 
Als het droog of warm wordt, opent de kegel 
zijn schubben. Als het vochtig wordt, zijn de 
schubben gesloten. Leg een paar kegels bij de 
voordeur of in de schuur en je weet wat voor 
weer het de komende dagen wordt.
Met de aanplant van naaldbomen is Neder-
land wel rijker geworden aan vogelsoorten die 

bij voorkeur in naaldbomen leven. Prachtige 
soorten zijn de kruisbek, goudhaantje, sijs en 
zwarte mees. Het zal misschien te danken zijn 
aan twee uit de kluiten gewassen voormalige 
kerstbomen in mijn tuin dat de voedertafel sinds 
kort wordt bezocht door een zwarte mees!!!

Ik wens u hele fi jne kerstdagen en veel plezier 
bij het optuigen van de sparrenboom.

Anja de Kruijf
Natuurgids IVN

Zingen we over de kerstboom dan zingen we 

Oh dennenboom,
oh dennenboom of
Oh sparrenboom,
oh sparrenboom

A2 Bedrijfsmakelaars opent 
eerste vestiging 
in Mijdrecht

Bedrijfsleven vraagt twintig 
miljoen euro extra voor N201
Regio - Het georganiseerde be-
drijfsleven in Noord-Holland en 
Utrecht dringt bij de Tweede Kamer 
erop aan twintig miljoen euro ex-
tra uit te trekken voor capaciteits-
vergroting van de provincialeweg 
N201. De Tweede-Kamercommis-
sie van Verkeer en Waterstaat ver-
gadert deze dagen over de investe-
ringsplannen van minister Eurlings.
De werkzaamheden aan de N201, 
de cruciale verbinding langs Schip-
hol en bloemenveiling FloraHolland 
in Aalsmeer naar rijkswegen A4 en 
A2, zijn mede op aandringen van het 
bedrijfsleven in volle gang en moe-
ten onverminderd worden voortge-
zet. Tot deze werkzaamheden be-
hoort ook de aanleg van een aqua-

duct van twee keer één baan op 
de provinciegrens Noord-Holland–
Utrecht. Voortschrijdend inzicht 
leidt echter tot de conclusie dat dit 
ontoereikend is. 
“We hebben een aquaduct van mi-
nimaal twee keer tweebaans nodig”, 
zegt Freek de Jong, voorzitter VNO-
NCW Amstelland en Meerlanden. 
“De provincie Noord-Holland bere-
kent op dit moment de benodigde 
capaciteit op basis van nieuwe ge-
gevens over mobiliteitsgroei, aan-
was bedrijventerreinen en woning-
bouw, maar met gezond verstand 
weet je al wat daaruit zal komen.” 
 De Kamers van Koophandel van 
Amsterdam en Midden Nederland, 
vervoersorganisaties TLN en EVO 

en werkgeversorganisaties VNO-
NCW Midden en VNO-NCW West 
prijzen de studie naar verdere ver-
betering van de N201. De provincie 
Utrecht loopt erop vooruit door in 
haar herziene coalitieakkoord voor 
een twee keer tweebaans aqua-
duct te pleiten en hiervoor geld uit 
de rijkskas vrij te willen laten ma-
ken. De Jong: “Ik wil de Tweede Ka-
mer op het hart drukken ook zo op 
de ontwikkelingen te anticiperen en 
extra te reserveren voor het verbre-
den van het aquaduct in de N201. 
Als we later tot de conclusie moeten 
komen dat twee keer één baan niet 
volstaat, kost het zeker een drievoud 
van die twintig miljoen om er twee 
rijbanen bij te krijgen.”

Uithoorn - Dit jaar voor het eerst 
bij Michiel de Ruyter in Uithoorn 
een Nieuwjaarsduik. Het evenement 
start om 11.30 uur met muziek en 
een warme kop koffi e. Om 12.15 uur 
begint de gezamenlijke warming-up 
waarna de deelnemers om 12.30 uur 
de sprong in de Amstel maken. Voor 
de meest ludieke springers zijn er 
vele prijzen te winnen en de eerste 
45 deelnemers die zich aanmelden 
krijgen een gratis T-shirt. Deelname 
kost 2,50 euro inclusief een gratis 
consumptie. In het lustrumjaar 2009 
viert Michiel de Ruyter 25 jaar ka-
noën en 45 roeien. Dit feestelijk jaar 
begint de vereniging met een kou-
de plons in de Amstel op 1 janua-
ri. Om lekker fris het jaar te begin-
nen en te ontdoen van de alcoholi-

sche dampen, start de ochtend met 
een warming-up onder professio-
nele begeleiding waarna om 12.30 
uur het nieuwe jaar met een Plons 
Brrr wordt begroet. Iedereen, vanaf 
12 jaar, kan zich opgeven om deel te 
nemen en betaalt slechts 2,50 euro 
p.p. De Nieuwjaarduik is er voor ie-
dereen, zowel leden van de vereni-
ging als niet-leden, maar ook fami-
lie, vrienden, bekenden of gewoon 
om naar te kijken.
De eerste 45 mensen die zich opge-
ven krijgen een leuk T-shirt cadeau, 
beschikbaar gesteld door Kajak-
centrum Arend Bloem uit Wormer. 
Daarnaast zijn er vele prijzen te win-
nen voor de meest ludieke springers 
die zich wagen om de kou te trot-
seren. ‘Michiel de Ruyter’ geeft een 

10-tal dagkaarten weg voor de sau-
na, beschikbaar gesteld door Sauna 
Amstelland in Uithoorn. Deelnemers 
maken ook kans op een introductie-
cursus kanoën, een zwembad cur-
sus waar je leert eskimoteren in een 
kano en vele andere prijzen. Reden 
genoeg om een sprong te wagen.
Vanaf 11.30 uur is iedereen van har-
te welkom op de Amsteldijk-Zuid 
253. Een DJ verzorgt de muziek, er 
is koffi e en C1000 Reurings spon-
sort de snert en warme chocolade-
melk. Spring mee of kom kijken op 
1 januari 2009 en vier het feest van 
Michiel de Ruyter, 25 jaar kanoën en 
45 jaar roeien. Normaal op het wa-
ter, op 1 januari even in het water.
Wil je mee doen? Geef je dan op via  
www.mdr.nu. 

You can for I can

Kerstactie VeenLanden 
College Vinkeveen

Onder invloed
Mijdrecht- Op vrijdag 12 december 
heeft de politie een man aangehou-
den die met te veel drank op in de 
auto was gestapt.
Agenten zagen de 41-jarige be-
stuurder uit Vinkeveen zonder ver-

lichting rijden. De agenten volgden 
de man en toen hij op een parkeer-
plaats op de Bozenhoven stil ging 
staan spraken ze hem aan.
Hij bleek geen rijbewijs te kunnen 
tonen. Later bleek dat het rijbewijs 

van de man al eerder ongeldig was 
verklaard. Bij de ademanalyse op 
het bureau blies de man 595 ug/l. 
Tegen de man werd proces-verbaal 
opgemaakt en hij kreeg een rijont-
zegging van 6 uur.

Op last van justitie werd de auto van 
de man in beslaggenomen.

Een nieuwjaarsduik bij 
Michiel de Ruyter



Regio - Wie kent de overbekende 
slogan niet die vooral na Volendam 
opmars maakte. Nog steeds blijft het 
afsteken van vuurwerk gevaarlijk en 
moet je voorzichtig zijn en blijven. 
Natuurlijk kun je in principe zonder 
gevaar geregistreerd vuurwerk met 
een Nederlandse beschrijving afste-
ken. Maar als er geen Nederlandse 
beschrijving op staat is het illegaal 
en kun je het maar beter weggooi-
en. Ook moet je nooit zelf dingen in 
elkaar gaan zitten prutsen want dat 
is levensgevaarlijk.

Dat was het welgemeende advies 
van Bart van Nierop die helaas uit 
eigen ervaring spreekt. Want op 19 
december 2005 om 16.35 uur (dat 
vergeet je nooit meer aldus Bart) 
sprong zijn zelfgemaakte vuurwerk 
uit elkaar en verloor hij de wijsvin-
ger van zijn linkerhand en het kootje 
van zijn duim. “Ik was in de schuur 
bezig om wat in elkaar te knutselen. 
Ik had al eerder wat kleiner vuur-
werk gemaakt en dat ging goed en 
nu wilde ik het wat groter maken 
maar dat ging dus helemaal mis en 
de boel ontplofte. Dat ik überhaupt 
nog leef is al een wonder”, vindt 
Bart. Gelukkig was zijn vader thuis 
die meteen een theedoek pakte en 
het in de wond drukte om het bloe-
den te stelpen. “Tien minuten later 
was de ambulance er al en om 16.50 
uur lag ik in het ziekenhuis. Achter-
af besef je hoe snel dat allemaal is 
gegaan. In het ziekenhuis werd mijn 
hand en gezicht schoongemaakt 
met water, ik kreeg drie morfine-in-
jecties en om 01.00 uur ’s nachts lag 
ik op de operatietafel. Dat duurde 
tot 07.00 uur ’s ochtends. 

Zwarte duim
Ze zijn zes uur met mij bezig ge-
weest. Toen ging ik naar huis en 
moest afwachten of het goed zou 
genezen. Mijn duim werd zwart 
en als het nog zwarter zou worden 
moest de hele duim worden afge-
zet. Maar dat bleek gelukkig niet 
het geval. Ik had 32 hechtingen. Het 
heeft drie maanden geduurd voor-
dat ik weer iets kon pakken en ze-
ven maanden geduurd voor ik zon-
der verband kon lopen. Mijn eerste 
gedachte toen het gebeurde was 
zal ik nog wel een glas cola kunnen 
vastpakken en een shagje draai-

en en bromfiets rijden. Ik had ver-
schrikkelijk veel pijnsteken alsof er 
spijkers in mijn hand werden ge-
drukt en ik had jeuk aan de vinger 
die er niet meer was en dat heb ik 
nog steeds.” Daarna is Bart in con-
tact gekomen met jongerenwerk via 
de wijkagent in Aalsmeer en geeft 
nu ook voorlichting.
Ook in THE mix gaf hij een voor-
lichting en deed een testje met een 
jongen om met je linkerhand je ve-
ters vast te maken. Bart gaat ook de 
straat op om jongeren op te zoeken 
en te waarschuwen en op woens-
dag 14 december laat hij een dvd 
zien, ook in THE mix, met een vuur-
werkshow met de grootste mortier 
die ooit gemaakt is in Japan, 122 
cm. groot, en een ISO test voor het 
vervoer van vuurwerk met vracht-
wagens waarbij een enorme contai-
ner ontploft. 

Voorlichting
Ook gaat Bart naar scholen om daar 
voorlichting te geven. Maar zijn raad 
is vooral “Laat een niet ontploft rot-
je of ander vuurwerk liggen. En als 
je wegloopt kijk dan goed in wel-
ke richting je loopt en houd je han-
den voor je gezicht. Ook op 1 janu-
ari als je de straat opgaat, pak het 
niet op. Ik heb nog geluk gehad dat 
de deur van de schuur op een kier 
stond, dus dat de druk eruit kon en 
het vuurwerk van zink was, anders 
was het nog veel erger geweest en 
had ik het waarschijnlijk niet over-
leefd”, aldus Bart, die vertelt dat hij 
nu weer gehoord heeft van een paar 
jongens die met ernstige verbran-
ding zijn opgenomen in het zieken-
huis. 
“Het kost je óf je leven óf je bent 
voor je hele leven verminkt”, is de 
waarschuwing van Bart van Nierop.
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You can 4   I Can!
Kerstactie VeenLanden College Vinkeveen

Op het eiland Sint Maarten staat het weeshuis 
I Can. In het weeshuis wonen zo’n 24 kinderen 
in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. De zus van Jos 
(de alombekende conciërge van locatie Vinke-
veen) Greet, werkt in dit weeshuis en al een 
poosje houdt zij het thuisfront op de hoogte 
van het wel en wee van het weeshuis. Er was al 
niet voldoende geld om het weeshuis te voor-
zien van de nodige basisbehoeften, maar in de 
zomer is het weeshuis ook nog geteisterd door 

een brand en de gevolgen waren desastreus. 
De docenten van locatie Vinkeveen hebben 
toen spontaan geld ingezameld en hiermee zijn 
een paar stapelbedden aangeschaft, maar er is 
nog veel meer nodig. Daarom gaan nu tijdens 
deze kerstperiode de leerlingen van locatie 
Vinkeveen aan de slag voor het weeshuis.
Want er moet nog zoveel gebeuren: er moet 
een nieuw huis gebouwd worden, er is geld no-
dig voor de inrichting zoals meubels en bedden, 
maar ook een wasmachine en een droger zijn 
hard nodig.

Op maandag 8 december werden de leerlin-
gen rond 12 uur naar de aula geroepen voor 
de aftrap van deze kerstactie. Een enthousiast 
docententeam gaf het startsein voor de actie. 
Ook Jos ontbrak niet en er werd een heus 
strijdlied ten gehore gebracht.  Eén van de drij-
vende krachten achter de kerstactie is Loes 
Geerlings, docent eonomie op het VeenLanden 

College. Dit verklaart de originele insteek van 
de actie, want wat is het geval?

Alle leerlingen hebben deze week een euro te 
leen gekregen van school, een microkrediet.  
Deze euro moeten zij de komende weken zien 
te vermeerderen en sommige leerlingen hoef 
je dat maar één keer uit te leggen. Steven Blok 
wist namelijk zelfs zonder euro al het nodige 
geld te verdienen. Na een onderonsje met de 
plaatselijke supermarkt werden hem de nodige 
pepernoten geschonken en in de pauze heeft 
hij deze verkocht met een mooie opbrengst. 
De volgende dag had hij van zijn euro al weer 
een cake gebakken en konden docenten en 
leerlingen een plak cake van hem kopen. De 
cake was nog eens erg lekker ook.

In de gang van de school zijn twee marktkra-
men geplaatst waar de leerlingen hun zelfge-
maakte waar kunnen verkopen.

Op vrijdag 19 december wordt de kerstactie 
afgesloten en wordt het geld ingezameld. Maar 
voor dat het zover is, zullen de acties van de 
leerlingen van locatie Vinkeveen niet onopge-
merkt blijven in De Ronde Venen, Abcoude en 
omstreken.

Alle docenten dragen deze week een button 
van het weeshuis:  You can 4 I can!
En daar vertrouwen we op. We houden u op 
de hoogte.

(Let it snow....)
De zus van Jos die is blij,
want er staat een school in Holland.
Die wil graag iets voor haar doen,
geef haar poen, geef haar poen,
geef haar poen...
24 kleine mensen,
die hebben heel veel wensen...
Wat gaan we dus voor ze doen?

You can 4 
I Can!

Bert van Nierop spreekt uit eigen ervaring:

”Je bent een rund als je 
met vuurwerk stunt”

Kinderkoor Op-Maat zingt 
met kerst in de Burghtkerk
Uithoorn - Op de avond voor Kerst-
mis, woensdag 24 december om 
19.00 uur, zal in de Burght aan het 
Potgieterplein de kinderkerstviering 
plaatsvinden. Iedereen is daarvoor 
van harte uitgenodigd, maar vooral 
alle kinderen met hun ouders!

Kinderkoor Op-Maat zal deze vie-
ring opluisteren met leuke en mooie 
kerstliedjes. Het koor is voor deze 
gelegenheid flink uitgebreid met een 
aantal kinderen dat graag eens wil-
de uitproberen of ze het leuk vinden 
bij Op-Maat. Ook zal er een aantal 

oud-leden komen meezingen. Ook 
leuk voor de kinderen is het Kind-
je wiegen op tweede kerstdag om 
14.00 uur, eveneens in de Burght. 
Het kerstverhaal wordt dan speci-
aal voor de jonge kinderen verteld. 
Graag tot ziens in de Burght!

Samenzang voor kerst
Uithoorn - In de sfeervolle 
kerk ‘De Burght’ aan het Pot-
gieterplein is iedereen van har-
te welkom om uit volle borst 
mee te komen zingen met oud-
hollandse kerstliederen.
Op zaterdag 20 december ver-
zorgen het gemengde Emma-
uskoor, het kinderkoor Op-
Maat en het middenkoor Ac-

koord een samenzang van 
19.00 tot 20.00 uur.
Daarnaast zullen de koren ie-
der een eigen luisterlied ten 
gehore brengen en zal er ook 
weer een kerstverhaal worden 
voorgelezen.
Frans Pieck verzorgt de muzi-
kale begeleiding op de vleugel 
en het orgel.

De entree is gratis en na afloop 
wordt een glas glühwein of li-
monade aangeboden.
Een vrijwillige bijdrage in de 
kosten is natuurlijk welkom.

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Marja 
Keet, tel. (0297) 562762 of
Ton Bakker (0297) 533036.
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Fusie van PC Basisscholen 
De Fontein en De Hoeksteen 
op komst
Mijdrecht - Met ingang van het 
nieuwe schooljaar per 1 augustus 
2009 zullen de basisscholen voor 
Protestants Christelijk onderwijs ‘De 
Hoeksteen’ aan de Eendracht 6 en 
‘De Fontein’ aan de J. van Renes-
sestraat in Mijdrecht onder één be-
stuur verder gaan. 

De scholen gaan fuseren omdat het 
leerlingenaantal van ‘De Hoeksteen’ 
volgens wettelijke maatstaven al en-
kele jaren onder de gestelde norm 
van 109 leerlingen is gekomen. Op 
dit moment zijn er rond 95 leerlin-
gen. Er is een regel dat in een der-

gelijke situatie de school voor een 
bepaalde periode kan blijven be-
staan doordat die is aangesloten 
bij scholen die onder hetzelfde be-
stuur gezamenlijk voldoende leer-
lingen hebben. Dat is hier duidelijk 
het geval.

Echter, de periode van ‘gedogen’ is 
voorbij. Er moet nu wat gebeuren 
omdat de overheid de financiering 
van de school op termijn zal intrek-
ken. Bij ‘De Fontein’ wordt onder-
wijs gegeven aan ruim 250 leerlin-
gen. Samen met die van ‘De Hoek-
steen’ is dat voldoende om als één 
school te fungeren. Sterker nog, 
het zal dan de op één na groot-
ste school worden in De Ronde Ve-
nen en de grootste basisschool in 
Mijdrecht. De financiering is dan 
ook weer rond. Beide scholen ma-
ken deel uit van een groep van in to-
taal 14 basisscholen voor PC primair 
onderwijs die verspreid zijn over de 
regio. Behalve Mijdrecht ook één in 
Wilnis (de Prinses Beatrixschool), in 
Abcoude, Loenen, Nigtevecht, Breu-
kelen en Maarssen. Zij behoren tot 

de Vechtstreek en Venen, Vereni-
ging voor Protestants Christelijk Pri-
mair Onderwijs. In totaal gaat hier 
daarbij om circa 2.800 leerlingen.

‘De Hoeksteen’ blijft
“Het wordt dan één P.C. school, 
maar gevestigd op twee locaties die 
elk als een volwaardige school zul-
len functioneren zoals dat nu ook 
het geval is. Er blijft gewoon Protes-
tants Christelijk onderwijs gegeven 
worden aan de groepen 1 tot en met 
8. Ook dezelfde ‘meesters’ en ‘juf-
fen’ zullen op de eigen school les 
blijven geven. Die zijn allemaal in 

dienst van dezelfde vereniging. Ou-
ders hoeven dus niet bang te zijn 
dat er andere leerkrachten komen. 

Verder wil ‘De Hoeksteen’ een 
school zijn waar kinderen zich pret-
tig voelen en ‘huppelend’ naartoe 
blijven gaan. Laten we zeggen dat 
het om een puur administratief ge-
geven gaat. De bedoeling is ook om 
beide scholen voor de herkenbaar-
heid onder dezelfde naam te laten 
voortbestaan. Vooralsnog is er nog 
geen nieuwe naam bedacht. Het is 
natuurlijk niet slim om de naam ‘De 
Hoeksteen’ te laten verdwijnen. De 
school bestaat inmiddels 35 jaar in 
de wijk Hofland en stond er al toen 
het er omheen allemaal nog gras-
land was”, vertelt Joke van Vliet, 
momenteel directeur van ‘De Fon-
tein’. “Ook de directie van de nieu-
we opzet moet nog structuur krij-
gen. Zeker is wel dat uit het de hui-
dige besturen een nieuwe direc-
tie wordt gevormd waarin Joke van 
Vliet, adjunct Coen Bunk en Coen 
Vulperhorst zullen participeren. Te-
vens moeten er locatieleiders wor-

den aangesteld. Coen Bunk: “Om 
de fusie zo goed mogelijk tot stand 
te brengen zullen we de komende 
maanden behoorlijk wat werk moe-
ten verzetten. Dit doe je niet zomaar 
op een zondagmiddag.

Ook al omdat we de ouders van de 
kinderen er zoveel mogelijk bij wil-
len betrekken via de medezeggen-
schapsraden van beide scholen. 
De ouders van de kinderen hebben 
wij door middel van een brief op de 
hoogte gesteld van de komende fu-
sieplannen. Op 1 augustus volgend 
jaar moet het allemaal geklaard zijn 

en dat lijkt nog ver weg, maar na het 
komende voorjaar kijk je al tegen de 
zomervakantie aan.”
Profijt
Coen Vulperhorst: “We moeten ook 
de onderwijsbeleidsdocumenten 
in elkaar schuiven en kijken naar 
de beide onderwijsstructuren van 
de scholen. Ook al varen we onder 
één vlag, toch hebben beide scho-
len soms een ander onderwijscon-
cept waarin nuances aan verschillen 
zitten. Sommige dingen werken bij 
ons op ‘De Hoeksteen’ anders dan 
bij ‘De Fontein’. Zo zijn wij een groot 
voorstander van coöperatief leren. 
Daarbij worden kinderen werkvor-
men aangeleerd door ze op een an-
dere manier bij de leerstof te betrek-
ken. In onze visie leren ze daardoor 
beter zelfstandig te werken. Daar 
zijn we hier erg ver mee. Dat heeft 
men op ‘De Fontein’ weer op een 
andere manier opgepakt. Taal, reke-
nen en lezen wordt in de basis over-
al aangeboden. Klassikaal lesgeven 
blijft een normaal concept. Alleen is 
in sommige gevallen de manier van 
uitvoeren anders, maar wél aanvul-

Tijd voor fusiegesprekken: v.l.n.r. Coen Bunk, Coen Vulperhorst en Joke van Vliet

De P.C. basisschool ‘De Hoeksteen’ is een begrip in de wijk Hofland

De P.C. basisschool ‘De Fontein’ in Proostdijland-Noord heeft 250 leerlingen

lend. Dat kan je straks prachtig op 
elkaar afstemmen en daar heb je 
samen profijt van.”
Bij ‘De Hoeksteen’ zitten kinderen 
van meerdere leeftijden in één klas 
bij vier klassen in gebruik. Bij ‘De 
Fontein’ is dat niet het geval om-
dat de school fysiek groter is (11 lo-
kalen). Joke: “Bij ons op ‘De Fon-
tein’ zitten de jongste kinderen wél 
in groepjes bij elkaar, maar de leer-
krachten kiezen het liefst om les te 
geven aan één leeftijdsgroep in één 
klas. Maar soms ontkomen wij ook 
niet aan splitsing van een groep. 
Groep 7 bestaat bij ons uit 35 leer-
lingen en die kun je niet kwijt in één 
lokaal. Dus combineren wij dat met 
kinderen uit groep 6. In dergelijke 
gevallen moet we steeds aan de ou-
ders uitleggen dat er toch heel goed 
onderwijs wordt gegeven.”

Functie

‘De Hoeksteen’ is altijd de klein-
ste school geweest in de wijk Hof-
land. De wijk vergrijst en het leerlin-
genaantal neemt eerder af dan toe 
bij alle drie scholen in Hofland. ‘De 
Hoeksteen’ vormt samen met ‘De 
Eendracht’ en de ‘Hoflandschool’ 
één scholencomplex dat begin ja-
ren zeventig gebouwd is. Het is één 
van de weinige scholencomplexen 
in Nederland waarvan de tussenlig-
gende gangen niet dichtgemetseld 
zijn. Je kunt van de ene school bin-
nendoor naar de andere lopen. Alle 
scholen beschikken in principe over 
8 lokalen. Maar door de open struc-
tuur kunnen scholen indien nodig 
klassen van elkaar ‘huren’. 

“Wij zijn van mening dat ‘De Hoek-
steen’ in de wijk Hofland moet blij-
ven omdat die daar een functie ver-
vult voor bewoners die hun kinde-
ren Protestants Christelijk onder-

wijs willen laten geven. Wijkbewo-
ners willen toch altijd dat hun kind 
zo dicht mogelijk bij huis en in de 
eigen wijk naar school gaat.
Zij hebben hier hun vriendjes en 
vriendinnetjes en de kinderen kun-
nen in de wat oudere groepen op 
eigen houtje naar school gaan zon-
der dat de ouders ze steeds moeten 
halen en brengen. Bovendien is ‘De 
Fontein’ geen optie om de kinde-
ren daar naar school te laten gaan, 
nog even afgezien van de afstand 
naar de wijk Proostdijland-Noord. 
De school biedt gewoon geen ruim-
te om een kleine extra 100 kinde-
ren onder te brengen. Het gebouw 
is daarvoor te klein.” Aldus Joke. 

Donderdag 18 december kunnen 
belangstellende ouders van 19.00 
tot 20.00 uur op beide scholen even-
tueel terecht voor nadere informatie 
en beantwoording van vragen.

Ondanks felle tegenstand van raden Breukelen en Loenen:

Ministerraad stemt in met 
herindeling De Ronde Venen met 
Abcoude, Breukelen en Loenen
De Ronde Venen – Werd het door 
de ministerraad een maand gele-
den nog van de besluitenlijst afge-

haald omdat de minister een extra 
onderzoekje wilde over het draag-
vlak (wilden de gemeenten wel), af-

gelopen vrijdag heeft de minister-
raad unaniem ingestemd met de 
herindeling van gemeente De Ron-

de Venen met Abcoude, Loenen en 
Breuken en wel per 1 januari 2010. 
In het persbericht staat: “Op basis 
van het herindelingsvoorstel van de 
provincie Utrecht hebben de afge-
lopen maanden diverse consultaties 
plaatsgevonden.

De bij de herindelingproces betrok-
ken partijen hebben hun zienswijze 
kenbaar gemaakt. Op basis hiervan 
is geconcludeerd dat, onder verwij-
zing naar het langdurig herindeling-
proces, versterking van bestuurs-
kracht in de betrokken gemeenten, 
op dit moment noodzakelijk en ur-
gent is. Met de samenvoeging van 
Abcoude, Breukelen, De Ronde Ve-
nen en Loenen ontstaat een sterke, 
toekomstbestendige gemeente die 
op voldoende – zij het geen volledig 
– draagvlak in het gebied kan reke-
nen”, aldus het persbericht van het 
ministerie.

Tegenvaller
Fractievoorzitter van Ronde Venen 
Belang, groot tegenstander van de-
ze herindeling en tot een dag voor 
deze instemming door de minister-
raad er nog heilig van overtuigd dat 
de ministerraad nooit zou instem-
men aangezien er volgens hem to-
taal geen draagvlak is reageerde te-

leurgesteld, maar zeker niet neer-
geslagen:
“We zijn er nog niet, hoor. Als de mi-
nisterraad dan geen nee zegt, zegt 
de Tweede of de Eerste Kamer het 
wel”, aldus de eerste reactie van 
Goldhoorn: De minister heeft duide-
lijk haar verantwoording niet durven 
nemen en laat het nu over aan de 
Tweede en de Eerste Kamer. 

Teleurstellend
In een persbericht laat Ronde Ve-
nen Belang en Gemeente Belan-
gen gezamenlijk weten: “De beslis-
sing van de ministerraad is teleur-
stellend door de vele onjuistheden 
waarop het besluit is gebaseerd. De 
gerechtelijke procedure die door de 
gemeente Loenen  en Ronde Venen 
Belang is opgestart zal belangrijke 
informatie opleveren voor de Twee-
de Kamer. De ministerraad heeft 
haar besluit gebaseerd op ‘consul-
taties met diverse betrokken partij-
en’ die de afgelopen maanden zou-
den zijn gehouden, maar de ge-
meenteraden weten hier niets van 
af. De belangrijkste partijen zijn dus 
niet gehoord. Ook heeft de minister-
raad de besluiten van de gemeen-
teraden van Breukelen en Loenen 
(vorige week maandag en dinsdag-
avond genomen, red) om samen 
een Vechtgemeente te vormen, to-
taal genegeerd. 
De Tweede Kamer zal ons inziens 
correct met deze feiten omgaan en 
het wetsvoorstel herindeling Vecht 
en Venen verwerpen. De conclu-
sie is dan ook gerechtvaardigd dat 
de gemeente De Ronde Venen zelf-
standig zal verder gaan”, aldus het 
persbericht van RVB en GB.

Toekomst
De toekomst zal het leren, is de 
wens de vader van de gedachten bij 
deze twee partijen of gaat de herin-
deling gewoon door. Ook bij de her-

indeling van Wilnis, Vinkeveen en 
Mijdrecht stonden diverse partijen 
op hun achterste benen. Toen wa-
ren er nog echt acties van burgers, 
ging men met een grote groep naar 
Den Haag. Ondanks dat alles ging 
het gewoon door en wie is er slech-
ter op geworden?

Nu kwamen er bij de bijeenkom-
sten voor de burgers nog geen vijf-
tig burgers per bijeenkomst. Geen 
draagkracht?

De inwoners interesseert het blijk-
baar niet veel. De ambtenaren 
(werknemers van de gemeenten) 
zitten er niet mee. Een deel van de 
raad, in De Ronde Venen, ja, die zit 
er mee... is dat nu echt omdat ze 
denken dat het slecht is voor de 
burgers, of zijn ze misschien bang 
voor hun eigen plaatsje in de nieuw 
te vormen raad.
Er zijn dan natuurlijk heel wat meer 
kandidaten, maar er zijn heel wat 
minder raadszetels te verdelen. We 
zeiden het al, de toekomst zal het 
leren.

Gezinsdienst op 
eerste kerstdag
Mijdrecht - Op eerste kerstdag or-
ganiseert de Evangelische Gemeen-
te CAMA Parousia een gezinsdienst. 
Traditiegetrouw komen de kinderen 
van alle leeftijden weer ruim aan 
bod.  
De kinderen kunnen er de hele 
dienst bij blijven. Er is crèche van 0-
2,5 jaar. 
De dienst is in De Meijert aan de  Dr. 
J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht en 
begint om 10.00 uur. Na de dienst is 
er koffie/chocolademelk en voor ie-
dereen wat lekkers.
U bent allen van harte welkom!

 1 januari 2010



dorps, sfeervol en vol gezelligheid

KERSTMARKT 
IN DE HOEF

De Hoef – Zon-
dagochtend om elf 
uur opende wethouder Jac. 
Dekker de tweede Kerstmarkt 
van De Hoef. Vorig jaar hadden en-
kele ondernemers en vrijwilligers de 
koppen bijeengestoken en organiseerden 
zij ‘hun’ eerste Hoefse Kerstmarkt. Het was 
een groot succes. Ook dit jaar was de markt 
weer opgezet op het plein voor de kerk. Het suc-
ces was nog groter.
Daar in De Hoef vind je wat je op de grotere kerst-
markten bijna niet meer vindt, mensheid van het 
dorpse. De saamhorigheid, de hartelijkheid en de 
warmte van de deelnemers en de bezoekers.
Ook opvallend was weer, dat elk kraampje ook echt te 
maken had met de kerst. Geen kleding, geen andere 
spullen, echt alleen maar kerst en oud & nieuw. Honder-
den bezoekers droegen weer bij aan een gezellige sfeer.
Wethouder Dekker opende op zijn eigen zo bekende 
wijze de Kerstmarkt en kreeg van de organisatie een le-
vensmiddelenpakket aangeboden. Hij had net daarvoor 
even staan praten met mevrouw Wouters-Meijer uit 
Mijdrecht. Een vrouw die al ruim 52 jaar als vrijwillig-
ster werkt bij de EHBO. Vorig jaar was zij ernstig ziek 
geweest, en het verbaasde de wethouder dat zij er 
weer liep met haar gele EHBO jackje aan. Hij gaf 
zijn cadeau dan ook graag door aan haar, als blijk 
voor zijn grote waardering voor haar werk.

Kortom, het was weer een genot om bij 
deze Kerstmarkt in De Hoef te zijn en 
het is zeker te hopen dat zij ook vol-
gend jaar weer in staat zijn om 
dit te organiseren.
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De pen blijft belangrijkste 
wapen van Amnesty 
International
Uithoorn - “We moesten wel een 
paar keer verhuizen maar we staan 
nu in ieder geval goed in het licht”, 
vertelt Lucie Boerrigter van Amnes-
ty Uithoorn. Een prachtige fototen-
toonstelling op het Amstelplein met 
op de borden alle foto’s die elk een 
artikel uitbeelden van de 30 artike-
len die deel uitmaken van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten 
van de Mens die 60 jaar geleden 
aanvaard werd door de Verenig-
de Naties. Amnesty International is 
geboren in 1961 toen de Britse ad-
vocaat Peter Benenson een artikel 
las over twee Portugese studenten 
die gevangen zaten en proostten op 
hun vrijheid. Benenson was zo ge-
raakt door dit artikel dat hij een ei-
gen artikel publiceerde ‘the forgot-
ten prisoners’. En daarmee was de 
grondslag gelegd voor Amnesty.

Op 10 december, de Dag van de 
Mensenrechten, werd de eerste 
kaars van Amnesty ontbrand in de 
kerk St-Martin-in-the-Fields. 
De afdeling Uithoorn is ontstaan in 
1975. Omdat Amnesty steeds meer 
bekendheid kreeg werden er ook 
werkgroepen gevormd en dat ge-
beurde dus ook in Uithoorn. Lucie 
Boerrigter vertelt dat de afdeling 
Uithoorn nu bestaat uit twaalf men-
sen. Zij hebben een eigen dossier 
geadopteerd en een subgroepje van 
vier mensen houden zich daar spe-
ciaal mee bezig. Dat is dan een be-
paald gebied, namelijk Eurazië. Voor 
zo’n project worden er heel veel 
brieven geschreven, handtekenin-
genacties en op andere manieren 
steun verworven voor het betreffen-
de gebied. “De pen blijft het belang-
rijkste wapen van Amnesty”, aldus 
Lucie. De afdeling Uithoorn heeft ei-
gen acties maar doet natuurlijk ook 
mee aan de landelijke acties. Zo is 
er een groetenactie in december.

Gevangene
Dan worden er ansichtkaarten ver-
kocht die geadresseerd zijn aan een 
gevangene met op de kaart een be-
schrijving van de gevangene. Het 
gaat dan om gewetensgevange-
nen die vastzitten om hun geloof, 
kleur of mening. Op 10 december is 
dus de dag van de Rechten van de 
Mens. In februari is er de landelijke 
collecte. Dan is er op 8 maart de In-
ternationale Vrouwendag.
Op die dag wordt er een roos uit-
gedeeld met een actiekaart. Er wor-
den dan of drie vrouwen of vrou-
wengroepen gekozen als symbool 
voor de actie. Rond Bevrijdings-
dag wordt er materiaal van Amnesty 
rondgedeeld op popfestivals en be-
vrijdingsfestivals. 
Maar terug naar 10 december. Zoals 
gezegd was er de indrukwekkende 
en emotionele fototentoonstelling. 
Zoals artikel twee ”Iedereen heeft 
rechten en vrijheid zonder onder-
scheid van ras, kleur, geslacht, taal, 
godsdienst, politiek of andere over-
tuiging, nationaliteit of maatschap-
pelijke afkomst, eigendom, geboor-
te of andere status waarvan de bij-
behorende foto een prijs kreeg.” 
Maar ook een foto van Eleanor Roo-
sevelt die zich enorm heeft ingezet 
voor de Verklaring van de Rechten 
van de Mens die trouwens zoals Lu-
cie vertelde in 300 talen is vertaald. 
“Het is de breedst aanvaarde tekst 
die er bestaat.” Verder een foto over 
Guantanamo Bay waar mensen op-
gesloten zitten die verdacht wor-
den van terrorisme en dat nu geluk-
kig volgens de verzekering van de 
nieuwe president van Amerika Oba-
ma gesloten zal worden. Maar ook 
een artikel over ‘Niemand zal onder-
worpen worden aan willekeurige in-
menging in persoonlijke aangele-
genheden en het recht op aanvra-

gen van asiel, het recht op nationa-
liteit, het recht op huwen en vrijheid 
van meningsuiting. 

Rechten
Het recht op rust en vrije tijd, het 
recht op onderwijs maar ook plich-
ten jegens de gemeenschap. “Zon-
der mensenrechten kun je geen 
menswaardig bestaan leiden”, vindt 
Lucie Boerrigter. “Hier in Nederland 
is alles keurig geregeld. Wij kennen 
het niet dat je door de politie in el-
kaar wordt geslagen en door je ei-
gen regering wordt opgepakt omdat 
je andersgeaard bent een homo bent 
of wat dan ook en dat je niet weet 
hoe lang je in de gevangenis moet 
blijven zitten. Zonder enige vorm 
van proces of ook maar een rech-
ter.” Vooral deze dag 10 december 
is zo belangrijk en mensen kunnen 
een vlam ontsteken voor de vrijheid 
via internet: vlammenvoordevrij-
heid.nl  Dit keer was gekozen voor 
drie speciale onderwerpen, name-
lijk Woza (vrouwen in Zimbabwe, al-
tijd positief, permanent in actie,  on-
waarschijnlijk dapper. 2) Aung San 
Suu Kyi, de Myanmarese heldin van 
de oppositie. Trotseert al jarenlang 
de militaire junta en 3) campagne 
voor gelijkheid (de Iranese vrouwen 
die hun achterstelling niet langer 
pikken. Lucy vindt het wel jammer 
dat er zo weinig mensen belangstel-
ling tonen. “De mensen zijn zo on-
verschillig en zijn zo bezig met hun 
eigen dingetjes. Maar toch probe-
ren wij de kaars van Amnesty bran-
dend te houden en wij blijven door-
gaan met acties voeren. Ook in Ne-
derland is het belangrijk om waak-
zaam te blijven. Want ook hier wor-
den mensenrechten geschonden en 
wordt er gediscrimineerd.” Op 12 en 
13 december was er een groetenac-
tie in Zijdelwaard en op 7 en 14 de-
cember in de kerken in Uithoorn.

Bezoekers kerstproefavond 
C1000-Zijdelwaard in de prijzen
Uithoorn - Veel trouwe klanten en 
nieuwsgierige bezoekers hebben 
dinsdagmiddag en –avond 9 de-
cember de kans waargenomen om 
bij supermarkt C1000 in Winkel-
centrum Zijdelwaard (gratis) aller-
lei producten te proeven uit het as-
sortiment ‘Lekker Genieten’. Daar-
toe waren in de wandelpaden aller-
lei kraampjes opgezet met verschil-
lende overheerlijke producten. Be-
zoekers werden door het winkel-
personeel uitgenodigd om ter ken-
nismaking hiervan te proeven. Ve-
len lieten zich dat geen tweemaal 
zeggen. Om alvast in de kerstsfeer 
te komen zorgde een blaasorkest 
met de kerstmuts op bij de ingang 
van de super voor passende deun-
tjes. De producten die konden wor-
den geproefd behoren tot een om-
vangrijk assortiment dat speciaal 
geselecteerd was om de komen-
de feestdagen smakelijk en gezel-
lig te maken. Dit onder het motto: 
de Lekkerste Feestdagen beginnen 
bij een bezoek aan C1000. “Dit is de 
tweede keer in successie dat we dit 
doen. En het blijkt dat er voldoen-
de animo bestaat voor zo’n proeve-
rijmiddag en -avond. Daarom willen 
we dat volgend jaar uitbreiden met 
een nog groter assortiment,” geeft 
C1000-Zijdelwaard eigenaar/direc-
teur Hans Reurings te kennen. “Het 
is een groot succes geweest. Ik hoor 
heel enthousiaste reacties van on-

ze klanten, dus wordt het kennelijk 
zeer op prijs gesteld.”

Zes prijzen
Maar er was meer. Wie op die avond 
producten uit het assortiment kocht 
kon met de kassabon met daarop 
naam en telefoonnummer meedin-
gen naar een van de fraaie prijzen 
als onderdeel van een bijbehoren-
de actie. Het was die avond gezellig 
druk bij C1000 en velen lieten zich 
niet onbetuigd in het proeven van 
al dat lekkers dat werd voorgescho-
teld. De meeste bezoekers hadden 
er kennelijk een ‘SAS-avond’ voor 
over. Enthousiaste klanten koch-
ten daarna het nodige uit het assor-
timent en leverden hun kassabon 
in. Daarmee kon men meedingen 
naar zes fraaie prijzen, waarvan een 
doos vol boodschappen ter waar-
de van honderd euro en vijf prach-
tige kunstwerken op zeefdruk van 
de Nederlands/Amerikaanse kun-
stenares Donna Corbani. Eigentijd-
se kunstwerken in olieverf en in de 
vorm van sculpturen die hun weg 
overal op de wereld hebben gevon-
den. De  kunstwerken waren fraai 
ingelijst en gereed om in huis of 
kantoor als wandversiering te die-
nen. Wie meer over de aard van de 
kunstwerken en over de kunstena-
res wil weten doet er goed aan de 
website te bezoeken: 
www.corbani.com. 

Zaterdag 13 december jl. waren de 
zes prijswinnaars, van wie de kassa-
bon blindelings uit de ton was ge-
trokken, door Hans Reurings uitge-
nodigd om hun prijs in het bijzijn 
van kunstenares Donna Corbani in 
ontvangst te nemen.
Twee van hen hadden laten weten 
helaas niet op dat tijdstip aanwezig 
te kunnen zijn. Dat waren de heer 
J. Verheul, winnaar van het bood-
schappenpakket en Theo Kooiman, 
die een zeefdruk had gewonnen.
De andere prijswinnaars van een 
prachtige zeefdruk lieten zich sa-
men met Donna en Hans Reurings 
graag digitaal in beeld zetten. Dat 
waren v.l.n.r. B.Kroese, J. Muller, L. 
Baartscheer en M.L. Vanderbroeck, 
allen woonachtig in Uithoorn. Prijs-
winnaars: van harte gefeliciteerd 
met de gewonnen prijs. Met bei-
de andere prijswinnaars is een af-
spraak gemaakt dat zij hun prijzen 
op een ander tijdstip bij C1000 kun-
nen ophalen.

Volgend jaar wordt er omstreeks 
deze tijd weer een proeverij voor de 
feestdagen georganiseerd. Even ge-
duld dus. Wat niet wegneemt dat u 
bij de C1000 in Winkelcentrum Zij-
delwaard het hele assortiment van 
‘Lekker Genieten’ gewoon in de 
schappen aantreft. Bij C1000 heeft 
men er ‘zin in’. U als klant natuur-
lijk ook!

Emmaschool komt naar Uithoorn:

”De samenwerking met de 
omwonenden moet goed 
zijn”
Uithoorn - Het zijn harde werkers, 
beleefd en netjes en bedrijven zijn 
blij als ze onze leerlingen krijgen”, 
aldus Sylvana Halkers, directeur van 
de Praktijkschool Koningin Emma. 
Augustus 2001 is de toenmalige 
VSOMLK (Voortgezet Speciaal On-
derwijs voor moeilijk lerende kinde-
ren) omgezet in de Praktijkscholen. 
Het onderwijs op dit soort scholen is 
gericht op zelfstandig wonen, wer-
ken en vrijetijdsbesteding.

Op dit moment zijn er 170 praktijk-
scholen in Nederland. Sylvana Hal-
kers vertelt dat zij begonnen is met 
een groepje van 76 leerlingen en 
dat zijn er nu ruim 155. De leerlin-
gen komen uit de regio en de leef-

tijd op school is van 12 tot 18 jaar. 
De klassen bestaan uit 14 leerlingen 
die soms ook weer worden opge-
splitst in kleinere groepjes.

Er is een team van 25 medewerkers. 
De eerste twee jaar is er een aange-
paste basisvorming en aan het eind 
van het tweede jaar kunnen de leer-
lingen kiezen welke richting ze op 
willen gaan. Dat kan dan groen en 
techniek zijn of verzorging en koken. 
De leerlingen lopen interne stage in 
het derde jaar en dat is zes keer per 
jaar. En er is externe stage in het be-
drijfsleven. Dat begint met één dag 
per week en loopt op tot vier dagen 
per week in het laatste jaar. Die sta-
ges worden afgerond met een ar-

beidscontract, zodat alle leerlingen 
die van school komen al een baan 
hebben. “Misschien één keer per 
jaar komt het voor dat het niet lukt 
en dan schakelen wij een job-coach 
in die de leerling verder begeleidt”, 
vertelt Sylvana Halkers. 

Diploma
De Praktijkschool kent namelijk 
geen diploma. Tussendoor kun-
nen de leerlingen ook nog certifica-
ten behalen zoals het trekkerrijbe-
wijs en bromfietscertificaat of vei-
ligheidscertificaat. Sociale vaardig-
heden, het onderhouden van rela-
ties en de zelfredzaamheid zijn be-
langrijker dan het schoolprogram-
ma op zich, Maar ook hoe je met je 

geld moet omgaan. Het is heel  rea-
listisch onderwijs. Als de leerlingen 
van school zijn, worden zij nog drie 
jaar begeleid en er is een jaarlijks 
contact met de stagebegeleider.

Dan is er ook nog de mogelijkheid 
voor oud-leerlingen om twee keer 
in de week ’s avonds nog cursussen 
te volgen zoals een computercur-
sus. Angelina, een van de leerlin-
gen, vertelt dat zij bij de interne sta-
ge met een winkelkar langs de klas-
sen lopen en dan kunnen de ande-
re leerlingen bestellen uit de winkel 
die ook aanwezig is in de praktijk-
school. Maar ook de leerkrachten 
kunnen koffie en thee bestellen.

Er worden allerhande huishoudelij-
ke klussen gedaan zoals was opvou-
wen, strijken, ramen lappen maar 
ook boodschappen doen en kof-
fie en thee zetten. Op dinsdag ver-
telt de kookmeester wat er gekookt 
gaat worden en iedereen krijgt dan 
een taak. Als alles klaar is kunnen de 
andere leerlingen eten bestellen. Na 
afloop moet de keuken dan natuur-
lijk ook weer schoongemaakt wor-
den. En de leerlingen leren rolstoel-
rijden. Dan gaat een klasgenoot in 
de rolstoel zitten. Aan het eind van 
de dag wordt er nog chocolademelk 
gedronken met een koekje en dan 
wordt de dag besproken. Acht leer-
lingen, woonachtig in Uithoorn, ver-
tellen over wat zij op school doen: 
Julia (14) zit nu twee jaar op de-
ze school en vertelt dat haar eer-
ste les algemene techniek is, dan 
volgt houtwerken en groentech-
niek: “daar ben ik niet zo erg goed 
in”, vertelt Julia, “maar in verzorging 
ben ik juist wel weer goed.” Ook in 
het eerste jaar krijgen de leerlingen 
al wereldoriëntatie.

Eerste jaar
Hobby’s: paardrijden, toneel en zelf-
verdediging en zang. Daphne (14) 
zit in het eerste jaar en krijgt reke-
nen en Nederlands. “Alleen de juf is 
een beetje streng”, lacht ze. Geluk-
kig mag je rekenen wel meestal met 
de calculator doen. Haar hobby’s 
zijn zingen, streetdance en kaar-
ten maken. Jalissa (13) zit even-
eens in het eerste jaar, samen met 
Daphne. “Nederlands vind ik wel 
leuk. Soms moet je op de compu-
ter een woord opzoeken met plaat-
jes en verleden week kregen we een 
werkstuk, moest je over woorden 
dingen opschrijven.” Hobby’s knut-
selen, buiten spelen zoals voetbal-
len met haar kleine neefje. Esra (13) 
zit in het tweede jaar en vindt vooral 
textiel erg leuk. “Ik heb bijvoorbeeld 
een kussen gemaakt. Dan moet je 
allerlei lapjes uitknippen en die op 
stof plakken en daar een kussen 
van maken.” Haar hobby’s zijn textiel 
en paardrijden. Amanda (12) zit in 
de eerste klas en krijgt dus ook re-
kenen en Nederlands maar ook ko-
ken: “Ik heb al uiensoep gemaakt en 
tomatensoep”, vertelt Amanda die 
van paardrijden houdt, muziek luis-
teren en lezen. Angelina is 15, bijna 
16 jaar, en zit in de derde klas. “Ik 
heb gekozen voor verzorging. Dan 
leer je hoe je nagels moet doen, op-
maken en je haar doen en het vol-
gend jaar krijg ik babyverzorging en 
ik houd van lezen:  boeken van Car-
rie Slee, dansen, zingen en paardrij-
den. Sanne (15) zit in dezelfde klas 
en heeft ook gekozen voor verzor-
ging en koken: “het koken gaat wel”, 
vindt Sanne die als hobby’s knutse-
len heeft zoals armbandjes maken 
en soms muziek. En als laatste Dirk 
(15 ) die ook in het derde jaar zit en 
heeft gekozen voor groen en tech-

niek. “Dan werk je in de tuin van 
de school, onderhoud en heggen 
knippen en snoeien. En met tech-
niek gaan we werkstukken maken. 
Ik heb een helikopter gemaakt maar 
ook een grote vrachtwagen”.
Hij heeft als grote hobby: Judo. “Ik 
heb de bruine band”, vertelt Dirk. Ei-
genlijk vinden ze allemaal de school 
gewoon heel erg leuk. Je krijgt ook 
heel veel tijd om na te denken en je 
kunt in je eigen tempo werken”, al-
dus Julia. 

“De samenwerking met ouders en 
verzorgers is heel belangrijk”, vertelt 
Sylvana Halkers en de school is ook 
een houvast, vertrouwd en bekend. 
De band met school blijft sterk.” 

Een feestelijke 
kerstdienst 
in de ECG
Uithoorn - Op eerste kerstdag 
zal er in de ECG een feestelij-
ke dienst gehouden worden. Het 
thema is ‘Kracht in zwakheid’. U 
wordt uitgenodigd om u te laten 
verrassen door Gods kracht in 
zwakheid. Diverse mensen zul-
len een bijdrage leveren aan de 
dienst. Zo zullen de kinderen van 
de tussenklas het lied van A tot 
Z zingen. Ook wordt een lied ge-
zongen door de oudere jeugd. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd 
om de geboorte van de Here Je-
zus mee te vieren. Na afloop is 
er gelegenheid om gezellig kof-
fie te blijven drinken. De dienst 
in de ECG aan Herman Gorter-
hof 3 begint om half tien. 



dorps, sfeervol en vol gezelligheid

KERSTMARKT 
IN DE HOEF
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Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA 
VASTE ACTIVITEITEN

• Maandag
09.15-10.10 uur Ontspannen bewegen/gym
10.15-11.00 uur  Ontspannen bewegen/gym
11.15-12.00 uur Ontspannen bewegen/gym
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-12.00 uur Internetten, met begeleiding
10.00-12.00 uur  Brei- en babbelgroep
13.30-15.30 uur Creatieve middag
13.30-18.00 uur Tekenen/schilderen
15.00-16.30 uur Geheugenspreekuur
 3e  ma v/d mnd
16.00-18.00 uur  Tekenen/schilderen
• Dinsdag
09.00-09.45 uur Sportief wandelen
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.30-11.30 uur Geheugenfitness
10.00-12.00 uur  Kaarten maken  
09.45-11.15 uur Volksdansen in De Kwakel 
10.00-12.00 uur Zanginstuif (1e di. v/d mnd)
12.00-13.00 uur Open tafel, Apetito
13.30-15.30 uur Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur ANBO-soos
19.30-22.00 uur Biljarten
•  Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-10.45 uur Gymnastiek in De Kwakel
10.00-11.15 uur Gymnastiek in ‘t Buurtnest
11.15-12.15 uur Dans in ‘t Buurtnest
11.15-12.00 uur Gymnastiek in Ponderosa
09.30-11.30 uur Biljarten dames & heren 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
• Donderdag
09.15-10.00 uur Gymnastiek 
09.00-11.15 uur  Tai Chi/Chi Kung in Ponderosa
10.30-11.15 uur Gymnastiek in Thamerhorn
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.15-11.30 uur ”Koffie speciaal”
10.00-12.00 uur Kienen (3e do. v/d maand)
12.00-13.00 uur Eetinstuif (laatste do. v/d mnd)
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
11.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur  KBO-soos
•  Vrijdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-11.30 uur Tai Chi/Chi Kung Panderosa
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3e vr. v/d mnd
11.45-12.45 uur Spaanse les Panderosa
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vr. v/d mnd)
13.30-15.30 uur Stijldansen in ‘t Buurtnest
 (2e vrijdag v/d mnd)
13.30-17.00 uur Klaverjassen
 (1e & 3e vr. v/d mnd)
middag Speciale activiteit
 (4e vrijdag v/d mnd)
• Zondag
13.00-16.00 uur Vrije inloop

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen

Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99
1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - tel 0297-567209 - Website: www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Mr. G. Groen van Prinstererlaan 99 - 1181 TR Amstelveen - tel 020-5430430

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS

Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Zen meditatiegroep:
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen) vanaf  19.00 uur
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Postzegelclub
Informatie:  iedere 3de dinsdagavond 
v/d maand vanaf 19.00 uur clubavond en 
iedere 1ste za. ruilbeurs om 9.00 uur

Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

OVERIGE  ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF

DIENSTVERLENING
De volgende dienstverlening is aanwezig in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof:

• Kapster op maandag: Carry 020-6693366
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
   Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag: Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
   Arnold 0297-531897 of 06-41578193

De dienstverleners zijn op werkdagen tevens 
bereikbaar in wijksteunpunt Bilderdijkhof 
op tel. 0297-532325.

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn  
en Ouderenadviseurs
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-532 334/0297-532 335
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-153111
Internet: www.uithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-153111
Internet: www.uithoorn.nl
VITA WELZIJN EN ADVIES
Algemeen Maatschappelijk Werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-6410655
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)

Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459

Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519519

CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl
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SPECIALE ACTIVITEIT
23 JANUARI

Op vrijdag 23 januari zal Wijksteunpunt Bil-
derdijkhof van 14.30 tot 17.30 uur geheel in 
het teken staan van Tirol. 
U wordt ontvangen met een heerlijke Tiro-
ler Glühwein waarna wij de middag starten 
met het “Groot(s)” Trio. Deze ervaren muziek-
groep zal u een gezellige middag bezorgen 
onder het genot van heerlijke hapjes, drank-
jes én muziek. Onder herkenbare melodieën 
kunt u mee swingen met deze band.
Achteraf wordt er voor de liefhebbers een 
maaltijd aangeboden, geheel in het thema 
van de dag. Hiervoor kunt u zich opgeven bij 
Bernadette Verhaar.

Kosten voor de middag: 6,50 p.p. Indien u 
mee wilt eten bedraagt de entree 10,00 p.p.

TAI CHI/CHI KUNG 
Gezondheidsbevorderende beweging 

Op vrijdagochtend van 10.30-11.30 uur is er 
Tai Chi/ Chi Kung in Ponderosa.
Tijdens deze les wordt er speciaal aandacht 
besteed aan de gewrichten, de coördinatie, 
ademhaling en ontspanning.
De oefeningen zijn erop gericht lichaam en 
geest in evenwicht te brengen, ter bevorde-
ring van uw gezondheid en welbevinden. 
Het is zeer geschikt om ouderdomsonge-
makken, zoals stijve spieren, futloosheid en 
kortademigheid tegen te gaan en het heeft 
een gunstige invloed op genoemde onge-
makken.  Ook mensen die slechter ter been 
zijn kunnen hieraan meedoen, omdat de 
oefeningen zowel zittend als staand kunnen 
worden uitgevoerd.

Locatie: Wijksteunpunt Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn.
Informatie/ aanmelding: Judith Smeenk,
sociaal cultureel werker.
Telefoon: 0297- 532 327 (woe. afwezig)
E-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl 

GYMNASTIEK
U wilt uw lichaam op peil houden?

 
Kom dan eens meedoen met één van de di-
verse cursussen gymnastiek.
De cursussen worden gegeven in Wijksteun-
punt Bilderdijkhof, maar ook op andere lo-
caties zoals Pondorosa en in dorpshuis De 
Quakel. Op diverse locaties zijn er nog een 
paar plaatsjes over. De docenten bieden een 
gevarieerd programma aan waarin ritme, co-
ordinatie, motoriek en lenigheid aan de orde 
komen en zo op peil worden gehouden. 
Na iedere les kunt u - als u dat wilt - gezellig 
met elkaar een kopje koffie drinken. 
Deze cursussen worden gegeven door gedi-
plomeerde MBvO docenten.

CURSUS TEKENEN
EN SCHILDEREN 

Hebt u vroeger wel eens getekend en/of ge-
schilderd en hier veel plezier aan beleefd of 
lijkt het u gewoon leuk om eens een cursus 
tekenen/schilderen te volgen? 
Een gediplomeerde docente geeft u op de 
maandagmiddag alle advies die u nodig 
hebt om uw werkstuk tot een mooi eindre-
sultaat te krijgen. Komt u gerust eens kijken. 
Op de eerste groep van 13.30-15.30 uur zijn 
er weer een paar plaatsen voor belangstel-
lenden. 

KOERSBAL
Koersbal is een balspel dat u samen met 
anderen speelt. Soms individueel, maar 
meestal in teamverband onder begeleiding. 
Bij koersbal spelen doorgaans steeds twee 
partijen tegen elkaar. Koersbal is wederom 
een spel waarbij mannen en vrouwen aan 
mee kunnen doen en wordt gegeven op 
vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur in wijk-
steunpunt Bilderdijkhof. Op dinsdagmiddag 
van 13.30-15.30 uur vindt koersbal in 't Buurt-
nest plaats. 

GEHEUGENFITNESS 
De meeste ouderen vinden het belangrijk 
om te blijven bewegen zodat men zolang 
mogelijk lichamelijk een goede conditie 
behoudt.
Om uw geheugen op peil te houden kunt u 
uw geheugen zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spelletjes op het 
gebied van geheugentraining. Omdat het 
stimulerend en gezellig is dit met elkaar te 
doen willen wij u hiervoor de gelegenheid 
bieden op iedere dinsdagmorgen van 10.30-
11.30 uur.  Let op: in januari vindt er geen ge-
heugenfitness plaats. De les zal op 3 februari 
weer hervat worden.

Voor wie?
- Voor mensen (ouderen) die het belangrijk 
vinden dat het geheugen in conditie blijft.
-  Voor mensen met een ‘normale’ vergeet-
achtigheid, dus zonder echte       
geheugen problemen.
Maakt u zich veel zorgen over uw geheugen, 
dan raden wij u aan eerst een afspraak te 
maken op het geheugenspreekuur.
Indien er twijfel onzerzijds is tijdens de ge-
heugenfitness over uw geheugen, vragen wij 
u alsnog een afspraak te maken voor het ge-
heugenspreekuur. 

GEHEUGENSPREEKUUR

Het geheugenspreekuur wordt gehouden 
iedere derde maandag van de maand van 
15.00 tot 16.30 uur in wijksteunpunt Bilder-
dijkhof. Voor het geheugenspreekuur kunt u 
terecht op de volgende data:
15 december, 20 januari.
Maakt u hiervoor telefonisch een afspraak: 
0297-567209.

Open eettafel,
iedere dinsdagmiddag

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of 
heeft u geen zin om te koken? Dan  kunt u 
elke dinsdagmiddag terecht in wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.
Iedere dinsdag hebben wij van 11.45- 13.00 
uur in samenwerking met Apetito voor u het 
MultiPlus project. Dit betekent dat er iedere 
dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door 
vrijwilligers een gevarieerde warme maaltijd 
wordt geserveerd.  Wanneer u mee wilt eten 
kunt u zich van te voren opgeven op telefoon-
nummer: 0297- 567209. 

U bent  absoluut niet verplicht om iedere 
week te komen eten, U geeft zich op wan-
neer u dit wilt.  De kosten zijn €r5,65. Hier-
voor krijgt u: soep vooraf, de hoofdmaaltijd 
en daarna is er nog een toetje. 

De BelKlus
De BelKlus bestaat uit een team van mensen 
dat klusjes uitvoert in en rond de woning. Het 
is een gratis service aan ouderen die kleine 
reparaties en verbeteringen van het woon-
genot niet (meer) zelf kunnen uitvoeren. U 
moet daarbij denken aan de verwarming bij-
vullen, geiser aanzetten, stopcontact vastzet-
ten, lampen verwisselen, stekker repareren, 
smeren van sloten, tochtstrips aanbrengen 
en ga zo maar door. De BelKlus is er voor 
ouderen en minder-validen en die een kar-
weitje te doen hebben waar je niet zo gauw 
een bedrijf voor inschakelt. De BelKlus is ac-
tief in Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk 
a/d Amstel en Uithoorn.
De service van de BelKlus is gratis. Elke werk-
dag kunt u bellen naar de BelKlus, telefoon  
020-6471089, mobiel 06-54340370 (werk-
dagen van 9.00- 17.00 uur). Dan meldt u 
aan de werkmeester Freek Beijer of aan het 
antwoordapparaat welk klusje u te doen 
heeft. Belt u gerust; u krijgt altijd antwoord!
We maken direct een afspraak met u, maar 
soms moet er eerst een bezoekje aan vooraf 
hoe de klus geklaard kan worden.

Herrie met de buren!
Als u last hebt van uw buren  kunt de zaak op 
z’n beloop laten en wachten tot het escaleert, 
u kunt op overlast reageren door u net zo te 
gedragen of u kunt gericht stappen onderne-
men om tot een oplossing te komen. De eer-
ste stap is in gesprek gaan met uw buren. In 
de praktijk levert een goed gesprek nog altijd 
het meeste op. 

Hoe doe je dat, een goed gesprek voeren?
Direct de politie op de buren afsturen is 
meestal niet de basis voor een goed ge-
sprek. Probeer eerst zelf contact te zoeken. 
Als u de buren niet kent: geef een hand en 
stel u voor. Benader uw buren positief met 
een wens en niet direct met een klacht. “U 
zou graag zien dat ....“Blijf vriendelijk en be-
noem de feiten. “Ik  heb er last van als .....”. 
Als u boos of geïrriteerd aanbelt en zo het 
gesprek begint is de kans dat uw buren naar 
u willen luisteren minder groot. Klaag niet 
alleen maar zoek vooral samen naar oplos-
singen voor de situatie.  Lukt het ondanks alle 
pogingen van uw kant niet om tot een goed 
gesprek of een oplossing te komen dan kunt 
u contact opnemen met Buurtbemiddeling. 
Als uw klacht geschikt is voor bemiddeling 
wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Als 
u dat wilt wordt contact gezocht met uw bu-
ren en als ook zij de situatie willen oplossen 
kan er een afspraak worden gemaakt voor 
een bemiddelingsgesprek. Dit gesprek vindt 
plaats onder begeleiding van twee speciaal 
getrainde vrijwilligers. 
Voor informatie en/of advies kunt u bellen 
naar Buurtbemiddeling, 020 - 5430430  of 
mailen naar buurtbemiddeling@vitawelzij-
nenadvies.nl..
Wilt u misschien zelf wel bemiddelaar 
worden, bel of mail dan vrijblijvend voor 
meer informatie.

EETINSTUIF 
  

Op de laatste donderdag van de maand is er 
de ‘Open Eettafel’, beter bekend als de ‘Eet-
instuif’.  Er wordt 1 keer per maand, in aan-
gename sfeer door vrijwilligers een heerlijke 
lunch (broodmaaltijd) geserveerd. Gezellig 
samen lunchen staat bij deze middag voor-
op. De lunch zal tussen 12.00 en 13.00 uur 
zijn. De eerstvolgende eetinstuif zal zijn op 
donderdag 29 januari in wijksteunpunt Bil-
derdijkhof. U betaalt hiervoor slechts €t1,50.

MEE Amstel en Zaan
Als u een beperking of een chronische ziek-
te heeft en op zoek bent naar iemand die 
er voor u is met uw vragen, dan bent u bij 
MEE aan het juiste adres. Ook mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel en mensen 
met een vorm van autisme kunnen bij MEE 
terecht. De naam MEE staat voor MEEden-
ken, MEEdoen en MEEgaan. Wij vinden dat 
iedereen mee moet kunnen doen in onze sa-
menleving, ook mensen met een beperking. 
Stichting MEE ondersteunt mensen op alle 
terreinen van het dagelijks leven. MEE biedt 
informatie, advies en ondersteuning bij vra-
gen over onderwijs, opvoeding, dagopvang, 
thuisondersteuning etc.. Ook familieleden 
kunnen bij ons terecht voor advies en onder-
steuning. MEE Amstel en Zaan houndt iedere 
woensdag een inloopspreekuur van 13.00 tot 
16.00 uur in het wijksteunpunt Bilderdijkhof te 
Uithoorn. 
Meer info vindt u op www.meeaz.nl
U kunt ook bellen naar: MEE Amstel en 
Zaan: tel. 023-55 6 33 00

Voor info over cursussen, vrijwilligerswerk 
of andere vragen kunt u contact opnemen 
met Bernadette Verhaar: 0297-567209 
Voor cursussen/activiteiten in 't Buurt-
nest of Ponderosa : Judith Smeenk, 0297- 
532327, j.smeenk@vitawelzijnenadvies.



De Ronde Venen - Ook dit jaar 
gaan vrijwilligers van een aantal 
Rondeveense kerkgenootschappen 
bij nagenoeg alle inwoners van de 
gemeente langs om hen een kaars 
aan te bieden en tegelijkertijd ge-
zegende kerstdagen toe te wensen. 
Dat zal gebeuren in week 52. De in-
middels bekende kaarsenactie bergt 
dit jaar een passend karakter in zich 
door naast de verspreiding van naar 
schatting 14.000 kaarsen hierbij ook 
300 waardebonnen te verdelen. Die 
zullen tezamen met de kaarsen door 
middel van een verdeelsleutel ‘pro-
portioneel’ over de bevolkte gebie-
den en woonkernen worden ver-
spreid. Wie geluk heeft en zo’n 
waardebon – verpakt bij een kaars 
- in zijn bezit krijgt, kan daarmee bij 
één van de aangegeven adressen 
gratis een dvd afhalen met daar-
op de film ‘The Nativity Story’. Een 
speelfilm die twee jaar geleden in de 
Nederlandse bioscopen heeft ge-
draaid en waarin het Bijbelverhaal 
wordt verteld over de geboorte van 
het Christuskind. Hiermee sluit de 
plaatselijke actie aan bij een lande-

lijke campagne. Wie meer wil weten, 
ook over de film, kan naar de websi-
te surfen: www.waaromkerst.nl .

Waarom Kerst?
De Kerst-dvd haalde recentelijk de 
landelijke pers omdat er 100.000 
exemplaren van waren verkocht. De 
winkelwaarde van de dvd is 14 eu-
ro. The Nativity Story is een gedra-
matiseerde verfilming van het Bij-
belse kerstverhaal over de geboor-
te van Jezus. Afgelopen maanden 
trok de film miljoenen kijkers over 
de hele wereld. De goede verkoop 
van de dvd is mede het gevolg van 
de succesvolle evangelisatieactie 
met als naam ‘Waarom Kerst?’ Dit 
heeft als doel mensen bekend te 
maken met de betekenis van wat 
Kerst feitelijk inhoudt. De evangeli-
satieactie is een initiatief van Aga-
pé, Alpha Nederland, de EO en het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Het 
wordt samen met de kaarsenactie in 
de regio uitgevoerd door het ‘Inter-
kerkelijk Overleg De Ronde Venen’ 
(IKO). Hierin is een aantal plaatselij-
ke kerken vertegenwoordigd, waar-

onder de Protestantse Gemeen-
te te Mijdrecht met de Janskerk en 
de Rank, de Gereformeerde kerk te 
Wilnis, de Gereformeerde Kerk in 
Vinkeveen (alle PKN); de R.K. Pa-
rochies H. Johannes de Doper in 
Mijdrecht/Wilnis, Heilig Hart van Je-
zus in Vinkeveen en de H. Antonius 
van Padua in De Hoef. Het IKO kan 
men dus zien als een oecumenisch 
samenwerkingsverband, dat tevens 
een aanspreekpunt wil zijn voor de 
overheid waar het zaken betreft die 
de kerken in De Ronde Venen direct 
aangaan.

Oecumenische gezelschap
Dinsdagmorgen 9 december jl. wa-
ren meer dan tachtig vrijwilligers in 
de Rank en een aantal in de gerefor-
meerde kerk in Vinkeveen aan lan-
ge tafels druk bezig de kaarsen van 
een uitnodiging en een rood sier-
strikje te voorzien. Ongeveer 10.000 
kaarsen werden in de Rank ver-
werkt, in Vinkeveen zo’n 4.000. De-
genen die aan tafel zaten waren van 
alle kerkelijke gezindten, een echt 
oecumenisch gezelschap dus. Grote 

dozen met kaarsen die door de ge-
zamenlijke kerken waren ingekocht 
werden hier met de hand tot in de 
middaguren uren verwerkt. Een ge-
zellige en betrokken groep mensen 
die onder het genieten van een kop-
je koffie met koek zich graag inzet 
voor deze activiteit. In de naastgele-
gen ruimte was het ‘coördinatiecen-
trum’ gevestigd waar Wilma Ooms 
en dominee Harry Tacken samen 
met nog enkele vrijwilligers zorgden 
voor de aan- en afvoer van kaar-
sen. De ‘versierde kaarsen’ werden 
in tassen gedaan met een wijknum-
mer en naam erop. Die werden door 
vrijwilligers in het weekend van 13 
en 14 december bij de deelnemen-
de kerk afgehaald en per wijk deur- 
aan-deur aangeboden.
“Elke kaars is voorzien van een har-
telijke uitnodiging voor het bijwonen 
van een kerkdienst met kerstmis. Op 
geheel vrijblijvende basis natuurlijk; 
het is een gastvrij en uitnodigend 
gebaar: ongedwongen en niet op-
gedrongen”, legt dominee Harry 
Tacken van de Janskerk uit. “Daar-
bij heeft men keuze uit een katho-
lieke of protestantse dienst. De sa-
menwerkende kerken dragen zelf 
naar rato de kosten voor deze jaar-
lijks terugkerende actie. Die zijn dit 
jaar in totaal begroot op zo’n 4.000 
euro. Volgend jaar vieren we ons ju-
bileum. Dan gaat de actie het 25ste 
jaar in en dan moeten we toch iets 

bijzonders bedenken.”
De dominee, die tevens voorzit-
ter van het IKO is, haast zich ver-
volgens weer naar het vrijwilligers-
korps om hen in de ‘productie’ bij 
te staan. Tenslotte moeten de kaar-
sen rond het middaguur allemaal 
klaar en voor verzending gereed 
zijn. Achteraf gezien is dat ook ge-
lukt. Maar daar twijfelde eigenlijk 
niemand aan, gelet op het enthou-
siasme waarmee het werk door de 
aanwezigen is uitgevoerd.

Actieve werkgroep
Wilma Ooms fungeert als coördi-
nator bij deze actie, maar helpt zelf 
eveneens actief mee om de actie in 
goede banen te leiden en tot een 
succesvol einde te brengen. Wilma: 
“Met een actieve werkgroep zijn we 
al geruime tijd bezig geweest om 
voorbereidingen te treffen voor de-
ze actie. Zoals de inkoop van kaar-
sen, teksten maken en drukken van 
de uitnodigingen met informatie 
over de kerkdiensten, de rode lintjes 
knippen voor alle kaarsen en der-
gelijke meer. Dat is toch heel veel 
werk. Leuke anekdote is misschien 
wel dat het om ongeveer vijf kilome-
ter rood lint gaat dat in stukjes wordt 
geknipt. Nu was er ooit een me-
vrouw die om steeds dezelfde leng-
te aan lintjes te krijgen het lint om 
een dekseltje van een sigarendoos-
je wond en het vervolgens afknipte. 

Totdat iemand met behulp van een 
boormachine en een schaar kans 
zag dat te ‘mechaniseren’. Daardoor 
gaat dat werkje nu veel sneller. Met 
alle respect en dankbaarheid na-
tuurlijk voor de dame die het hele-
maal handmatig deed. Waar we al-
tijd ook veel werk aan hebben ge-
had is het adresseren van de paar 
honderd (!) tassen met kaarsen 
die moeten worden rondgebracht. 
Tot voor kort gebeurde dat met de 
hand. Nu doen we dat op de com-
puter via een database en dat werkt 
natuurlijk veel sneller, maar ook ef-
ficiënter. Verder houden we zoveel 
mogelijk bij of er méér mensen in 
een wijk zijn bijgekomen doordat de 
wijk is uitgebreid, of dat er door ver-
huizing juist minder inwoners zijn. 
Op die manier kunnen we voor het 
volgende jaar beter inspelen op mu-
taties.”

Wilma Ooms wil van de gelegenheid 
gebruik maken om samen met do-
minee Harry Tacken haar oprech-
te dank uit te spreken voor alle me-
dewerking die de vrijwilligers zich 
hebben getroost om de kaarsenac-
tie 2008 tot een succes te maken. 
Het IKO hoopt hiermee de inwoners 
van De Ronde Venen andermaal een 
plezier te hebben gedaan en wenst 
hen bij voorbaat allemaal een geze-
gend Kerstfeest en een vreugdevol 
2009 toe!
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Een bijzondere kaarsenactie 
voor de inwoners van 
De Ronde Venen

Prinses Beatrixschool in kerststemming
Wilnis - Op donderdagmiddag 11 
december hield de Prinses Beatrix-
school in Wilnis weer haar jaarlijkse 
Kerst Crea Middag.
Kosten noch moeite werden ge-
spaard om voor alle kinderen een 
kerststukje te kunnen maken. De 
kinderen gingen enthousiast met 

takjes, ballen, oase, e.d. aan de slag 
om hun ouders thuis te kunnen ver-
rassen met een zelfgemaakt kerst-
stukje. Het was die middag een lust 
voor oog en neus, want al dat kerst-
groen ruikt toch lekker!
De school zal het Kerstfeest met al-
le ouders en kinderen in de kerk 

vieren. Daar wordt gedacht aan het 
Kind Jezus dat tweeduizend jaar 
geleden in een stal in Bethlehem 
werd geboren. Kinderen uit bijna al-
le groepen voeren dan de musical 
“Een sprookje of een Wonder?” op 
voor hun ouders. Ze hebben er hard 
voor geoefend!

Henny Martensen opent 
‘Kledingbank Ronde Venen’
De Ronde Venen - Steeds meer en 
meer mensen verkeren in financiële 
problemen, dit is algemeen bekend. 
Voor de mens is een aantal zaken 
van ‘levensbelang’ om te kunnen 
overleven, waaronder ook dus kle-
ding. 
Henny is bij heel veel mensen in Wil-
nis bekend als een sociaal, vriende-
lijke vrouw die altijd klaarstaat voor 
iedereen. Zij wilde meer gaan bete-
kenen voor de mensen in De Ronde 
Venen. Maar hoe? 
Zo is zij op het idee van een kleding-
bank gekomen. Vanuit haar woon-
plaats Wilnis zal zij de Kleding-
bank Ronde Venen gaan opstarten. 
De Kledingbank Ronde Venen is op 
zoek naar baby- en kinderkleding, 
beddengoed (waaronder lakens, 

dekens etc.), thee- en handdoeken, 
dames- en herenkleding.
In samenwerking met de Gemeen-
te Mijdrecht en met de voedselbank 
Mijdrecht zal zij de Kledingbank 
Ronde Venen gaan beginnen.
De Kledingbank Ronde Venen is be-
reikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur via 
het mobiele nummer 06-12673574 
of via het e-mailadres: kleding-ron-
devenen@hotmail.com 

Kleding schenken
Wanneer men kleding wil schenken 
dan kan men contact opnemen, de 
kleding zal bij u worden opgehaald 
(wel het verzoek om de kleding 
vooraf te wassen). Natuurlijk kunt u 
de kleding ook brengen, neem dan 

ook contact op met de kledingbank 
zodat zij u kunnen ontvangen. 

Kleding nodig? 
Voor het in aanmerking komen voor 
de kleding heeft men een doorver-
wijzing nodig van bijvoorbeeld de 
gemeentelijke sociale dienst. Wan-
neer u een doorverwijzing heeft, dan 
kunt u een afspraak maken en zal 
de kledingbank u graag van dienst 
zijn. De kleding wordt GRATIS ver-
strekt aan mensen die een doorver-
wijzing kunnen overhandigen. Na-
tuurlijk kunnen zij een donatie goed 
gebruiken. 
Wilt u hen helpen, neem dan con-
tact op via het vermelde mobiele 
nummer: 06-12 67 35 74 of via: kle-
ding-rondevenen@hotmail.com

Actie uniek op occassiongebied

Gratis een tweede auto bij 
Vossestein in Nieuwer ter Aa
Nieuwer ter Aa – Bij autobedrijf 
Vossestein in Nieuwer ter Aa krijg je 
een gratis tweede auto bij aankoop 
van een occasion. De actie is be-
doeld om de decemberverkoop een 
extra impuls te geven en de naams-
bekendheid te verhogen. Op het ge-
bied van occasions is Vossestein de 
eerste in Nederland met dit initia-
tief.
De actie geldt voor door het bedrijf 
geselecteerde occasions. Bij aan-
koop hiervan kan de consument 

een gratis tweede occasion uitzoe-
ken ter waarde van 8.000,- euro of 
kiezen voor een spectaculaire kor-
ting. Op het gebied van gebruikte 
auto’s is deze actie uniek voor Ne-
derland. De auto’s waarvoor de ac-
tie geldt is heel divers: van een Au-
di A6 en een Nissan 350Z tot een 
Volvo XC90. 
Volgens Gijsbert Vossestein merkt 
het bedrijf tot nog toe weinig van 
een teruglopende autoverkoop. Wel 
speelt het bedrijf in op de marktom-

standigheden: “er is geen betere tijd 
denkbaar om een occasion te ko-
pen. De autoprijzen zijn scherp en 
de brandstofprijs is gedaald. Met 
deze actie willen we duidelijk op het 
netvlies van de consument komen.” 
Daar is het bedrijf in geslaagd. Vo-
rige week besteedde het Algemeen 
Dagblad al aandacht aan de actie 
van Vossestein. De actie duurt tot en 
met 31 december en wordt bij suc-
ces geprolongeerd. Op www.vos-
sestein.nl staat meer informatie.

Cadeautjes voor 
de voedselbank!
De Ronde Venen - Elk jaar als sin-
terklaas en zwarte piet de speelza-
len van Stichting Peuterspeelzaal-
werk De Ronde Venen hebben be-
zocht blijkt dat er cadeautjes over 
zijn.

Deze cadeautjes van de afgelopen 
jaren zijn nu verzameld. Een van de 
leidsters werd door een moeder, die 

als vrijwilligster bij de voedselbank 
werkt, op het idee gebracht om ze te 
verzamelen en te schenken.

Nu kunnen met deze cadeautjes 
kinderen blij gemaakt worden met 
de kerst.
Samenwerking tussen sint en kerst-
man bij het steunen van de voedsel-
bank dus.
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Energiezuinige straat-
verlichting in Amstelstraat
Uithoorn - In het kader van zo be-
wust mogelijk om te gaan met ener-
gie heeft de gemeente Uithoorn nu 
gekozen om een proef uit te voeren 
in de Amstelstraat met energiezui-
nige en duurzame straatverlichting. 
De openbare verlichting in die straat 
was aan vervanging toe en dit was 
een mooie gelegenheid om de proef 
toe te passen. Dat gebeurde dus op 
11 december. De nieuwe verlichting 
is niet alleen energiezuinig maar 
zorgt ook voor minder lichthinder. 
De nieuwe armaturen worden voor-
zien van Longlife lampen die drie tot 
vier keer langer meegaan dan de 
oude verlichting. Door de gemeente 

zijn al de verouderde armaturen in 
Thamerdal, het Oude Dorp en Am-
steldijk Noord vervangen. Het ener-
gieverbruik met de oude verlichting 
was ca 1435 kW per jaar en met de 
nieuwe verlichting is dat 328 kW per 
jaar. Dat betekent een besparing 
van 77 % per jaar.

Omgerekend in geld is dat euro 220 
per jaar. Ook de Co2 uitstoot is min-
der, namelijk een besparing van 425 
kW. Wel is de aanschaf van de nieu-
we verlichting duurder, namelijk 100 
euro duurder per lichtmast. Maar 
door de energiebesparing heb je de 
aanschaf eruit en op de duur is het 

natuurlijk ook goedkoper in het ge-
bruik. Ook rond het Oranjepark zul-
len proeven worden gedaan met 
LED verlichting. Led is de afkorting 
van het Engelse Light Emiiting Di-
ode. Dat is een elektronische com-
ponent die licht uitzendt als er een 
stroom in doorlaatrichting wordt ge-
stuurd.
De eerste werkende LED werd ont-
wikkeld door Nick Holonyak. Maar 
inmiddels wordt LED niet meer als 
een afkorting gezien maar is het een 
gewoon woord geworden net als la-
ser. Led is nog steeds in ontwikke-
ling maar kan op de duur meer wor-
den toegepast. 

Krat kerstboodschappen 
voor prijswinnaars van 
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Bij Albert Heijn Jos van 
den Berg in Winkelcentrum Amstel 
Plein is er altijd wat bijzonders te 
beleven voor klanten. Is sinds kort 
de winkel ook op zondag geopend 
van 16.00 tot 20.00 uur, zo even tus-
sen het kerstgebeuren door was er 
ook nog wat te winnen. En wel twee 
kratten rijkelijk gevuld met exqui-
se boodschappen voornamelijk van 
het merk AH Excellent met een win-
kelwaarde van veertig euro. Klanten 
hoefden er niet veel voor te doen om 
de prijs te winnen. In een gezamen-
lijke actie op zondag 7 december 
van AH Jos van den Berg en Vrumo-
na, frisdrankenleverancier van on-
der andere SiSi en 7-Up, maakten 
klanten die twee pakken SiSi koch-
ten kans om een van de twee prij-
zen te winnen. Zij hoefden slechts 
hun kassabon met daarop hun 
naam en telefoonnummer in een 
ton te deponeren waaruit later twee 
bonnen werden getrokken. “Opval-
lend was dat er al veel belangstel-
ling was voor onze eerste zondag-
opening. Sommige mensen stonden 

al om 12.00 uur voor de deur, terwijl 
toch duidelijk in de krant stond dat 
wij pas om 16.00 uur zouden open 
gaan. Hoe dan ook, de Vrumona ac-
tie, hoe klein ook, sloeg wel aan bij 
onze klanten. Er zaten veel kassa-
bonnen in de ton. Daaruit hebben 
we er twee blindelings getrokken 
en dat zijn dan de gelukkige prijs-
winnaars geworden”, vertelt afde-
lingsmanager Léon van Diemen. De 
prijswinnaars kwamen op die eerste 
zondagopening toevallig langs bij 
AH Jos van den Berg om wat bood-
schappen te doen. Bert Smit uit Uit-
hoorn had een verkouden dochter 
die wat keelpijn had en ging daarom 
wat drop kopen. Omdat hij meende 
dat SiSi vruchtendrank haar ook wel 
zou smaken kocht hij en passant 
twee pakken. Ze stonden er zo uit-
nodigend bij dat hij ze niet kon laten 
staan. De tweede prijswinnaar is Jo-
sé Wijfjes met haar dochter Shan-
na. Zij kwamen uit nieuwsgierig-
heid even langs. “Wij winnen meest-
al nooit wat, maar liepen langs het 
schap en dachten ach, je weet nooit. 

Dus ook een paar pakken gekocht. 
Laten we nu in de prijzen vallen. We 
waren stomverbaasd toen we het 
telefoontje kregen van Léon”, aldus 
een verraste José Wijfjes. Behal-
ve leuk voor de prijswinnaars blijkt 
de openstelling van AH Jos van den 
Berg op zondag duidelijk in de be-
hoefte te voorzien, gelet op het aan-
tal bezoekers dat de winkel op dat 
tijdstip binnenloopt. Vrijdagavond jl. 
was het weer behoorlijk druk in de 
winkel, maar toch was er wel een 
plaatsje te vinden bij de kerstkraam 
om de prijzen aan de winnaars te 
overhandigen en hen samen met 
Léon van Diemen op de foto te zet-
ten. Van harte gefeliciteerd met uw 
krat ‘Excellent kerstboodschappen!!’

Aanstaande zaterdag en zondag is 
het op het Amstelplein wederom 
feest; nu vanwege een leuke en ge-
zellige kerstactie die georganiseerd 
wordt door de winkeliersvereniging. 
U bent allemaal van harte welkom 
in Winkelcentrum Amstel Plein. Al-
tijd wat te doen, altijd prijs!

In januari start van 
slagwerklessen bij 
muziekvereniging KnA
Uithoorn - Muziekvereniging KnA 
heeft verschillende onderdelen: het 
harmonieorkest, de drumfanfare, de 
drumband, de majorette, het oplei-
dingsorkest, het dweilorkest en het 
kerstensemble.
Verder kunnen er lessen blokfluit en 
koperinstrumenten (trompet, hoorn, 

e.d.) intern gevolgd worden. Ook de 
majorettes en slagwerkers worden 
intern opgeleid.

Vanaf 7 januari starten er weer nieu-
we slagwerklessen o.l.v. Jan Vork. 
De lessen zijn op woensdagavond 
en worden in kleine groepjes gege-

ven en duren een half uur. De kos-
ten bedragen: 20.00 euro per maand 
(contributie + lesgeld).Heb je inte-
resse of bespeel je al een blaas- 
of slagwerkinstrument, neem dan  
contact op met Karin Goossens tel. 
540365 of kijk op 
www.kna-uithoorn.nl .

Renault Nieuwendijk en 
Nissan Auto Benelux 
onder één dak           
Uithoorn - Bij Renault Nieuwen-
dijk Uithoorn vindt een verande-
ring plaats. Per 13 december krijgt 
de Renaultdealer gezelschap van 
Nissan Auto Benelux. Auto Bene-
lux maakt deel uit van de Nieuwen-
dijk Groep en was gevestigd aan de 
Bovenkerkerweg in Amstelveen. Nu 
hun pand een andere bestemming 
krijgt wordt Auto Benelux onderge-
bracht in Uithoorn.
Voor de klanten van Nieuwendijk 

Uithoorn verandert er niet zo veel. 
Zij zijn in Uithoorn nog steeds aan 
het juiste adres voor onderhoud en 
aankoop van een Renault. Vrijwel al-
le medewerkers blijven op hun plek 
en alle specifieke Renaultdeskun-
digheid en -faciliteiten blijven be-
houden. Wel zullen er in de toe-
komst minder nieuwe Renaults ge-
presenteerd worden in de showroom 
om ruimte te scheppen voor Nissan. 
Daarnaast zal de naam Auto Bene-

lux op het pand komen te staan. Uit-
hoornse Nissanrijders hoeven van-
af komend weekend dus niet meer 
naar Amstelveen om hun auto te la-
ten repareren of een nieuwe uit te 
zoeken. Zij kunnen terecht aan de 
Zijdelweg in hun eigen woonplaats. 
Natuurlijk is iedereen van harte wel-
kom een kijkje te komen nemen. Het 
nieuwe adres is: Auto Benelux, Zij-
delweg 53, tel. 563044, 
www.autobenelux.nl. 

Draaiboek oud&nieuw-viering 
in De Kwakel ligt klaar  
De Kwakel - Traditioneel zijn ge-
meente, politie, brandweer, Woon-
groep Holland en een aantal inwo-
ners van De Kwakel in goed over-
leg bezig met het opstellen van een 
draaiboek om de viering van de jaar-
wisseling opnieuw tot een succes te 
maken. De inwoners van De Kwakel 
hebben zich dit jaar verenigd in de 
Stichting Vuurwerkgroep De Kwa-
kel. De viering zal voor het twee-
de achtereenvolgende jaar plaats-
vinden op het pleintje Kerklaan/
Drechtdijk.
Afgelopen jaar hebben vuurkorven 
de plek van het feest verlicht en ver-

warmd. Ook dit jaar is er toestem-
ming gegeven om een feesttent en 
vuurkorven te plaatsen in het cen-
trum van De Kwakel. Veiligheid is 
belangrijk tijdens de Oud&Nieuw- 
viering. Daarom krijgt iedereen het 
nadrukkelijke advies om tijdens de 
afzettingsperiode zijn/haar auto in 
de Mgr. Noordmanlaan op de par-
keervlakken te zetten en niet er-
naast.
Bovendien zullen vrijwilligers en 
VMB Security & Services surveille-
ren in en rondom De Kwakel. Ze zul-
len onder andere in de gaten hou-
den of er sprake is van vandalisme. 

De politie zal controleren of er vol-
gens de regels vuurwerk worden af-
gestoken. Dit mag op oudejaarsdag 
vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur Nieuw-
jaarsnacht. 

Verkeer en vervoer
De Kerklaan en het deel Drechtdijk 
tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwa-
kelsepad/Boterdijk is op Oudejaars-
dag vanaf 23.00 uur afgesloten voor 
verkeer. Deze afzetting duurt tot 
Nieuwjaarsdag 02.00 uur. 
Connexxion rijdt een beperkte 
dienst. De laatste rit is rond 20.00 
uur. 
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Over bestuurders, klokkenluiders & doodgravers
Een kijkje in Mijdrecht’s verleden

Wie ooit gedacht heeft dat het in Mijdrecht altijd rustig 
was, moet eens even teruggaan naar de tijd dat het dorp, 
opgejut door gebeurtenissen in de grote steden, probeert 
het juk van de gevestigde orde van zich af te werpen. De 
tijd dat Mijdrecht, geheel omgeven door water, de eerste 
plannen voor droogmaking op tafel legt. Maar ook de tijd 
dat het dorp vreemde troepen moet dulden om de veilig-
heid te waarborgen. Kortom een tijd van onrust en grote 
veranderingen, waarvan sommige gevolgen nu nog merk-
baar zijn.     

Nieuwe bestuurders 
Het is zaterdagmorgen 31 januari 1795. Een aantal bur-
gers, mede opgeroepen door enkele “lieden van buiten”, is 
aanwezig in de grote kerk van Mijdrecht. Daar zal waarne-
mend schout Jan Pieter Westerwijk Forsborgh een mede-
deling doen. Hij komt uit Amsterdam en spreekt dit keer 
als burger. De dienstdoende en oranjegezinde schout Jo-
hannes Huizinga, vanaf 1783 schout van Mijdrecht, is ge-
vlucht en kan niet komen. Na een lange inleiding waarin 
hij het volk van Mijdrecht geluk wenst met de naderende 
vrijheid en gelijkheid, besluit Forsborgh: “Het volk kan 
weer zijn natuurlijke rechten uitoefenen, de eigen afge-
vaardigden kiezen en om dit in goede orde te doen enige 
uit het midden van het volk af te zonderen aan wien de 
algemene volkskeuze zal worden opgedragen”. Zijn op-
roep heeft succes. Zes man melden zich. Mijdrecht is een 
comité revolutionair rijker. 
De dinsdag daarop, om 10 uur ’s morgens, komt het vol-
tallige gerecht bijeen. Een afgevaardigde laat namens 
het comité revolutionair weten afgelopen zaterdag door 
het volk te zijn aangesteld om in naam van het volk van 
Mijdrecht de benoeming en aanstelling zijner represen-
tanten te doen. Aangesteld worden: J.P. Westerwijk Fors-
borgh, Pieter Warnars, Elbert Kandelaar, Adrianus Verdam, 
Jacob Rietveld, Hendrik de Bruijn en Cristoffel van den Bos. 
“Uwe posten als schepenen deezer plaats zijn afgedaan 
en geëindigd. Gij zult deeze vergaderplaats moeten ver-
laten en tot den staat van amptelooze burgers wederkee-
ren”, besluit de spreker. De schepenen verlaten daarop de 
vergadering en zeven nieuw benoemden treden binnen. 
Allen accepteren de benoeming en beloven alles te doen 
voor het welzijn van het volk van Mijdrecht. Tot schout 
wordt benoemd burger Forsborgh, secretaris Hensuma 
mag blijven zitten evenals bode Van der Ham. Burger Adri-
anus Verdam houdt een toespraak en besluit met de op-
wekking:  “Laat ons niet gelijk eertijds, toen heerschzucht 
en eigenbaat beurt om beurt de waarheid verdonkerden 

iets toestemmen of afkeuren uit vreeze voor anderen.”

De nieuwe bestuurders
De zeven noemen zich de municipaliteit (verder afgekort 
als muni) en gaan gelijk aan de slag, want er is werk aan 
de winkel. Veel werk. Het innen van gaderingen (belastin-
gen) komt als eerste aan de orde. Forsborgh mag best ook 
gadermeester worden maar volgens notaris Adrianus Ver-
dam kan dit niet voor alle gaderingen. De reëele of perso-
nele statenlasten, hoorngelden, dienstbodengelden, paar-
dengelden zijn landsgaderingen die onder Utrecht vallen. 
De inning van polderlasten hangt af van de dispositie 
(regeling) met de ingelanden. De muni kan alleen beslis-
sen over de gadering van dorpslasten. Een dag later is de 
veerschipper aan de beurt. De scheepvaart is gestremd en 
betrokkene weigert met de wagen om de veertien dagen 
naar Amsterdam of Utrecht te rijden om daar “noodwen-
dige” goederen op te halen. “Hij zal moeten”, beslissen de 
zeven. 
Ondanks vrijheid, gelijkheid en broederschap en de schei-
ding van kerk en staat blijven de nieuwe  bestuurders zich 
toch met kerkzaken bezighouden. Zo wordt de kerken-
raad van de gereformeerde gemeente voorgehouden de 
teruggekeerde predikant Duijtsch niet tot de openbare 
predikdienst toe te laten zonder dat deze zich behoor-
lijk wegens “zijne ontijdige vlucht had gejustificeerd”. Dat 
gebeurt op 8 februari. Zijn verweer, dat hij gevlucht zou 
zijn vanwege zijn angst voor geweld door terugtrekkende 
troepen, wordt verworpen.  

Veel zal anders moeten
Forsborgh is niet alleen schout geworden, hij mag nu ook 
aanzitten in de vergadering van de provisionele represen-
tanten ’s lands te Utrecht. Een tijdelijk provinciebestuur. 
Hij mag meepraten over het afschaffen van de rechten 
van de proosdijen, waaronder die van St. Jan. Het recht 
van nacoop, (recht van terugkoop tegen dezelfde prijs als 
een overeenkomst niet doorgaat). Het thiendrecht, (recht 
op een tiende deel van de oogst). De thins ofwel (ac)cijns. 
De visitatie van turf. De herenbede, (als de landheer geld 
nodig had, schreef hij een soort lening uit). De tol van de 
Uithoornse brug en de visserij in de rivieren van de Proos-
dij. Verder de aanstelling van de baljuw, schepenen, secre-
tarissen, bodes, schoolmeesters, vaarschippers enz. Tijdens 
een van de vergaderingen komt de approbatie (kerkelijke 
goedkeuring) van predikanten door de proost aan de orde. 
Voorgesteld wordt “deze rechten van de proost geheel te 
vernietigen als nog veel meer strijdig met de vrijheid van 
de ingezetenen alhier. Verder om in deliberatie (beraadsla-
ging) te brengen en te concluderen tot verkoping van alle 
geestelijke goederen binnen de provincie ten voordele 
van de provinciale kas.” 

Op zaterdag 22 augustus 1795 worden de resultaten van 
een volkstelling bekend. Mijdrecht telt dat jaar 1771 inwo-
ners waaronder 537 mannen, 519 vrouwen, 49 knechten, 
71 meiden, 91 jongens tussen tien en zestien jaar oud, 86 
meisjes idem. Daarnaast 198 jongens onder de tien en 220 
meisjes. Dat knechten en meiden apart worden geteld 
heeft wellicht te maken dat zij inwonend zijn. 

Bijna wekelijks komt de 
muni bijeen om allerlei 
lopende zaken en ge-
beurtenissen te bespre-
ken en te proberen die 
aan de nieuwe situatie 
aan te passen. En dat 
gaat niet altijd zonder 
horten of stoten. Vooral 
het inkwartieren van 
Franse troepen en het 
vele geld dat daarmee 
gemoeid gaat is een 
probleem. Verder het 
verwijderen van “on-
nuttige” ambtenaren, 
zoals de dorpsmees-
ter, de oranjegezinde 
klapperman, de hooi-
wegers, de klokkenlui-

der en de doodgraver. Dan is er ook nog de rechtspraak, 
waarin Adrianus Verdam, als president van het comité der 
criminele justitie, rechtspreekt. Noodzakelijk omdat de 
weerspannigheid van oranjeklanten geen grenzen kent. 
“Een jongen van de diaconie met naame Arie Pauw oud 
14 jaaren woondende bij Hagen Hoogendoorn en welke 
op den laatsten donderdag publieq hadde geroepen 
“Oranje Boven, de Keezen onder”, krijgt net als zijn baas 
een reprimande. Ook Evert van Straten moet voor de muni 
verschijnen. Hij had met een breed oranje lint op de hoed 
de publieke weg gepasseerd. Hij bekende dat zijn hele fa-
milie altoos oranje had gedragen en dit niemand schelen 
kan. De muni stelt bespottelijk te zijn gemaakt en besluit 
de daad van Evert crimineel te verklaren, hem aan het co-
mité van de criminele justitie uit te leveren en in staat van 
arrest te stellen. Voorlopig moeten de nieuwe Mijdrechtse 
bestuurders niets van Oranjegezinde burgers weten 

Klokluiden moet aan banden
Een jaar later. Het klokluiden op het platteland is door de 
representatieven van de  provincie Utrecht verboden. Dit 
tot misnoegen van de gereformeerden die zich hierdoor 
van een voorrecht verstoken voelen “dat niemand enige 
hinder toebracht en door geen Roomsche was benijd wijl 
dezelve geensints hun genoegen over dezen daad be-
toonden.” Het verbod is volgens de kerkmeesters strijdig 
met de gelijkheid omdat klokluiden alleen in de dorpen 
wordt verboden en niet in de steden.  “Het ware beter 
geweest dit voorrecht dat de gereformeerden zoo lange 
ongestoord genoten hadden, algemeen te maken zodat 
alle gezindten er even veel genot van konden hebben in 
plaats van het vernietigen”, stellen zij. De Mijdrechtse muni 
besluit daarop de ordonnantie van de provinciale repre-
sentanten te verwerpen. Gesteld wordt dat klokluiden een 
huishoudelijk taak is die, op zon- en feestdagen door de 
gereformeerden en roomsen gevierd, gewoon moet door-
gaan. Er komen wel restricties. De grote en kleine klok sa-
men mogen op zondagmorgen alleen tussen kwart voor 
zeven en zeven uur geluid worden. Om half acht mag al-
leen de grote klok en van kwart voor negen tot negen uur 
weer beide klokken. Om twaalf uur ’s middags alleen de 
grote en van kwart over een tot twee uur weer beide. Maar 
als er ’s morgens of ’s middags bij de gereformeerden geen 
godsdienst wordt gehouden dan mag de grote klok om 
half acht en om twaalf uur niet geluid worden. Kennelijk 
was het klokluiden in Mijdrecht een beetje uit de hand 
gelopen.

Ook begrafenissen kunnen stiller
Gelijktijdig maakt de muni van de gelegenheid gebruik 
ook het klokluiden bij begrafenissen te reguleren. Bij het 
begraven van een lijk mag dat zo dikwijls en zo lang en 
op een zodanige tijd als de klokkenluider goeddunkt, mits 
niet eerder dan één uur na zonsopgang en niet later dan 
één uur na zonsondergang. Het enige dat de klokkenlui-
der op tijd kan doen stoppen is, dat hij voor elk half uur 
luiden aan de muni twaalf stuivers moet betalen. Daar-
naast ontvangt de muni  twee gulden voor het begraven 
van een lijk op het kerkhof, drie gulden voor begraven in 
het ruim van de kerk en vier gulden voor begraven in het 
koor van de kerk. Lijken van de armen worden om-niet be-
graven en een lijk onder de arm gedragen kost half geld. 
Met de koop of de huur van een graf heeft de muni niets 
te maken. Dat blijft zaak van de kerk. 

Begraven blijft ook zaak van de kerk
2 Juni 1797. Over het afgelopen jaar hebben klokluiden 
en begraven 130 gulden opgebracht en dat is minder dan 
begroot. Klokkenluider Maarten van Eijk jr verdient ken-
nelijk te veel, zeker nu het vijf keer luiden van de klokken 
op zondag is afgeschaft. Zijn traktement wordt aangepast 
naar 125 gulden. Van Eijk kan kiezen of weggaan. Hij kiest 
voor weggaan. Zijn opvolger, Pieter Haasman, gaat ak-
koord met twee gulden per week. Een week later reageren 
de kerkmeesters van de gereformeerde gemeente op het 
besluit van de muni een andere klokluider en doodgraver 
aan te stellen. “Het doodgraversambt behoort tot de kerk 
en dat is altijd met het klokluidersambt verbonden ge-
weest”, luidt het verweer. De muni besluit een commissie 
te benoemen om dit uit te zoeken. Drie weken later volgt 

het antwoord. De muni blijft van mening dat het ambt van 
doodgraver en klokluider aan de muni behoort zonder an-
deren uit te sluiten. Alleen het begraven op het kerkhof is 
zaak van de kerk.

Maar het volk denkt anders
De in de vergadering van 22 april 1797 geuite klacht van 
kerkmeester Hendrik van Wieringen over kaatsen en kol-
ven op zondag valt niet onder onze competentie, maar 
onder een ordonnantie van 6 december 1692, stelt de 
muni op 27 juli vast. De katholieke leden zijn het daar niet 
mee eens want kerk en staat zijn gescheiden en op veel 
plaatsen in de provincie wordt die ordonnantie niet meer 
gehandhaafd. De vier gereformeerde leden van de muni 
willen echter niet toegeven. Besloten wordt  de zondags-
heiliging conform de ordonnantie uit 1692 te handhaven 
en kaatsen en kolven op zondag te verbieden. Na dit be-
sluit biedt kastelein Jansen zijn ontslag aan. Hij ziet inkom-
stenderving. Op 13 augustus volgt een volksvergadering. 
Het volk van Mijdrecht toont ongenoegen met het aan-
nemen van de ordonnantie over de zondagsheiliging. Het 
eerder genomen besluit wordt daarop vernietigd, waarop 
Jansen zijn ontslagaanvraag intrekt. Kaatsen en kolven 
op zondag mag in Mijdrecht gewoon doorgaan, want het 
volk heeft gesproken. 

Eindelijk rustig 
We zitten in mei 1798. Het inmiddels benoemde interme-
diair administratief bestuur deelt mee dat het aannemen 
van de grondwet door het Bataafse volk op 19 mei as door 
het hele volk moet worden gevierd. Besloten wordt elk 
uur een kwartier lang de klokken te luiden en twee nati-
onale vlaggen te kopen om die aan de toren en op het 
rechthuis te plaatsen. Weer een jaar later. De grondwet is 
vernieuwd. Klokluiden van 5 tot 7 van 12 tot 2 en van 5 tot 
7. Pas in 1802 is het in Mijdrecht eindelijk rustig gewor-
den. Op woensdag 2 juni wordt het herstel van de vrede 
gevierd. De pastoor moet een dankmis opdragen. De ge-
reformeerden kunnen geen dankdienst houden want er is 
geen predikant. De klokken moeten worden geluid en er 
moet gevlagd. De vijf kasteleins krijgen ieder een vat bier 
”voor de vrolijkheid”. Alleen…het bier moet tussen 6 en 8 
uur worden gedronken. 

De eeuwen hierna zal het klokluiden langzaamaan minder 
worden. Het beroep klokkenluider sterft uit. Sterker nog, 
de naam krijgt in de 20e eeuw zelfs een heel andere be-
tekenis. Nog sterker, de klok is vervangen door de stem. 

Het is nu de elektronisch versterkte stem van de muezzim 
die hier en daar vanaf de minaret op de moskee oproept 
tot gebed. 

Bron: Resolutieboeken gerecht Mijdrecht

Tenslotte
Wil u meer te weten komen over de geschiedenis van 
De Ronde Venen? Word dan lid van de historische ver-
eniging De Proosdijlanden. Lidmaatschap 15 euro per 
jaar. Aanmelden 0297-286170.

door Joop Frankenhuizen

Na uren vergaderen rijst nu de vraag: ‘heeft Estafetteproject nog wel zin?’

Wat is er eigenlijk nog over van het 
oorspronkelijke prachtige plan?
De Ronde Venen – Het zag er alle-
maal zo prachtig uit in de beginfa-
se: het Estafetteproject. Een prach-
tig plan van... ja, van wie eigenlijk. 
De gemeente claimt het nu, maar  
zo’n zes jaar geleden hadden twee 
projectontwikkelaars uit Mijdrecht 
al een plan liggen dat verdacht veel 
leek op het plan dat de gemeen-
te een paar jaar later naar buiten 
bracht. Een plan, geheel onderzocht, 
uitgewerkt en met prachtige teke-
ningen (onze redactie heeft het toen 
al in mogen zien). Dat plan omvat-
ten een multifunctioneel sportpark 
in de Driehoek. En dan ook echt 
een multifunctioneel park en niet al-
leen voetbal zoals nu. Nee, een echt 
park, met voetbalvelden voor Argon, 
voor CSW, tennisvelden, een lan-
dijsbaan, een atletiekbaan, wandel-
paden, een multifunctionele kanti-
ne, kleedruimte en zelfs een restau-
rant. Het zag er – op papier - fan-
tastisch uit. Met dat plan zijn ze dan 
ook bij de gemeente geweest, maar 
– je gelooft het niet - ze werden uit-
gelachen. Volgens een van de plan-
nenmakers zei de verantwoordelijk 
ambtenaar zelfs: “Laat plannen ma-
ken nu maar over aan mensen die 
er verstand van hebben” of woorden 
van gelijke strekking. Het mooie van 
dat plan was dat de projectontwik-
kelaar dit prachtige sportpark voor 
niets wilde maken, nou ja voor niets, 
ze wilden dan dat zij op de CSW- 
en Argonvelden woningen moch-
ten bouwen. Woningen zoals de ge-
meente het wilde, mits er natuur-
lijk ook een deel duurdere wonin-
gen mocht komen, want het sport-
park moest natuurlijk betaald kun-
nen worden. Maar nee, van dat plan 
werd niets meer vernomen Een paar 
jaar later bleek echter dat het plan 
van die projectontwikkelaar nog zo 

gek niet was geweest. De gemeente 
kwam met het Estafetteproject. Een 
plan dat erg veel leek op het eer-
dergenoemde plan. Een multifuncti-
oneel sportpark, zonder hotel, maar 
wel met een zwembad en woning-
bouw op de CSW- en Argonvelden. 
En niet zomaar woningen, nee, de 
zogenoemde zorgsectorwoningen. 
Woningen voor starters en voor de 
vijfenvijftigplussers. Woningen aan-
gepast aan de oudere mens. In de 
wijk zouden winkels komen voor de 
dagelijkse boodschappen, een huis-
arts, fysiotherapeut, apotheek, kort-
om: alles op loopafstand voor de 
oudere mens. De Argonvelden wa-
ren ingedeeld als een woonpark. In 
het midden hoogbouw met appar-
tementen en eromheen laagbouw. 
Winkelcentrum Adelhof zou wor-
den afgebroken en verplaatst naar 
Argon en op de plaats van Adelhof 
woningbouw.
Op het CSW terrein hetzelfde, alleen 
met laagbouw. Ook het winkelcen-
trum verplaatsen daar en klaar.
Het zag er prachtig uit, net als dat 
andere plan. Nu echter met dat ver-
schil dat er nu een financier ge-
zocht moest worden. Die werd ge-
vonden in de Rabobank en Bouw-
fonds/Rabo Vastgoed. De eerste 
plannen kwamen naar buiten, er 
werd afgetast hoe het plan zou val-
len. De omwonenden van de Drie-
hoek gingen direct in de aanval. Uit-
zicht, geluids- en lichtoverlast, ver-
keersoverlast, waarde van de wo-
ning ging omlaag en noem maar 
op. Het bestuur van Argon voelde er 
niets voor om te verhuizen. Na vele 
gesprekken, vele vergaderingen, al 
dan niet openbaar, kwam er steeds 
een nieuw aangepast plan op tafel, 
tot het plan dat dan nu definitief zou 
moeten worden. Argon kan er nu 

mee akkoord gaan. Waarom? Wel, 
als je het prachtige multifunctionele 
sportpark nu ziet, begrijp je dat. Er is 
niets multifunctioneels meer aan. Er 
zijn alleen nog maar voetbalvelden 
en... Argon heeft twee voetbalvelden 
meer dan eerst en zij ‘krijgen’ een 
prachtige grote tribune. Die hebben 
blijkbaar goed onderhandeld. Wel is 
het nu zo, dat er geen geld meer is 
voor welke andere club dan ook op 
dit sportpark. Van het multifunctio-
nele is dus niets meer over. En wat 
is er gebeurd met de zorgsector wo-
ningen? Ook daar is bijna niets van 
overgebleven. Het hele plan bij Ar-
gon is op zijn kop gezet. De appar-
tementen zijn eruit verdwenen en 
ook het winkelcentrum komt er niet 
meer. Weg dus op loopafstand dage-
lijkse boodschappen. Weg de gelijk-
vloerse etagewoningen voor de vijf-
envijftigplussers en/of starters. En 
bij CSW? Dat is helemaal niet meer 
te volgen: Daar verrijzen plotseling 
flats van 28 meter hoog. Waarom?? 
De stedenbouwkundige vindt “dat 
dit goed kan, gezien de verstede-
lijking van Wilnis”. Is er nog ergens 
een Wilnis in Nederland of ziet de-
ze stedenbouwkundige iets wat een 
ander niet ziet. Wilnis verstedelijkt? 
De raad zal morgenavond moeten 
gaan besluiten of zij in principe ak-
koord gaat met deze totaal andere 
plannen. De afgelopen twee don-
derdagavonden is er in totaal negen 
uur over deze plannen gesproken. 
De eerste donderdagavond spraken 
de belanghebbenden en overige ge-
interesseerde burgers zich hierover 
uit. Daarover schreven wij al uitge-
breid. Vorige week donderdag kon-
den de raadsleden hun vragen afvu-
ren op de wethouder, een afgevaar-
digde van Rabo, een afgevaardig-
de van Rabo Vastgoed en aan on-

afhankelijk advocaat. Van half acht 
tot half een ’s nachts werd er gedis-
cussieerd en wij vragen ons echt af 
of de raad morgenavond een wel-
overwogen ja tegen dit plan kan 
zeggen. Er bleef zoveel onduidelijk. 
Op 90% van de vragen kon of wilde 
wethouder Bram Roosendaal geen 
antwoord geven. Hoe vaak hij de-
ze avond niet heeft gezegd: “ja, dat 
weet ik niet hoor” of “is het goed dat 
ik u dat toestuur voor de vergade-
ring”, of “dat moet ik laten nakijken”. 
De heren van Rabobank en Rabo 
Vastgoed spraken natuurlijk in hun 
eigen straatje. Zij vonden het een 
geweldig plan, een haalbaar plan 
en het had draagvlak. Draagvlak be-
tekent volgens ons dat je dan hebt 
onderzocht dat de meerderheid van 
de  belanghebbenden dit een goed 
plan vindt. Wie zijn de belangheb-
benden? Niet alleen de besturen 
van CSW en Argon. Wat te denken 
van de leden van deze voetbalclubs. 
Zij moeten straks daarheen. De ou-
ders van de jeugdvoetballertjes, het 
erheen gaan wordt er zeker niet vei-
lig op. De beide voetbalvelden lig-
gen nu in de dorpen. De omwonen-
den van de nieuwe wijken. De om-
wonenden van het nieuwe voetbal-
complex? Of er echt draagvlak is, is 
te bezien. En het multifunctionele 
sportcomplex? is niets van over. De 
zorgsector bouw? Is in ieder geval 
bij Argon niets van over. Hoge flats 
in het landelijke Wilnis? Wie zit er 
op te wachten. Nu zal onze redactie 
wel weer stemmingmakerij verwe-
ten worden, nee, beste wethouders 
en raadsleden, dit is gewoon luiste-
ren tijdens alle vergaderingen, pra-
ten met de burgers en invoelen wat 
er echt leeft. We zijn benieuwd don-
derdagavond, de raadzaal zal wel 
boordevol zitten.

Kerstmis bij
Servicepunt Wilnis
Wilnis - In de kerstvakantie, juist 
voor de kerstdagen, zal Hanny Kraaij 
op het Servicepunt in de Dorpsstraat 
de kerstgedachte extra opluisteren. 
Hanny leest op woensdagmiddag in 
een gezellige kerstsfeer een kerst-
verhaal voor. Zij nodigt kinderen van 
4 tot 12 jaar uit om samen met hun 
ouders naar het Servicepunt te ko-
men. Hanny leest het verhaal twee-
maal. Om 14.00 en om 15.00 uur. Zij 

vraagt de kinderen om zelf een kus-
sentje mee te nemen om op te kun-
nen zitten.
Als Hanny haar verhaal voorleest is 
ook de kerstman aanwezig. Alle kin-
deren die hem bezoeken mogen sa-
men met hem op de foto; deze kun-
nen ze later gratis op het Service-
punt afhalen.
De kerstman is deze middag aan-
wezig van 13.00 tot 16.00. 



Mijdrecht - Eind november was 
werkgroep Familievieringen 260 
schoenendozen rijker. Een geweldig 
resultaat. Tevens is een mooi be-
drag van ongeveer 1000 euro t.b.v. 
de verzending van deze dozen op-
gehaald. Het tekort wordt aange-
vuld uit het PCI-fonds. De dozen 
zijn in twee grote partijen wegge-
bracht naar Amersfoort en Purme-
rend, waar een fantastische organi-
satie van Actiekids klaar stond om 
de werkgroep te helpen met uitla-
den van zoveel dozen. Deze organi-
satie draait op vrijwilligers, net zoals 
dat in de parochies gebeurt. De ont-
moeting van mensen met een soort-
gelijke spirit, bemoedigt en voelt 
warm.
Het schoenendoosproject  is ge-
slaagd. Door u, die vanuit de vierin-
gen in de kerk aangesproken werd 
en een doos maakte. Door de kin-
deren van het koor Joy die alle-
maal een prachtige doos versier-
den en vulden. Door scholen die op 
hun eigen manier vorm gaven aan 
het project. Zo vulde groep 7 van 
de Proostdijschool een aantal do-
zen naar aanleiding van een pro-
ject over Peru; de leerlingen wilden 
graag iets doen voor arme kinderen 
en het schoenendoosproject kwam 
op het juiste moment. De leerlingen 
hebben zelfs klusjes gedaan om het 
geld bij elkaar te krijgen voor ver-
zending van de dozen. De groepen 
5 en 8 hebben zich laten inspireren 
en ook meegedaan.
Ook de Hoflandschool heeft een 
enorm aantal dozen gevuld. En dat 
nog wel in de laatste twee weken; er 
is hard gewerkt. De Driehuisschool 
heeft per groep dozen gevuld en 
deze zijn door vertegenwoordigers 
per groep op vrijdag 21 november, 
door weer en wind, naar de kerk 
gebracht. En er bleven maar dozen 
binnenkomen. 
Alle scholen in de regio zijn aange-
schreven bij de start van het pro-

ject. Een aantal van deze scholen 
doet zelf al mee aan dit project of 
soortgelijk. En een aantal heeft aan-
gegeven voor andere goede doelen 
te werken. Kortom, het schoenen-

doosproject is een groot succes ge-
worden door het mét elkaar te doen. 
Mooier kan niet! Hartstikke bedankt 
namens de werkgroep Familievie-
ringen Mijdrecht.
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Goedgevulde schoenendozen 
voor ActieKids

Vrijwilligers peuterspeel-
zalen in het zonnetje
De Ronde Venen - Op de speelza-
len van Stichting Peuterspeelzaal-
werk De Ronde Venen werken de 
leidsters samen met een vrijwillig-
ster. 
Deze vrijwilligsters werden vorige 
week in het zonnetje gezet. Ze wa-
ren uitgenodigd om met makkelijk 
zittende kleren naar Present te ko-
men. Daar zouden ze ook een heer-
lijke maaltijd krijgen.
Bij binnenkomst kregen de vrijwil-
ligsters een heerlijke cocktail, waar-
na er tijd was om kennis te maken 
met de andere vrijwilligsters. Daar-
na kregen de dames een streetdan-
celes. Er werd enthousiast meege-
daan en dat maakt hongerig.

Peuterspeelzaal Dribbel was omge-
toverd tot een heus restaurant en de 
dames konden aan tafel. Er was ge-
kookt door de coördinator van de 
stichting. Tijdens het eten zorgde 
het duo Irma en Erna met hun ac-
cordeons voor een gezellige sfeer.

Er werd meegedeind op ‘het kleine 
café aan de haven’ en vele andere 
hits. Aan het eind van de avond kre-
gen alle vrijwilligsters nog een klei-
ne attentie mee naar huis. Het was 
een gezellige avond waar de vrijwil-
ligsters zich zichtbaar vermaakten. 

Nagelstudio Real You Nails 
& More nu bij Backstage-
Hairfashion
Mijdrecht - Sinds donderdag 11 
december zijn Nagelstudio Real You 
& More van Bianca Schaap een sa-
menwerkingsverband aangegaan. 
De nagelstudio is daartoe verhuisd 
van de praktijk aan huis, Dukaat 14, 
naar het pand van Backstage-Hair-
fashion aan de Dorpsstraat 74b in 
Mijdrecht. De kapsalon is daar al-
weer anderhalf jaar gevestigd tus-
sen opticiën Hans Anders en het 
Chinees-Japanse restaurant Gol-
den House. Kapsalon eigenaresse 
Astrid Begheijn zocht al een tijdje 
naar een passende uitbreiding van 
haar activiteiten en toevallig kruis-
te haar weg met die van gediplo-
meerd nagelstyliste Bianca Schaap. 
Bianca kwam voor een haarverzor-
ging bij Backstage en Astrid zocht 
toevallig iemand die als model wil-
de fungeren voor haar cursus visa-
gie. Om kort te gaan, na een aan-
tal gesprekken over wat beiden voor 
elkaar konden betekenen werd Bi-
anca het voorstel gedaan de afge-
scheiden ruimte achterin met haar 
nagelstudio te betrekken. Die is in-
middels omgetoverd tot een fraaie 
ruimte van 18 vierkante meter en 
geschikt gemaakt voor alle vormen 
van nagelverzorging en basis voet-
verzorging. Daarbij ook het profes-
sioneel opzetten en verder verzor-
gen van kunstnagels. Bianca ge-
bruikt hiervoor producten van Mag-
netic en Nail Creations. De kunstna-
gels kunnen bovendien heel crea-
tief door haar worden versierd met 
en zonder ‘glittertjes’ en in aller-
lei kleuren. Wellicht een aardig idee 
voor de feestdagen! Maar wie kiest 

voor de traditionele French manicu-
re, nagels met de witte randjes, kan 
eveneens bij haar terecht. Bianca is 
bovendien actief in het houden van 
workshops in Nail-art voor zowel 
kinderen tijdens verjaardagsfeestjes 
alsook voor volwassenen. De work-
shops kunnen kleinschalig in haar 
eigen praktijkruimte bij Backstage 
worden gehouden, maar ook op lo-
catie. Maar er is meer, ook voor epi-
leren en harsen, hand- en voetver-
zorging bent u bij haar aan het goe-
de adres. Niet alleen vrouwen kun-
nen terecht bij Bianca, maar ook 
mannen zijn van harte welkom. Met 
name die welke om beroepsredenen 
of anderszins goed verzorgde han-
den willen hebben.
Bianca’s creativiteit beperkt zich 
niet uitsluitend tot nagelverzorging 
in de breedste zin van het woord. 
Zij organiseert op verzoek bij men-
sen thuis ook sieradenparty’s. Daar-
naast geeft zij Hotstone massa-
ges voor vrouwen en mannen. Deze 
massagetechniek (warme stenen) 
geeft extra warmte en de energie 
van de stenen werkt diep in op het 
lichaam en de geest. Het is vooral 
aan te raden bij spanning, spierpro-
blemen, reuma en een slechte door-
bloeding. Maar voor de ontspanning 
is het zeker aan te raden. Komend 
voorjaar komt daar ontspannings-
massage bij. 

Extra dimensie
Ook Astrid Begheijn is verheugd 
met de komst van Bianca en de acti-
viteiten die zij ten toon spreidt. “Die 
sluiten mooi aan bij dat wat wij in 

de kapsalon te bieden hebben. Het 
geeft een extra dimensie aan het 
persoonlijke verzorgingselement en 
de uitstraling. Zowel voor ons als 
voor Bianca betekent dit een nieu-
we uitdaging om samen een mooi 
en interessant aanbod voor onze 
klanten neer te leggen. Zeker nu wij 
ons ook hebben toegelegd op visa-
gie, dus make-up voor alle momen-
ten in het leven, zoals bruidsmake-
up, maar ook gelegenheidsmake-up 
om een keer chique uit te gaan of 
voor sollicitatiegesprekken.

Natuurlijk ook om er voor de feest-
dagen goed uit te zien. Bij de work-
shops leren wij de dames onder 
meer hoe ze zichzelf mooi kunnen 
opmaken“, aldus een enthousiaste 
Astrid. “Er is bovendien vraag naar 
de activiteiten van Bianca. De sa-
menwerking klikt gewoon en aan 
de beschikbare ruimte kon invulling 
worden gegeven. Wij zijn een kap-
salon voor het hele gezin. Daar ko-
men nu de nagelverzorging en de 
visagie bij, waardoor wij nu een to-
taalplaatje kunnen bieden. Geble-
ken is dat dit aanslaat, gelet op de 
belangstelling die we hebben. Bo-
vendien vinden mensen het prettig 
alles onder een dak te vinden.”

De openingstijden en meer infor-
matie over Backstage-Hairfashion 
vindt u op de website www.back-
stage-hairfashion.nl. Bianca Schaap 
werkt uitsluitend op afspraak. Voor 
afspraken is zij bereikbaar onder tel. 
06-19150334. Haar website is: 
www.realyou.nl.

Bianca Schaap (re.) en Astrid Begheijn hebben hun activiteiten gecombineerd

Gemeente aan de slag met toekomstplannen centrum Mijdrecht

Winkelcentrum De Lindeboom 
slopen en een parkeergarage 
onder het Haitsmaplein
Mijdrecht - De gemeente De Ron-
de Venen treedt de komende maan-
den in overleg met grondeigenaren 
en andere betrokkenen in het cen-
trum van Mijdrecht om te kijken of 
de toekomstplannen voor het ge-
bied spoedig gerealiseerd kun-
nen worden. De gesprekken moe-
ten medio volgend jaar leiden tot 
samenwerkingsovereenkomsten. 
Op die manier wil het college vaart 
houden in het realiseren van de toe-
komstplannen voor het gebied. In 
september hebben B en W het rap-
port ‘Centrum Mijdrecht – de toe-
komst in beeld’ vastgesteld. In dit 
document, dat zowel door winke-
liers als gemeenteraad positief is 
ontvangen, worden de ambities en 
het toekomstbeeld voor het gehele 
centrum van Mijdrecht beschreven. 
Het college van B en W heeft dins-
dag 9 december het Plan van Aan-
pak vastgesteld voor het zogenoem-

de Haitsmahof, een deelgebied van 
het centrum. Het Haitsmahof ligt 
globaal tussen de Achtervaart en de 
Dorpsstraat en tussen de Stations-
weg en de Kerkstraat (zonder het 
woon- en winkelcomplex aan het 
Raadhuisplein). De gemeente gaat 
nu aan de slag met de nadere uit-
werking van dit gebied. Dit deelge-
bied is daarmee het eerste dat tot 
ontwikkeling kan worden gebracht.

De plannen voor het Haitsmahof 
bestaan in grote lijnen uit de bouw 
van een parkeergarage onder het 
plein en de realisatie van winkels en 
woningen. Het huidige winkelcen-
trum De Lindeboom wordt in deze 
plannen gesloopt. Enkele eigena-
ren van panden in het centrum heb-
ben in het verleden al plannen ge-
maakt voor dit gebied. Het college 
heeft 9 december vastgesteld aan 
welke uitgangspunten de plannen 

voor het Haitsmahof moeten vol-
doen. Uitgangspunt daarbij is dat de 
sterke kanten van het centrum wor-
den benut en de knelpunten wor-
den opgelost. Zo zijn het parkeren, 
de bereikbaarheid van het centrum 
en een aantrekkelijke inrichting van 
het gebied belangrijke onderdelen 
van de plannen. De komende maan-
den gaat de gemeente met eigena-
ren in het gebied en andere betrok-
kenen onderzoeken of de plannen 
haalbaar zijn. Daarnaast worden de 
inhoudelijke uitgangspunten voor 
het gebied verder uitgewerkt. Vol-
gend jaar moet duidelijk zijn of de 
plannen kunnen rekenen op bre-
de steun onder de betrokkenen en 
of ze financieel haalbaar zijn. Het is 
de bedoeling dat de gemeenteraad 
dan ook een besluit neemt of zij tijd 
en geld beschikbaar wil stellen om 
het project verder uit te werken naar 
een concreet ontwerp.

John Blom uit Mijdrecht is 
Europees kampioen met 
een Australorp kriel
Mijdrecht - Op 12,-13 en 14 decem-
ber werd in Enschede in de Twente 
hallen de 3e Australorp Europashow 
gehouden. Australorp is een (kriel) 
kippenras. John Blom uit Mijdrecht, 
die al ruim 20 jaar een enthousiast 
fokker is van dit (van oorsprong Au-
stralische) ras had voor deze show 
zijn mooiste 4 hennen en 2 hanen 
ingeschreven. En met een prach-
tig resultaat. Een hennetje werd be-
loond met het predikaat U (uitmun-

tend), was met 97 punten de aller-
mooiste en daarmee Europees Kam-
pioen. Voor John het hoogtepunt uit 
zijn fokkersloopbaan.

Het predikaat U wordt zelden ge-
geven en is daarom, als je dan ook 
nog Europees kampioen wordt, 
een uniek resultaat. De prijzen be-
stonden uit een tweetal oorkondes, 
waarvan één met een fraaie foto 
van het hennetje, een geldprijs, een 

mooi vaan en een legpenning van 
de Entente Européenne D’Aviculture 
et de Cuniculture. (Dit is de Euro-
pese Kleindierenorganisatie). Zijn 
andere dieren behaalden ook goe-
de resultaten maar konden niet tip-
pen aan het U predikaat. Het is ze 
vergeven. John is zondagavond ui-
terst tevreden naar Mijdrecht terug-
gekeerd met zijn dieren in de we-
tenschap dat dit een heel bijzonder 
weekend was.
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 Atalante D1 verliest 
kansloos van Keistad D2
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag reden de dames gesponsord 
door Krijn verbruggen en Haax-
man Lichtreclame vol goede moed 
af naar Amersfoort om daar in de-
ze moeilijke uitwedstrijd punten te 
gaan pakken.
Coach Sjaak Immerzeel was weder-
om genoodzaakt een fantasie op-
stelling het veld in te sturen. Vas-
te waarde Astrid vd Water had tij-
dens de vorige wedstrijd haar kuit-
spierspier geblesseerd en onder-
zoek wees uit dat het om een spier-
scheuring gaat. 
Gestart werd dan ook met Irma 
schouten op de spelverdeling, Inge 
Tanja en Carin van Tellingen namen 
de midpositie in en Mirjam vd Strate 
en Nancy Schockman begonnen als 
passer-loper. Het zevental werd ge-
completeerd door Suzanne Heijne 
op de diagonaal en Marlieke Smit 
weer terug op haar vertrouwde libe-
ro positie. 
De Vinkeveense dames werden de 
eerste set overdonderd door een 
diepe harde service van de Amers-
foortse spelverdeelster. Voordat 
goed en wel begonnen werd ston-
den dat dames al op grote achter-

stand van 7 punten. Time-outs en 
wissels konden geen verandering in 
het spel brengen en de eerste set 
werd kansloos verloren met 25-13.

Wissels
De tweede set werden de beide wis-
sels, Loes Kuijper en Janine Köne-
mann in het veld gebracht voor Su-
zan Heijne en Carin van Tellingen. 
Er werd scherper gestart en er werd 
zelfs een voorsprong van vijf punten 
genomen. Helaas kon het betere 
spel niet worden vast gehouden en 
aan het einde van de set kwam Kei-
stad langzij. Goed geplaatste bal-
len in het achterveld van Mirjam vd 
Strate zorgende voor enkele pun-
ten maar na  een bloedstollend ein-
de ging keistad er met de winst van-
door 27-25. 
De derde set was eigenlijk een ko-
pie van de tweede. Er werd beter ge-
start en een voorsprong werd geno-
men. Geleidelijk kwamen de fouten 
weer in het spel, de passes lagen te 
scherp op het net waardoor het spel 
te doorzichtig was en  het Amers-
foortse blok kon zich goed instellen 
op de harde aanvallen aan Vinke-
veense zijde. Er werd te weinig ge-

scoord, en het harde werken,  lever-
de niet de verdiende punten op. In-
ge Tanja probeerde het nog met een 
mooie omloop bal maar de Amers-
foortse puntenmachine was niet te 
stoppen. Met wederom een gena-
deloze harde klap langs de blokke-
ring zorgde de nummer 110 voor de 
overwinning in de spannende der-
de set 29-27.
Lamgeslagen door het grote verschil 
in efficiëntie werd zwak begonnen 
aan de laatste set. Nancy schock-
man probeerde met goede verdedi-
gende acties het team weer op de 
rails te krijgen maar de aanvalsters 
kregen de bal niet op de grond. De 
keistad dames speelde vrijuit en de 
eindstand in de vierde en laatste 
set was dan ook niet meer dan ver-
dient.25-17. 
Gelukkig kunnen de dames de ko-
mende maand herstellen van aller-
lei kwaaltjes want de eerstvolgende 
competitie wedstrijd zal pas weer 
gespeeld worden in het nieuwe jaar. 
Voor de beker moeten de dames 
waarschijnlijk nog wel een keer in 
actie komen voor de jaarwisseling 
maar de precies datum is nog niet 
vastgesteld.

Basketballers Argon 
ongeslagen winterkampioen
Mijdrecht - De heren basketbal-
lers van Argon hebben voor het der-
de jaar op rij de eerste helft van het 
basketball seizoen als kampioen af-
gesloten. In tegenstelling tot de 
twee voorgaande seizoenen wer-
den dit keer álle wedstrijden voor 
de kerst gewonnen in de 1e klas-
se kern. Ale ploegen in deze com-
petitie kwamen dit keer uit de regio 
Den Haag en Leiden en het niveau 
tussen de ploegen verschilde aar-
dig. Zo werd tot twee keer toe ruim-
schoots gewonnen van het Katwijk-
se Grasshoppers (100-44 en 77-
113) maar werden drie van uitwed-
strijden  tegen andere tegenstan-
ders maar nipt gewonnen. Het Leid-
schendamsche Gymnova werd met 
47-55 verslagen en twee weken ge-
leden werd het Rijswijkse Lokomo-
tief pas in de laatste minuten met 
58-61 op de knieen gedwongen. 
De wedstrijd tegen Lokomotief was 
redelijk typerend voor de stijl van 
spelen en het verloop van de wed-
strijden van de Mijdrechtse heren 
in deze competitie. Bijna alle wed-
strijden waarin de ploegen aan el-
kaar gewaagd waren begonnen in 
het voordeel van de tegenstanders. 
Het eerste en meestal ook het twee-
de kwart werd verloren en pas te-
gen of na de rust kwam Argon op 
gelijke hoogte en boog de achter-
stand om in een voorsprong. De re-
den daarvan is inmiddels bekend bij 
een ieder die deze mannenploeg va-
ker heeft zien spelen.

Uniek
De mix van leeftijd en ervaring bij 
deze ploeg is redelijk uniek te noe-
men waarbij tegenwoordig de jon-
ge garde in scorend opzicht bepa-
lend is en de oude garde bepalend 
is voor de speltactiek en het inzicht 
hoe de tegenstander gedurende de 

wedstrijd te verslaan. Zo wisselen 
de jonge talentvolle spelers Sjoerd 
Bouma en Joeri Blokhuis de laatste 
wedstrijden de rol van topscorer af 
en zorgt de ervaring in de ploeg o.a. 
voor een verdediging waar in deze 
competitie menig tegenstander zich 
kapot op bijt. Voorbeeld hiervan is de 
bijna feilloos werkende zone verde-
diging die er mede toe heeft geleid 
dat menig tegenstander hun gebrui-
kelijke aanvalsspel moesten gaan 
aanpassen. Door het goed samen-
spel binnen het team en het veel-
voudig toepassen van deze verdedi-
gingsvariant in de afgelopen jaren is 
dit één van de sterkste wapens van 
Argon geworden, Vooral de ploegen 
die het normaal moeten hebben 
van effectieve één-tegen-één acties 
werden hierdoor gedwongen om als 
team te gaan samenspelen wat ge-
lukkig voor de Mijdrechtse heren in 
de meeste gevallen tot minder pro-
ductieve aanvallen leidde. 

Achterstand
Ook in de uitwedstrijd tegen Oegst-
geest afgelopen zaterdag kwamen 
de Mijdrechtse heren eerst op ach-
terstand in het eerste kwart. Na 14-
8 en een driepunter van de spelver-
deler Edwin van der Hart was de 
achterstand na de eerste tien mi-
nuten gelukkig minimaal: 16-15. De 
verdediging werd weer geswitched 
naar een zone-verdediging waar-
door ook de ploeg uit Oegstgeest 
meer moeite kreeg met het verzil-
veren van scoringspogingen. Zoals 
wel vaker dit seizoen zorgde dit er 
tevens voor dat de concentratie en 
effectiviteit van de verdediging van 
de tegenstanders verzwakte waar-
door de heren van Argon ook aan-
vallend beter in hun spel konden 
komen. Afgelopen zaterdag was het 
vooral de zeer scherp spelende Joe-

ri Blokhuis die met steals en knap-
pe schoten in scorend opzicht be-
palend was voor Argon. Hij zou uit-
eindelijk met 25 punten topscorer 
worden. 
De ruststand tegen Oegstgeest was 
23-28 en in het derde kwart werd de 
voorsprong voor Argon verder uit-
gebouwd tot 32-40. Een leuk detail 
is dat Oegstgeest, net als vele an-
dere tegenstanders van Argon, de-
ze wedstrijd met maar liefst 10 man 
aantrad en daardoor veelvuldig kon 
doorwisselen. De Mijdrechtse heren 
spelen door blessures en andere 
verhinderingen al een aantal weken 
met een ploeg van slechts zeven 
man. Maar ondanks het ruime ver-
schil in gemiddelde leeftijd in ver-
gelijking tot de tegenstanders zorgt 
de conditie en het berekende spel 
bij Argon er steeds voor dat de be-
perkte bezetting niet tot een nadeel 
maar juist tot een voordeel leidt. 
Afgelopen zaterdag was na veer-
tig minuten de strijd definitief ge-
streden en werd de ongeslagen sta-
tus van de Argonauten gehandhaaft 
door een 49-64 overwinning op de 
ploeg uit Oegstgeest. 

Doordat dus alle wedstrijden wer-
den gewonnen zijn de heren van 
Argon op de eerste plaats geëin-
digd met 20 punten uit 10 wedstrij-
den. De tweede plaats wordt ge-
deeld door de eerder genoemde 
ploegen uit Leidschendam en Rijs-
wijk die beide 12 punten uit 20 wed-
strijden haalden.
Na de winterstop zullen de heren 
van Argon in een nieuwe compe-
titie in de 1e klasse de draad weer 
oppakken en tegen nieuwe tegen-
standers, voornamelijk uit de regio 
Utrecht, net als vorig seizoen ook de 
reguliere competitie als kampioen 
proberen af te sluiten.

Team Juventus kampioen 
Argon A Poule Champions 
League
Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
het dan zo ver. De wedstrijd waar 
Juventus tegen Chelsea kampioen 
kon worden in Champions League 
F’jes A Poule
De gehele competitie heeft Juventus 
bovenin de lijst gestaan. Ze speel-

de slechts een keer gelijk en de rest 
werd door hen gewonnen .
Om kampioen te worden, moest de-
ze laatste wedstrijd tegen Chelsea 
gewonnen worden. Na een gelijk 
opgaande strijd wist Juventus toch 
1 keer te scoren en de buit was bin-

nen. De spelertjes gingen moe ge-
streden naar de kantine om de prij-
zen in ontvangst te nemen. En nu 
kunnen ze genieten van de winter-
stop. Het eerstvolgende toornooi is 
op 18 januari in sporthal de Een-
dracht in Mijdrecht voor de F-’jes

Zwaarbevochten zege
De Vinken F1-Rohda F2
Vinkeveen - De Vinken F1, het op 
het veld en in het zaalseizoen nog 
ongeslagen team, kreeg afgelopen 
zaterdag geduchte tegenstand van 
Rohda F2 uit Amsterdam. In de eer-
ste helft zag het er daar absoluut niet 
naar uit. De jongste pupillen van De 
Vinken bleven doen wat ze de afge-
lopen weken al zo vaak deden: sco-
ren. Vooral de 3-0 was een beau-
ty. Onder de eigen korf werd de bal 
onderschept door Ravi Brockhoff. 
En voordat Rohda het wist, kwam de 
bal via Finn Kroon bij Zoë van Das-
ler. Deze bedacht zich geen moment 
en scoorde van dichtbij.  Na 10 mi-
nuten was het al 5-0 eer de tegen-
stander wat terug kon doen: 5-1. 
Die ene tegentreffer verstoorde de 
Vinkens scoremachine geenszins, 
want voor de rust werd er nog twee 
keer gescoord: 7-1. Geen vuiltje aan 
de lucht dus, althans dat de dacht 
de door Super de Boer gesponsorde 
ploeg uit Vinkeveen.

Omgedraaid
Na de rust echter waren de rollen 
omgedraaid. Althans qua doelpun-
ten. De Vinken bleef wel veelvul-
dig op de korf van de tegenstan-
der schieten, maar de doelpogingen 
mistten de precisie de ze in de eer-
ste helft wel hadden. Rohda daar-
entegen ging steeds beter spelen 

en kwam puntje voor puntje dich-
terbij. Via 8-3 werd het 8-4, 8-5, 8-6 
en zelfs 8-7. Zou De Vinken F1 dan 
toch tegen haar eerste puntverlies 
op lopen? Maar nee, zover liet de 
ploeg het niet komen. Verdedigend 
werden de puntje op de i gezet. En 
als de bal onderschept was, ging hij 
weer wat sneller rond. Kortom, Roh-

da werd meer en meer onder druk 
gezet. Drie mooie afstandschoten 
brachten uiteindelijk de eindstand 
op 11-7. Zwaarbevochten, maar al 
met al een verdiende overwinning 
die de ploeg, bestaande uit Emi-
le Molenwijk, Femke Vousten, Ravi 
Brockhoff, Zoë van Dasler en Finn 
Kroon nog steviger aan kop brengt.

Unitas H4 verslaat naaste 
concurrentie
De Ronde Venen - Unitas H4 is de 
nieuwe koploper geworden in hun 
poule door de naaste concurrenten 
te verslaan. Op 21 november trad 
het ongeslagen Unitas H4 aan te-
gen het eveneens ongeslagen Kom-
bysport. H4 ging uiterst geconcen-
treerd van start en in hoog tempo 
werd de eerste set binnengehaald. 
De goede lijn werd doorgezet en 
uiteindelijk werd het aangeslagen 
Kombysport met 0-4 verslagen (11-
25 16-25 17-25 16-25).
In de aanloop naar de wedstrijd te-
gen de volgende concurrent VCH 

werd nog twee keer gewonnen. De 
teams van Van Nispen uit Heemste-
de en het altijd lastige Atalante uit 
Vinkeveen werden beiden met 4-0 
naar huis gestuurd.
Op 10 december moest aangetre-
den worden tegen VCH. Het werd 
een echte wedstrijd. De eerste set 
ging redelijk makkelijk naar Unitas 
(16-25). De tweede set ging gelijk 
op en werd op de valreep gewon-
nen door VCH (25-23).
De derde set ging eveneens gelijk 
op en deze belangrijke set werd met 
veel inzet gewonnen door Unitas H4 

(23-25). VCH was aangeslagen door 
het verlies van de derde set en Uni-
tas kwam als snel op grote voor-
sprong in de vierde set. VCH vocht 
zich nog even terug in de wedstrijd, 
maar kon niet voorkomen dat Uni-
tas ook deze set naar zich toetrok 
(16-25).

In de winterstop zal er stevig door-
getraind worden, worden er ge-
sprekken gevoerd met de zich in 
grote getale aangemelde sponsoren 
en zal er alvast wat extra champag-
ne worden ingeslagen…

Vinken B1 net niet genoeg
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
moest het door SMC De Bron ge-
sponsorde eerste aspirantenteam 
thuis spelen tegen de nummer 2 
Blauw Wit/Haven B1. Na een mati-
ge eerste helft wist de B1 zich te-
rug te knokken in de wedstrijd. Het 
was jammer genoeg niet voldoen-
de om de 2 punten in Vinkeveen te 
houden.  

In de aanval begonnen Mariel-
le, Nicky, Thijmen en Mark. Verde-
digend kwamen Annick, Nelly, Mit-
chel en Junior het veld oplopen. On-
danks dat de De Bron-equipe op 
een 1-0 voorsprong kwam door een 
kansje van Thijmen was het Blauw 

Wit die de eerste helft domineerde. 
Ze hadden het betere van het spel 
en maakte het de Vinken aanval erg 
lastig. Vinken B1 was niet scherp 
genoeg ze hadden moeite om de bal 
naar de aanval te brengen en in de 
aanval hadden ze moeite om de bal 
daar te houden om een goede aan-
val op te zetten. 
De tegenstander wist daarvan te 
profiteren en wist de ruststand op 
1-4 te zetten.

Na de rust een stuk beter
Het De Bron-achttal begon de twee-
de helft een stuk beter. De tegen-
stander opende wel de score, maar 
de B1 was hard aan het werken om 

de achterstand goed te maken. Een 
afstandschot en een strafworp van 
Annick gaven de Vinken hoop, 3-5. 
Het SMC De Bron team knokte voor 
de punten en kregen daarvoor ook 
nog een mooie doorloopbal van Ma-
rielle, 4-5. 

De wedstrijd kon weer alle kanten 
op gaan. Blauw Wit leek wakker ge-
schud en scoorde 2 maal, 4-7. De B1 
bleef doorgaan en kwam nog 1 keer 
dichterbij via een kansje van Mit-
chel, 5-7. Helaas was dit het laatste 
wapenfeit van het De Bron-achttal. 
De tegenstander wist nog 1 keer te 
scoren en de eindstand kwam daar-
mee op 5-8.
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Uitglijder van Argon in 
Breukelen
Mijdrecht - Letterlijk en figuurlijk is 
Argon onderuit gegleden in Breuke-
len. Tegen de plaatselijke FC werd 
het 3-1 in het voordeel van de thuis-
club, dezelfde uitslag als in septem-
ber, echter toen was het een ge-
heel andere wedstrijd. Scheidsrech-
ter Westland vond het speelveld, on-
danks de op sommige plaatsen har-
de plekken, voldoende ontdooid om 
er een wedstrijd van te maken, al had 
uw kleumende reporter dat graag 
anders had gezien. Argon begon al 
gehavend aan de wedstrijd, Patrick 
Berkelaar, Pim van der Maarel, Alan 
Doorson en Lars Sloothaak volgden 
de wedstrijd geblesseerd vanuit een 
aangenaam verwarmd clubhuis en 
tijdens de wedstrijd moesten, me-
de door de veldperikelen, ook Mai-
kel Levering, Remco von Lindheim, 

Ronald Hijdra en Albert Mens afha-
ken zodat Argon in de slotfase met 
tien man eindigde.

Pogingen
Over de wedstrijd kan er gesteld 
worden dat de doelpunten van  FC 
Breukelen verlate Sinterklaas ca-
deautjes waren van de Argonde-
fensie. De pogingen van de thuis-
club liepen in de beginfase dood 
op de betrouwbare sluitpost van 
Argon Bas van Moort maar na een 
half uur was hij toch machteloos 
toen hij door een misser in de de-
fensie van dichtbij werd verrast door 
Maikel Goossens 1-0. Aanvallende 
pogingen van Christiaan Letschert 
en Jimmy van Veen hadden niet de 
juiste richting.
De tweede helft waren de twee te-

gendoelpunten ook het gevolg van 
uitglijders in defensie, Tim van Kip-
persluis en Angelo Willemse profi-
teerden dankbaar. 

Inmiddels waren Tobias Verburg, 
Youri van Adrichem en Leroy Le-
ijgraaff ingevallen voor de eer-
der genoemde geblesseerden. Vlak 
voor het eindsignaal maakte Leroy 
Leijgraaff de enige tegentreffer, na 
een mooie actie trof hij eerst de paal 
maar in de rebound trof hij wel het 
net 3-1. Een verdiende overwinning 
voor een beter spelend FC Breuke-
len dat door deze uitslag weer aan-
sluiting bij de kopgroep heeft be-
werkstelligd.
Eind januari start voor Argon de 
competitie weer, thuis tegen koplo-
per SVL uit Langbroek.

Atalante geeft goed partij 
tegen VCH H2
Regio - Vrijdag 12 december speel-
den de A-side media mannen tegen 
de nummer 2 uit hun competitie de 
mannen van VCH H2. Dit jonge ta-
lentvolle team staat stevig op de 2de 
plaats net achter Spaarnestad. De 
verwachting was dan ook dat Ata-
lante vol aan de bak zou moeten 
en zo geschiedde. De 1ste set wer-
den de mannen uit Hoofddorp over-
rompeld door Atalante, maar daarna 
kwamen de Hoofddorpers toch weer 
opzetten. Dit was niet de kracht van 
VCH op het servicekanon na, maar 
meer fouten van Atalante kant. Zon-
de want vanavond waren er moge-
lijkheden om van VCH te kunnen 
wellicht moeten winnen. VCH won 
uiteindelijk nipt met 2-3.

Aangezien Leonard de Jong naast 
het spelen bij Atalante in Vinke-
veen ook nog volleybalt in Baam-
brugge bij “zijn” oude liefde Beo 
blijkt dat het vele trainen en spelen 
toch langzaam zijn tol eist. Hij mel-
de zich dan ook met een blessure 
aan zijn elleboog maar zou gewoon 
beginnen aan de wedstrijd. Tevens 
werd good-old Tino van het Hoen-
derdaal “geleend” van H2 die zelf 
ook moesten spelen. Met Tino op 
de bank starten de heren onder de 
bezielende leiding van coach Mar-
tijn de Vries aan de wedstrijd. Ata-
lante schoot als een komeet uit de 
startblokken en overklaste VCH op 
alle fronten. Via 6-0 werd het 10-
2 en de gasten uit Hoofddorp wis-
ten niet waar ze kijken moesten. De 
aanvallers van Atalante konden zich 
goed uitleven en deden dit prima. 
De middenmannen Bas en Robert, 
de buitenaanvallers Rick, Leonard 
en Duncan lieten mooie aanvallen 
zien. VCH nam een time-out en via 
15-4 stoten de A-side media man-
nen door naar de 20 punten grens. 
VCH wist nog een paar punten te 
scoren, maar namen al snel hun 2de 

time-out. Coach de Vries wees de 
heren er op dat VCH zich nog wel 
terug zou knokken in de wedstrijd 
en dat de heren zich hiervan bewust 
moesten wezen. Echter bleek Ata-
lante hier goed tegen bestand, want 
zonder enige moeite werd de 1ste 
set binnen gesleept met 25-10 bin-
nen 15 minuten.

Tegenstand
In de 2de set liet VCH meer tegen-
stand zien. Ze begonnen langzaam 
in hun spel te komen en lieten bij 
vlagen zien waarom zij bovenin 
staan. Of dit nu de kracht was van 
de Hooffdorpers daar kun je vraag-
tekens bij zetten. Het waren meer 
slordigheden aan Atalante kant die 
de gasten de punten cadeau de-
den. Atalante had moeite met de 
harde sprongserve van VCH. De 
passers van Atalante kregen maar 
met moeite de pass bij spelverde-
ler Frans Roos. Gevolg was dat VCH 
deze set won met 19-25.
In de 3de set moest Leonard zich 
dan ook laten vervangen door Tino. 
De blessure begon op te spelen en 
verder spelen was niet meer mo-
gelijk Deze set zou de ommekeer 
moeten worden voor de A-side me-
dia mannen. In de pauze van de sets 
wees Martijn de Vries de heren op 
hun foutjes en dat deze er uit moes-
ten. Of de pep talk nu zoveel indruk 
gemaakt had op de heren is onbe-
kend maar feit was wel dat de he-
ren van Atalante overklast werden 
door VCH. Coach de Vries nam zijn 
beide time-outs en moest zich voor 
het eerst sinds zijn coaching echt 
boos maken. Zijn verhaal loog er 
niet om, het spel wat de heren lie-
ten zien was bij het genante af. Dit 
moest heel snel beter. Overklast is 
misschien wel teveel van het goede 
voor VCH, want het waren meer per-
soonlijke fouten en miscommunica-
ties binnen de lijnen waardoor VCH 

een ruime voorsprong nam en deze 
niet meer uit handen gaf, 11-25.

Snel winst
Aan het begin van de 4de set leek 
het er op dat VCH snel de winst bin-
nen wilde halen. Bij een 1-4 achter-
stand nam coach de Vries zijn 1ste 
time-out. Het moest beter, anders 
was het gedaan met de heren. Dit 
bleek niet tegen dovemans oren ge-
zegd te zijn. De heren van Atalan-
te begonnen aan een geweldige in-
haalrace en lieten de volle tribu-
nes zien dat zij de nodige vechtlust 
bezitten. In een prachtige set met 
mooie rally’s was Atalante de bete-
re. Tino gaf zijn visitekaartje af door 
de pass goed te brengen bij Frans 
waardoor ook hij zijn aanvallers kon 
bedienen. Ook de 3 meter aanval-
len liepen goed met Bas en Robert. 
Atalante wist met vechtlust en hard 
werken de 4de set te winnen met 
25-21.

De 5de set. Het kon werkelijk al-
le kanten op. VCH nam een ruime 
voorsprong en Atalante knokte zich 
weer terug in de wedstrijd. Bij een 4-
8 stand de bekende veldwissel. Het 
beste was er toch een beetje af aan 
Atalante kant en het bekende gaatje 
in punten kon niet meer worden in-
gelopen door de A-side media man-
nen. VCH won de 5de set met 10-
15 waardoor zij 3 punten mee naar 
huis nemen. Atalante kan 2 punten 
toevoegen aan hun totaal. Niet on-
verdienstelijk, maar er had wellicht 
meer ingezeten. 

Tijd om er lang over na te denken is 
er niet, dinsdag 16 december spelen 
de mannen de inhaalwedstrijd thuis 
tegen Xenon. Dit team staat laatste 
in de poule en gezien de stand op 
de ranglijst moet er gewonnen wor-
den om aansluiting te houden met 
de 1ste vijf plaatsen op de ranglijst. 

Dé Biljart Makers nieuwe 
sponsor biljartvereniging
De Vrijheid
De Ronde Venen - Gerard en Cees 
Bocxe, eigenaars van Dé Biljartma-
kers uit Portengensebrug, zijn de 
nieuwe sponsors van biljart vereni-
ging De Vrijheid in Amstelhoek. Ge-
rard en Cees ieder al bijna 40 jaar  
gepassioneerd werkzaam in de bil-
jartsport, dragen  deze als cafésport 
een warm hart toe. 

Vier jaar geleden begonnen met hun 
eigen bedrijf  “Dé Biljartmakers”  en 
gevestigd aan de Portengen 51 in 
Portengensebrug. Hier bieden zij 
biljarters in hun showroom een uit-
gebreid assortiment biljartartikelen, 
sportprijzen en gezelschapsspelen. 
Ook bieden Dé Biljartmakers niewe 
en occasion biljarts van uitzonder-
lijke kwaliteit. Reparaties aan keuen 
worden direct uitgevoerd. 

Spelers uit De Ronde Venen compe-
titie genieten een korting van 10% 
op alle accessoires. Meer informatie 
vindt u op www.debiljartmakers.nl

Sponsor
Dat de sponsoring zijn vruchten af-
werpt blijkt wel uit de uitslagen van 
het team van De Vrijheid in de Ron-
de Venen Competitie.

De voorgaande jaren streden de 
biljarters in de middenmoot , maar 
dit jaar strijden de talenten om de 
hoogste plaatsen. De spelers van De 
Vrijheid spelen dan ook op  een vak-

kundig geïnstalleerd en onderhou-
den biljart uitgevoerd met een Iwan 
Simonis Rapide wedstrijdlaken en 
Super Aramith wedstrijdballen.  

Het team bestaat uit de volgende 
spelers:  Bert Loogman, kopman en 
teamleider. 

Meerdere malen kampioen libre en 
driebanden. Bovendien speelt Bert 
het hoogste moyenne driebanden in 
de Ronde Venen Competitie. 

Fred van Eijk,  komt door een hard-
nekkige schouderblessure niet veel 
aan spelen toe, maar is er altijd bij.

Stijgend
Nico van Soeren, speelt om de 
week. Paul Huzemeier, sinds kort 
weer voor de Vrijheid/DéBiljartma-
kers gaan spelen en is de huidige 
kampioen driebanden in de B-pou-
le. Bart Dirks, speelt voor het twee-
de jaar voor de Vrijheid/DéBiljart-
makers en is volop in de stijgende 
lijn met zijn moyenne.

Dave Meyer, een van de jongste 
spelers van de competitie is als 2e 
geëindigd in het Driebandenkampi-
oenschap in de B-poule.

Glen Altena is de 1e reserve speler.
Martin Bos 2e reserve speler en ei-
genaar van DART-BILJART-FEEST-
CAFÉ  De Vrijheid en medesponsor 
samen met Dé Biljartmakers, kijkt 
vooral graag naar biljarten en speelt 
als hij aan de tafel staat de ballen 
van de hemel. 

Het speelschema van dit topteam, 
vindt u op www.biljartfederatie.nl

De Kuiper/van Wijk rukt 
op naar de derde plaats
De Ronde Venen - Het team van 
De Kuiper/van Wijk (zie foto) is aan 
een hele sterke opmars bezig. Met 
4 overwinningen van 7-2 achter el-
kaar is er sprake van een hele ster-
ke serie. 
Met nog 3 wedstrijden te gaan lijkt 
het 1e periodekampioenschap be-
slist. In een rechtstreeks duel ver-
sloeg Dio 1 het team van De Vrij-
heid/Biljartmakers met 7-2. De rou-
tiniers van Dio 1 laten dit periode-
kampioenschap zich niet meer ont-
nemen, mits er een wonder plaats 
vindt.!!!!
Speelweek 16 gaf wederom ver-
rassende spelers met de beste re-
sultaten van de week. De kortste 
partij was voor Allan Knightley met 
14 beurten en Wim van der Lin-
den scoorde met 12 caramboles = 
38,71% procentueel de hoogste se-
rie.
Bob’s Bar 1 was met 5-4 net iets 
sterker dan Cens 1. Opvallend was 
de eerste overwinning van Evert 
Driehuis van dit seizoen. In 22 beur-
ten was hij veel sterker als Richard 
van de Kolck.
Cens 2 maakte met 7-2 korte metten 
met Bob’s Bar 2. Evenals een gewel-
dige Allan Knightley was Edwin de 

Jong op dreef. In 16 beurten had hij 
geen greintje mededogen met Ste-
fan Vos.
De Kromme Mijdrecht 1 moest met 
2-7 diep buigen voor De Kuiper/van 
Wijk. Martien Heijman, Toine Doezé 
en Michael de Kuiper waren veel te 
sterk voor hun tegenstanders. John
Oldersma redde de eer voor De 
Kromme Mijdrecht 1 door Kees de 
Zwart te verslaan.
De Kromme Mijdrecht 2 deed het op 
de andere biljarttafel veel beter door 
Stieva Aalsmeer met 7-2 te verslaan. 
Ab Augustin, Wim van der Linden 
en Adrie van Yperen haalden de 
punten voor De Kromme Mijdrecht 
2. Wil Bouweriks zorgde ervoor dat 
er nog 2 punten mee naar Wilnis 
gingen.

Nipt
De Paddestoel 1 verloor nipt met 4-
5 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
1. Vader Gerrit en zoon Anthony 
Schuurman zorgden voor de punten 
van De Paddestoel 1. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 bon-
den De Paddestoel 2 met 7-2 aan 
de zegekar. Opvallend was dat al-
le wedstrijden in weinig beurten uit 
waren. Peter Marsen, Frank Witzand 

en Evert Oudhof hadden er dus zin 
in en wonnen voor De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2.
Dio 1 liet met 7-2 geen twijfel be-
staan dat ze het sterkste team zijn 
door runner-up De Vrijheid/Biljart-
makers  te verslaan. Paul Schuur-
man versloeg gelegenheidskopman 
Nico van Soeren. Het team mist dui-
delijk kopman Bert Loogman. Paul 
Huzemeier zorgde in een spannen-
de partij voor de punten van de Am-
stelhoekers.
De Schans won verrassend met 5-
4 van De Merel/Metaal Mijdrecht 
4. John Beets had maar 20 beurten 
nodig om Wim Roest beteuterd ach-
ter te laten. Henk Doornekamp be-
haalde een ruime overwinning op 
Ben Fransen.

De Paddestoel 3 verloor met 4-5 van 
De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Van 
deze wedstrijd zijn geen bijzonder-
heden te melden, omdat de wed-
strijdformulieren nog niet binnen 
waren.

Stand na speelweek 16:
1.  Dio 1                                  99 
2. De Vrijheid/Biljartmakers     89
3. De Kuiper/van Wijk              83

Hockeymeiden 8D1 van 
HVM winterkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest HVM meiden 8D1 op het be-
vroren en dus keiharde kunstgras-
veld van Castricum de laatste wed-
strijd voor de winterstop hockeyen.
Met een volledig team werd daarom 
’s morgens vroeg afgereisd. Omdat 
de temperatuur net onder het vries-
punt lag en er bovendien een fel-
le wind waaide, was het zaak om 
een stevige warming-up te doen om 
daarna meteen scherp en warm aan 
de wedstrijd te kunnen beginnen. 
Tijdens deze warming-up moest 
middenvelder Emma van der Meu-
len helaas afhaken. Een vervelen-
de val leidde tot een polsblessu-
re waardoor het meespelen in deze 
wedstrijd onmogelijk werd. Improvi-
seren voor 
de coa-
ches Erik 
van der 
M e u l e n 
en Marjon 
Oudheus-
den dus. 
Maar met 
Sanne van 
der Loo op 
de positie 
van Emma 
k o n d e n 
al vroeg 
in de eer-
ste helft 
de eerste 
doelpun-
ten voor 
Mijdrecht 
genoteerd 
w o r d e n , 
mede door 
de rushes 
van Estel-
le van der Laan langs de zijlijn en 
het aanvalsspel van Laura Winters, 
Noé Bretin en Ilse Oudheusden. 
Omdat ook in de verdediging Kar-
lijn van Nieuwkerk, Eva Verhoef, Ja-
na Vesseur en Manon van Schaik 
uitstekend werk verrichten, kon er 
met een redelijk comfortabele 3 -1 
in het voordeel van Mijdrecht ge-
rust worden. Snel wat fruit en drin-

ken consumeren, en even aandacht 
voor een enkele aanwijzing van de 
coaches. Zo snel mogelijk beginnen 
met de tweede helft was het parool. 
Hoe langer stilstaan, hoe kouder de 
meiden het kregen immers.

Niet goed
De eerste vijf minuten van de tweede 
helft sloop er toch wat onrust in de 
Mijdrechtse ploeg. Passes kwamen 
niet goed aan, er was teveel balver-
lies en er werd even niet goed op de 
“man” verdedigd. Gelukkig kon te-
genstander Castricum hiervan, on-
danks enkele strafcorners, geen ge-
bruik maken. Na de wat nerveu-
ze start herpakten de Mijdrechtse 
meiden zich echter uitstekend. En 

toen het Ilse Oudheusden was die 
met de 4 -1 in Mijdrechts voordeel 
het eerste doelpunt na rust liet aan-
tekenen, was de wedstrijd eigenlijk 
beslist. Met een aantal prima uit-
gespeelde aanvallen over diverse 
schijven werd Castricum vervolgens 
verder op achterstand gezet, zodat 
ook deze laatste wedstrijd voor de 
winterstop met ruime cijfers (8 – 1 in 

Mijdrechts voordeel) werd gewon-
nen. Door deze eindstand en door 
het genot van de warme chocolade-
melk met slagroom, weer verzorgd 
door de altijd aanwezige, enthousi-
aste ouders, was de koude van de 
Castricumse toendra snel vergeten.
Terugkijkend op de eerste helft van 
dit seizoen kunnen we constateren 
dat het alleen Strawberries uit Vel-
sen is gelukt om met een 4 - 4 ge-
lijkspel een tweetal puntjes van de 
Mijdrechtse meiden af te snoepen. 
Alle overige wedstrijden werden 
met ruime cijfers gewonnen en wat 
nog belangrijker is: elke week staan 
er een tiental meiden in het veld die 
bereid zijn zich helemaal te geven 
en bereid zijn voor elkaar te knok-

ken. Dit, gekoppeld 
aan de steeds be-
ter worden individu-
ele hockeytechniek 
en het zich alsmaar 
doorontwikkelende 
spelinzicht, maakt 
dit team tot een su-
perteam.

Aandacht
Hierbij dienen ook 
de tijd en aandacht 
die trainer Walter 
Broxterman aan het 
team schenkt ge-
noemd te worden. 
“ B e w o n d e r e n s -
waardig hoe snel 
de meiden de aan-
geboden trainings-
stof niet alleen op-
nemen, maar na 
zeer korte tijd ook 
weer laten terugzien 
in de wedstrijden. 

Echt plezierig om met deze meiden 
te kunnen trainen” aldus Walter. Sa-
menvattend: 
Deze meiden blijven wekelijks als-
maar nog weer beter worden. Nu als 
winterkampioenen echter de sticks 
even aan de kant en lekker even an-
dere dingen doen om straks weer 
vol gretigheid de hockeyvelden te 
kunnen veroveren.

Het complete team, alvast in Kerstoutfit, weer langzaam op temperatuur
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Veel prijzen voor judoka’s 
van Judoschool Blaauw
Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben meegedaan 
met het gezellige Fuyiama toernooi 
te Abcoude. Zeventien judoclubs 
hadden 240 judoka’s ingeschreven 
voor dit toernooi, van wie de oudste 
14 jaar was. 
De kinderen werden onderverdeeld 
op kleur band en gewicht in 54 pou-
les zodat ze minimaal drie wedstrij-
den moesten maken. Hierdoor kun-
nen de kinderen zo veel mogelijk er-
varing op doen met wedstrijden. 
Van de 52 ingeschreven judoka’s 
van Judoschool Blaauw hadden er 
aan het eind van de dag 14 een eer-
ste plaats en 15 een tweede plaats. 
Naast een prijs voor de eerste en 
tweede plaats kregen ook de overi-
ge deelnemers in de poule een prijs 
voor de derde plaats.
Dahley Springintveld, geboortejaren 

1998-1999, was in zijn gewichts-
klasse erg goed op dreef. Hij moest 
4 wedstrijden maken. Al zijn wed-
strijden wist hij met goed en geva-
rieerd aanvallend judo te winnen. 
Hierdoor werd Dahley overtuigend 
winnaar in zijn poule en mocht hij 
een mooie beken in ontvangst ne-
men.
Bij de meisjes zaten Denise Roelof-
sma en Eline Kooijman samen in een 
poule. Beide wisten hun eerste paar 
wedstrijden te winnen en moesten 
samen uitmaken wie er zich kam-
pioen mocht noemen. Eline wist de 
onderlinge wedstrijd op een ippon 
te winnen en werd hierdoor eerste 
in de poule.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden eerste: 
Dahley Springintveld, Eline Kooij-
man, Hein Lek, Lars Bekkers, Martijn 

ten Veldhuis, Mats Koolmoes, Pie-
ter de Bruine, Rick van Tol, Romano 
Vermeulen, Stan van den Berg, Tom 
Prager, Tomas van der Made, Vin-
cent Schreutelkamp, Wouter Zoet-
hout.
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden tweede: Ai-
sha Ratra, Denise Roelofsma, Jasper 
Kempers, Jeroen Trommel, Jouke 
van Westrenen, Lianne Opentij, Luc 
Gieling, Malee Luijken, Mike Theijs-
sen, Sjoerd Balvers, Skip Weisscher, 
Stefan Roelofsma, Thomas Copier, 
Vincent Pijpers, Wibo Petersson, 
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
beker voor de derde plaats in ont-
vangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

Legmeervogels organiseert 
het oliebollentoernooi
Uithoorn - Ook in dit jaar, 2009 or-
ganiseert Legmeervogels weer het 
traditionele  oliebollentoernooi. Dit 
toernooi bestaat uit twee delen. Je 
hebt het oliebollenvoetbaltoernooi 
en je kunt meedoen met het.

Oliebollenklaverjastoernooi. 
Het voetbaltoernooi is verspreid over 
2 dagen tw. Zaterdag 27 december 
voor de pupillen van 09.30 uur tot 
plusminus 13.00 uur en voor de de 
C junioren van 14.00 uur tot zo rond 
de klok van 17.00 uur.
Deelname is natuurlijk geheel gra-
tis. Belangrijk is op tijd aanwezig 
zijn. Dat wil zeggen voor d epupil-
len om 09.00 uur en voor de C juni-
oren om 13.30 uur.  Op zondagmor-
gen 28 december is het oliebollen-

voetbaltoernooi voor de B junioren 
dat begint om 10.00 uur .Maar aan-
wezig zijn om 09.30 uur en v.a. 13.00 
uur is het oliebollenvoetbaltoernooi 
voor de A junioren en alle senio-
ren (zaterdag - zondag –zaalvoet-
bal - handbal). Bij goed weer wordt 
het toernooi gespeeld op de voet-
balvelden en is het iets minder dan 
wordt er uitgeweken naar de hand-
balvelden. Het daarom belangrijk 
om 2 paar schoenen mee te nemen; 
voor het veld of de handbalvelden.  
Je kunt dus gerust stellen dat het 
toernooi bijna altijd doorgaat. Alleen 
ijzel kan roet in het eten gooien.  Het 
principe van dit toernooi is dat alle 
namen in een grote beker gaan en 
de teams dus doormiddel van loting 
worden vastgesteld. 

Klaverjastoernooi
Het oliebollenklaverjastoernooi 
wordt gespeeld op zondag 28 de-
cember aanstaande en begint om 
14.00 uur. 
Deelnemers betalen €2,50 per per-
soon en natuurlijk is er weer een 
grote tombola.

Oliebollenbakkers
Verder zijn er beide dagen schalen 
met verse oliebollen.

Ook dit jaar zijn de 6 sterren olie-
bollenbakkers , Harry Abma en Ger-
rit v.d. Maat weer bereid gevonden 
om naar Uthoorn te komen om voor 
u en voor ons de oliebollen te bak-
ken. 
Echt Topkwaliteit.

Legmeervogels E8 kampioen  
Uithoorn - Na een superspannen-
de wedstrijd tegen Ouderkerk E5 is 
Legmeervogels E8 
afgelopen zaterdag kampioen  ge-
worden. Nadat zij eerst op een 0-2 

achterstand kwamen, werd de stand 
omgebogen in een 4-2 voorsprong.
Uiteindelijk werd het 2 minuten voor 
tijd nog 4-4, maar 1 punt was vol-
doende voor

Legmeervogels E8 om zich direct 
kampioen te kunnen noemen.
Daarna volgde een groot feest met 
de in grote getale opgekomen ou-
ders, opa’s,oma’s, broers en zussen.

Gehavend KDO onderuit 
in Diemen
Regio - Voor KDO stond afgelopen 
de lastige uitwedstrijd in en tegen 
Diemen op het programma.
KDO kende in aanloop naar deze 
wedstrijd diverse personele proble-
men, gezien het feit dat er maar liefst 
vier vaste basisspelers ontbraken 
deze middag. Bart Tilburgs (dubbe-
le beenbreuk), Rick Kruit (scheur-
tje in zijn bot, loopt nu in het gips), 
Paul Hogerwerf (griep) en Maykel 
Sitvast (vakantie) konden allen niet 
van de partij zijn. Trainer Ron Lang-
hout koos daarom voor de volgende 
elf spelers: Peter Onderwater, Den-
nis Onderwater, Rainier Onderwa-
ter, Michael Meijer, Frank Hoger-
werf, Patrick Schijff, Sven Vlasman, 
Rob Rewijk, Jim Voorn, Dennis Rool-
ker en Erik Verbruggen.
Voor aanvang van de wedstrijd werd 
er een minuut stilte in acht geno-
men vanwege het overlijden van ras 
KDO-er Martin Bartels. Martin Bar-
tels (65 jaar) is o.a. jarenlang ver-
bonden geweest bij de KDO-se-
lectie als herstel- en conditietrai-
ner op dinsdagavond. Voor Mar-
tin was er in de selectie altijd groot 
respect en hij was met zijn positieve 
houding een voorbeeld voor velen. 
Zelfs tijdens zijn ziekte deed hij er 
alles aan om de KDO-spelers te sti-
muleren en de contacten te onder-
houden. Langs deze weg willen we 

dan ook zijn vrouw en dochters veel 
sterkte toewensen om dit grote ver-
lies te kunnen verwerken.

Dicteren
Vanaf begin af aan was Diemen 
de ploeg die de wedstrijd dicteer-
de. Met hun aanvallende spel wa-
ren zij een ware plaag voor de KDO-
achterhoede. Tot echte kansen leid-
de dit echter niet, zodat KDO op de 
been bleef. In de 32e minuut zou 
dan toch de ban gebroken worden, 
nadat een voorzet van de linkerkant 
voor de voeten terecht kwam van 
een inlopende speler van Diemen, 
1-0. Met deze tussenstand zou uit-
eindelijk ook de rust bereikt worden. 
In de rust besloot trainer Langhout 
om Doron Borger in te brengen ten 
koste van Rob Rewijk.

KDO startte de tweede helft beter 
dan de eerste helft en was via Doron 
Borger gevaarlijk aan de zijkanten. 
Dankzij een aantal goede voorzet-
ten stichtte hij gevaar voor het Die-
mense doel. Lang kon KDO ech-
ter niet genieten van Borger, omdat 
hij in één van zijn goede acties in 
de 68e minuut hardhandig onder-
uit werd gehaald. In de 72e minuut 
zou Diemen de voor hun bevrijden-
de 2-0 maken en was de wedstrijd 
definitief beslist. In het laatste kwar-

tier maakte Diemen nog 2 goals en 
zo kon KDO met een 4-0 nederlaag 
huiswaarts keren.

Zesde
Door dit verlies blijft KDO op de zes-
de plaats staan, omdat alle andere 
wedstrijden in de poule werden af-
gelast. Volgende week speelt KDO 
op de inhaalzondag in Amsterdam 
tegen Swift. Swift staat op een ge-
deelde achtste plaats met elf punten 
uit elf wedstrijden. Deze wedstrijd is 
van cruciaal belang om de winter-
stop met een positief gevoel in te 
gaan. Er zal met veel meer beleving 
gespeeld moeten worden om in Am-
sterdam de volle buit mee te nemen. 
De wedstrijd begint om 14:30 uur op 
het sportpark Olympiaplein.

KDO 2 
KDO 2 speelde afgelopen zondag 
in Duivendrecht tegen CTO’70 2. In 
de heenwedstrijd won het 2e fraai 
met 3-2 in blessuretijd. Deze mid-
dag deed KDO zichzelf veels tekort, 
omdat er naar schatting 10 opge-
legde kansen werden gemist. Uit-
eindelijk gingen ze dan ook met 4-
1 ten onder. Kortom een zeer ge-
flatteerde overwinning en met meer 
koelbloedigheid in de afronding zou 
een punt minimaal haalbaar zijn ge-
weest.

Op de foto van links naar rechts achter : Ajoub Chemlali, trainer/coach Peter van Stijn,
David Ertugrul, Dani van der Bijl, Robin Jongkind, trainer/coach René Jongkind en Alain Schutter.
Vooraan : Nick van Volen, Fabian van Stijn, Kevin Maijenburg en Max van de Broek

Legmeervogels E5

Alleen als het ijs- en ijskoud is 
Uithoorn – Zaterdag jl. in ijskoud 
weer (gevoelstemperatuur -100 gra-
den voor het publiek), na een war-
ming up op de plaatselijke ijsbaan, 
begon LMV E5 aan het oefenpotje. 
Het werd een leuke wedstrijd, waar-
bij RKDES in de eerste helft de be-
ter voetballend en naar elkaar over-
spelende ploeg was, hierdoor kwa-
men zij vrij snel op 1-0 en 2-0. De E5 
stroopte de mouwen op, en coun-
terde de 2-1 binnen. RKDES ging 
door met goed overspelen, waar-
door het 3-1 werd, en na weer een 
counter van de E5 werd het 3-2 en 

zelfs 3-3, dit kwam omdat de E5 zeer 
hard werkte. En dat werd beloond, 
dat blijkt. In de rust had coach Ri-
chard Spit nog wat tips, want LMV  
kwam wel steeds een mannetje te-
kort, zo leek het. 
Als LVM in  de aanval was moest 
de verdediging meer meelopen 
naar voren, en als LMV een tegen-
aanval kreeg, moest de voorhoede 
meer mee terugverdedigen, hier-
door krijgt de tegenstander minder 
vrije spelers en minder ruimte. Nog 
maar net begonnen werd het direct 
3-4 voor de E5, dus de coach had 

het goed gezien. Toch bleek RKDES 
een sterke tegenstander want door 
goede combinaties werd het 4-4, 5-
4 en 6-4 voor RKDES. Deze tweede 
helft leek zeker niet op die van vori-
ge week, want E5 wilde niet verlie-
zen, en ze begonnen beter over te 
spelen, waardoor er kansen kwa-
men. 
Dit bleek ook wel want ze scoorden 
6-5 en ook nog de 6-6. Het was een 
wedstrijd met veel inzet van de kant 
van de Legmeervogels E5, en door 
de tip van de coach was ook de 2e 
helft leuk om te zien.

23e Quakel zaalvoetbal 
toernooi van start
De Kwakel - Het grootste zaalvoet-
baltoernooi  in de omgeving  is weer 
begonnen en teams uit de wijde om-
geving geven hun acte de présence 
op deze zaterdagavonden.
Om 18.00 uur was de aftrap met de 
volgende deelnemende teams.

Dyyonet het team van Jeroen van 
der Meer
RKS Robert Kennedy school
FC weer gewonnen
Trendclub
Kwekerij de Noordpoel
De begonia’s

Het team v/d Meer mocht de aftrap 
nemen tegen de Robert Kennedy-
school die in een bloedige gelijkspel 
eindigde.
Het beste spel van v/d Meer was te-
gen het sterke Trendclub waar ze het 
hebben laten liggen om die een flin-
ke tik te geven en gaven hun voor-
sprong vlak voor tijd weg, 2-3.

De Robert Kennedy heeft het toer-
nooi verlaten zonder één nederlaag 
maar de gelijke spelen hebben hun 
de das omgedaan om de avond win-
nend af te sluiten.
FC weer gewonnen zullen hun naam 
volgend jaar iets aan moeten pas-
sen denk ik ondanks dat ze het niet 
echt slecht deden met kleine neder-
lagen en maar 1 punt was er al snel 
een einde aan dit toernooi.

Van de Trendclub werd veel van ver-
wacht omdat het gerucht ging dat er 
een enkele prof in mee zou spelen. 
Het team dat voornamelijk uit spe-
lers van de Legmeervogels zou be-
staan, verloren geen wedstrijd, maar 
hadden met mindere tegenstanders 
veel moeite om de concentratie er-

bij te houden, behalve bij de ande-
re concurrent van hen, die veegde 
ze met maar liefst 7-1 van het veld, 
toen lieten ze pas zien wat ze echt 
in hun mars hadden. Als ze in de fi-
nale ook zo spelen zie ik ze ver ko-
men. Kwekerij de Noordpoel is een 
team waar iedereen weer rekening 
moet houden het team  wat bestaat 
uit jeugdige kwakelse talenten mis-
ten enkele geblesseerde belangrij-
ke spelers om echt mee te kunnen 
doen voor de finale avond  want de 
enige wedstrijd waar ze het lieten 
liggen was tegen de Trendclub die 
ze ruim en onnodig  verloren.
De begonia’s was een team dat be-
stond uit voetballers die voor een 
avondje uit kwamen, en daar ookhet 
meeste plezier in hadden want met 
1 punt 1 doelpunt voor en 13 doel-
punten tegen mag je niet verwach-

ten dat je daadwerkelijk mee doet 
voor de hoofdprijs. De leukste wed-
strijd van de avond was die van De 
Robert Kennedyschool tegen kwe-
kerij de Noordpoel dat was er een 
van vader tegen zoon en der zat veel 
spektakel in de wedstrijd.
Een gelijkspel was daarom terecht 
en het publiek zat op het randje van 
zijn stoel.

Eind uitslag
1 Trendclub                  13 p 14-3
2 Noordpoel                 10 p 13-11
3 Robert Kennedy         9  p  7- 1
4 Dyjonet v/d Meer       7  p  5- 5
5 FC weer gewonnen    1  p  2– 9
6 De begonia’s              1 p 1 –13

Zaterdag 20 december 18:00u weer 
6 nieuwe teams die strijden voor 
een plek in de finale

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 9 december 
werd alweer de derde zitting van 
de laddercompetitie gespeeld. In de 
A-lijn, met elf paren, werden eerste 
Greet Overwater en Guus Pielage 
met 69.27%! Tweede waren Elly van 
Nieuwkoop en Jessie Piekaar met 
61.88%. Als derde volgde het paar 
Geke Ludwig en Margo Zuidema 
met 59.90%. In de B-lijn, met twaalf 
paren, scoorden Renske Visser en 
Ria van Geelkerken 58.75% en wer-
den daarmee eerste.  Tilly van Dijk en 
Jany van der Ent, met 57.92%, wer-
den tweede. Gertrude Doodkorte en 
Floor Janssen plaatsten zich als der-
de met 55.83%. Dan nu de compe-
titiestand: eerste staan, nu voor de 
tweede keer, Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekaar met een gemiddel-

de van 59.79%: Enige “dank” zijn zij 
toch?verschuldigd aan Ank Reems 
en Floor Janssen die Jessie terzij-
de hebben gestaan bij afwezigheid 
van haar partner.  Greet Overwater 
en Guus Pielage zijn tweede, met 
59.01%, en hebben daarmee Ger-
da Bosboom en Nel Hamelijnck van 
hun tweede positie gestoten: zij zijn 
nu derde met 57.93%. Ach ja het kan 
verkeren zei Brederode: vele twee-
den zullen derde zijn en vierde, etc. 
Na de kerstdrive op 16 december 
is het bridgejaar voor Hartenvrouw  
weer ten einde. Schrijfster dezes 
gaat op kerstreces en wenst u allen 
fijne kerstdagen en een goed 2009!. 
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Bel 
Alice Oostendorp, telefoonnummer 
0297-540183.

Bridgevereniging Hartenvrouw



Mijdrecht – De welpen van scou-
ting Jan van Speyk Mijdrecht/Wil-
nis hebben donderdagavond 11 de-
cember namens de VSB Bank kerst-
stukjes uitgedeeld in De Ronde Ve-
nen. Ieder jaar verkoopt de scou-
tinggroep mooie kerststukjes aan 
de deur. De VSB Bank sloeg een 
groot aantal kerststukjes in en de 
welpen bezochten vijf zorgcentra in 
Mijdrecht en Vinkeveen om ieder-
een van de mooie stukjes te voor-
zien.
Alle mensen in de verzorgingshui-
zen waren erg enthousiast bij het 
ontvangen van de cadeautjes, de 
welpen werden soms zelfs verwend 
met wat snoepjes. ,,Is dat voor mij? 
Wat enig” kregen de jongens vaak te 
horen. De jongens (van 7 tot 11 jaar) 
hebben aardig doorgewerkt, want 
aan het einde van de avond waren 
232 ouderen in Maria-Oord, Vin-
kenoord, Zuiderhof, Nieuw Avond-
licht en Gerardus Majella voorzien 
van een gezellig kerststukje.
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Slechte communicatie 
stagnering watertoevoer
Regio - Woensdag 10 december jl. 
ontstond er in Woerden rond zeven 
uur in de ochtend een breuk in de 
hoofdtransportleiding van het regio-
nale drinkwatercircuit. In De Ronde 
Venen kwam nauwelijks meer wa-
ter uit de kraan, koffie en thee zet-
ten was er niet meer bij en sommi-
gen kwamen ongewassen en ge-
schoren op hun werk. Als de sto-
ring ernstig genoeg is worden de 
omliggende gemeenten door water-
bedrijf Vitens, gevestigd in Lelystad, 
gewaarschuwd. Dat bleek achteraf 
gezien dan ook het geval hetgeen 
werd bevestigd door de woordvoer-
ster van Vitens, Kim van Gameren. 
Reden van het telefoongesprek was 
het plotseling opduiken van een be-
richt dat men na het herstel van de 
leiding het drinkwater uit de kraan 
tot nader aankondiging twee minu-
ten moest koken alvorens het te ge-
bruiken. Dat stond inmiddels op de 
website van Vitens en het was door-
gegeven aan de verschillende ge-
meenten. Die moesten dan zorgdra-
gen voor verdere verspreiding van 
het bericht aan risicogroepen als 
ziekenhuizen, zorgcentra en kinder-
opvang (voor een glas frisse Carvan 
Cévitam, Roosvicée of limonade…). 
Pas op vrijdag werd het bericht her-
roepen en dat het water weer ‘zui-
ver’ was Tot zover prima. Maar hoe 
worden álle inwoners geïnformeerd 
die niet tot die groep behoren? ‘Tja, 
dan moeten de mensen op onze 
website kijken, daar staat het be-
richt geplaatst én op teletekst...’, zo 
werd gezegd. Dat moet je dan ook 
maar weten...

En de inwoners dan?
De afdeling communicatie van de 
gemeente bevestigde dat men op 
de hoogte was gebracht van de sto-
ring én het feit dat het water ge-
kookt moest worden alvorens dit 
geschikt was om te drinken. Men 
had alle huisartsenposten ingelicht, 
de zorgcentra en het bericht later op 
de gemeentelijke website geplaatst. 
Ook Radio M en RTV Utrecht wa-
ren op de hoogte. Alles tot je dienst, 
maar niet elke inwoner komt op het 
idee om, zodra het water weer uit de 
kraan stroomt, de computer aan te 
zetten en op een website te zoeken 
of dit al dan niet drinkbaar is... Als 
men al weet wáár men moet zoeken. 
Of Radio M moet inschakelen (van 
de 30 zenders die er zijn), dan wel 
RTV Utrecht. De storing was rond 
kwart voor tien ’s morgens verhol-
pen. Dat was alleen merkbaar aan 
de kraan. Er was weer water. Zeker 
bij zelfstandigwonende ouderen, 
thuisblijvers en degenen die over-
dag werken en ’s avonds thuis ko-
men, komt dan niet in beeld of dat 
water ‘gezond’ is of niet. Die moe-
ten het hebben van ‘horen zeggen’. 
De gemeentelijke woordvoerder gaf 
aan dat het feitelijk niet de taak van 
de gemeente is zulk soort berich-
ten aan de inwoners door te geven. 
Dat moet Vitens doen. De gemeen-
te waarschuwt toch ook niet als er 
een pak bedorven melk in het schap 
bij de super zou staan?... Akkoord, 
maar de gemeente is in brede zin 
gezien toch ook gehouden de ‘zorg’ 
voor de inwoners op zich te nemen 
in geval van calamiteiten? Dan zou 

je in dit soort gevallen bijvoorbeeld 
kunnen teruggrijpen op een ge-
luidswagen en die met een bood-
schap door de straten sturen. Mis-
schien ouderwets, maar wel effec-
tief en snel uitvoerbaar. Niet altijd is 
de ‘digitale snelweg’ hét antwoord 
op een calamiteit die een snel en 
duidelijk antwoord voor alle inwo-
ners vereist. Zeker als de gezond-
heid in het geding is.

Uit de kraan...
Het heeft tot vrijdag geduurd al-
vorens het sein ‘water weer veilig 
drinkbaar’ werd gegeven. Desge-
vraagd aan Vitens hoe ziek men er-
van kon worden werd gezegd dat dit 
zich beperkte tot lichte buikloop als 
men veel (ongekookt) water op een 
dag zou drinken. Inderdaad zijn er 
bij deze krant berichten binnenge-
komen van mensen die een buik-
loop hadden die dagen. Niets ern-
stigs, hooguit lastig, maar toch... Het 
bericht was niet voor niets gepubli-
ceerd.
Als klap op de vuurpijl werden de 
(talloze) bezoekers bij het Ron-
de Tafelgesprek afgelopen donder-
dagavond in het gemeentehuis ‘ge-
trakteerd’ op fris water uit de kraan. 
Voor hen die geen koffie of thee wil-
den maar aan water de voorkeur ga-
ven. Slechts een enkeling (!) van de 
vele aanwezigen was op de hoog-
te van de slechte waterkwaliteit. ‘Is 
het gekookt?’, was de vraag. ‘Ehh-
hh... moet dat?’ kwam als antwoord. 
Zo af en toe vraag je je af of de ge-
meente haar eigen berichtgeving 
zelf wel serieus neemt.

Geweldige afsluiting van 
Bizworld bij Rabobank en Alrec
De Ronde Venen -In 2007 schreef 
OBS Willespoort een ambitieus plan 
in samenwerking met Rabobank 
Veenstromen voor de basisscho-
len in de gemeente De Ronde Ve-
nen en Kockengen betreffende het 
stimuleren van ondernemerschap 
in het basisonderwijs. Het Ministe-
rie van Economische Zaken beoor-
deelde dit plan als beste plan voor 
het basisonderwijs in Nederland, 
waardoor nu de aankomende ja-
ren alle basisscholen in de gemeen-
te De Ronde Venen en Kockengen 
het project Bizworld of Kids in Bizz 
kunnen gaan draaien in hun boven-
bouwklassen. Een deel van de fi-
nanciering is dus mogelijk gemaakt 
dankzij de subsidie van het Ministe-
rie, het andere deel is een gift van 
Dividend voor de samenleving Ra-
bobank Veenstromen.
Vorig jaar werden OBS Molenland 
(uit Mijdrecht), De van Doornschool, 
het Kockenest en De Wegwijzer (uit 
Kockengen) uitgenodigd om dit 
project te draaien. Dit jaar zullen 

OBS Willespoort, De Eendracht, De 
Hoeksteen en de Koningin Juliana-
school het voortouw in het promo-
ten van ondernemerschap bij hun 
leerlingen nemen. 
Dit project, waarbij in het klein het 
opstarten van diverse bedrijfjes 
wordt nagebootst, compleet met  
een directeur Financiën, directeur 
Marketing, directeur Ontwerp etc. 
wordt door de leerlingen als enorm 
leuk en leerzaam ervaren. De kin-
deren dienen bij dit project goed 
tot samenwerking te komen waar-
bij coöperatief leren, probleemop-
lossend en creatief denken (geheel 
buiten de kaders denken om een 
breed publiek te trekken) de boven-
toon voeren. Het fantastische, leer-
zame en goede van dit project is dat 
ook ieder kind zijn of haar eigen ta-
lent hierin kwijt kan, er rekening ge-
houden wordt met de meervoudige 
intelligentie en de kinderen taken 
naar elkaar leren delegeren. 
De groepen 7 en 8 van OBS Willes-
poort namen dit schooljaar de aftrap 

en konden na een geweldige pro-
ductie van vriendschapsbandjes, die 
tijdens een Big Sale met Biz Euro`s 
door de groepen 5 en 6 gekocht 
werden (eind november/begin de-
cember 2008) de financiële balans 
opmaken in de Rabobank (groep 8) 
en in het bedrijf Alrec (groep 7). Al-
le deelnemende leerlingen kregen 
een certificaat en het beste bedrijf 
werd uiteraard in het bijzonder in 
het zonnetje gezet. De ondernemers 
die het onderwijsleerproces vanuit 
de bedrijfshoek met veel enthousi-
asme op OBS Willespoort kwamen 
ondersteunen waren Dhr. Bun (Bi-
otrading) en Mevr. Gopalrai (ZaZa-
recordshop en tevens presentatrice 
van Midpoint tv). OBS Willespoort 
wil via deze weg alle betrokkenen 
bij het slagen van dit indrukwekken-
de ondernemerschapsproject nog-
maals van harte bedanken, de kin-
deren zullen hier nog lang van na-
genieten en weten nu wat het star-
ten van een onderneming met zich 
meebrengt!

Welpen van Jan van Speyk 
maken ouderen blij met 
een kerststukje

Feestelijke opening van 
schoolplein St. Jozefschool 
Vinkeveen - Donderdag 11 decem-
ber is het nieuwe schoolplein van de 
St. Jozefschool in Vinkeveen feeste-
lijk geopend. 
Sinds 2005 waren er al plannen/
wensen om het schoolplein te ver-
anderen. Twee jaar lang hebben 
twee ouders van school (in het begin 
samen met 2 leerkrachten) veel tijd 
en energie gestoken in het ontwerp. 
Mede door het project ‘Herinrich-
ting Tuinderslaantje’ kreeg het plan 
een andere wending. Heel veel tijd 

werd gestoken in keuzes en afwe-
gingen. Het kwam tot een kant-en-
klare tekening op schaal die door de 
gemeente direct werd goedgekeurd. 
Toen nog afwachten welke aanne-
mer alles zou gaan uitvoeren. Op 12 
november 2007 begon aannemers-
bedrijf A. van Ooijen & Zn. uit Woer-
den met het project. Na een half jaar 
was alles opgehoogd en nieuw. Af-
gelopen donderdag werd alles dus 
feestelijk geopend. 
In aanwezigheid van de wethouder 

de heer Dekker en zijn ambtenaren, 
de heer Van Ooijen (de aannemer), 
de heer Van Beek en mevrouw Terp-
stra (namens het schoolbestuur) en 
de schoolleiding zagen de kinderen 
en de leerkrachten hoe Annie van 
der Arend en Jessica van Rijsdam 
op beide pleinen een tegel tegen 
zinloos geweld in het plein verwerk-
ten. Daarna werd door de wethou-
der een lint doorgeknipt en moch-
ten alle kinderen het plein versieren 
met stoepkrijt. 

Jozef en Maria in de 
gereformeerde kerk

in Vinkeveen
Vinkeveen- Gospelkoor De 
Rovenians brengt dit jaar ‘The 
Virgin’ van Adrian Snell, ver-
taald in het Nederlands tij-
dens de kerstnachtdienst in 
de gereformeerde kerk in Vin-
keveen. Het is het kerstver-
haal, gezien door de ogen van 
Jozef. Dit geeft een verrassen-
de en andere kijk op het kerst-
verhaal, want is er wel eens 
nagedacht hoe Jozef het he-
le gebeuren rondom de kerst 
moet hebben beleefd? 
Hoe hij zich gevoeld moet 
hebben toen Maria hem ver-
telde dat zij zwanger was, ter-

wijl hij zeker wist dat hij de va-
der niet kon zijn?
Hoe moeilijk het voor Jozef 
was te geloven dat  Maria  de 
waarheid sprak?
Dit is dus een heel andere be-
nadering van kerst dan men 
gewend is. Het verhaal van Jo-
zef, Maria op de ezel, de stal, 
de herders op het veld, het 
kindje Jezus, dat is ons alle-
maal bekend. Het kerstverhaal 
van Gospelkoor De Rovenians 
heeft een hele andere verras-
sende benadering.
Door middel van verhaal, spel 
en zang komt het kerstverhaal 

voor iedereen tot leven, ech-
ter wel op een andere manier 
dan men gewend is. Gospel-
koor De Rovenians neemt u 
mee in het leven van Jozef, 
zijn gevoelens, zijn liefde voor 
Maria en uiteraard de geboor-
te van Jezus: Het Licht van de 
wereld! 

Deze minimusical is zeker de 
moeite waard om te komen 
beluisteren. De kerstnacht-
dienst is woensdag 24 decem-
ber om 22.00 uur in de gere-
formeerde kerk aan de Heren-
weg in Vinkeveen. 



Mijdrecht - Koen de Koning uit 
Mijdrecht en Benjamin Lakerveld uit 
Wilnis hebben zaterdag 6 december 
jl. toch hun 1e districtswedstrijd in 
Amersfoort kunnen turnen. Het was 
een hele tijd niet zeker of ze deze 
wedstrijd konden gaan doen. Hun 
vorige trainer bij VEP had per 1 de-
cember opgezegd en helaas was het 
niet gelukt een opvolger te vinden. 
Maar gelukkig konden ze aan de 
slag bij TV FIT 84 in Amstelveen. En 
de trainer aldaar, Joris Weller, wil-
de wel met ze naar de wedstrijd. Hij 
kon echter maar drie keer met ze 
trainen. Koen en Benjamin komen 
uit in de catogorie jeugd, 3e divisie 
NTS 8. En de concurrentie is daar 
groot. Het eerste onderdeel was de 
ringen. Koen en Benjamin turnden 
allebei een nette oefening en wer-

den beloond met respectievelijk een 
10,30 en een 10,40. Het volgende 
onderdeel was de sprong. Ze spron-
gen beiden een overslag. Op het on-
derdeel brug missen ze nog een on-
derdeel voor een volledige oefening, 
waardoor ze beiden een punt aftrek 
kregen. Maar de kip hebben ze nu 

wel onder de knie. Bij het rek had 
Koen als enige bij de afsprong een 
salto voorover, Benjamin had net als 
de rest een salto achterover. Bij het 
inturnen op de vloer ging het mis bij 
Koen. Hij kwam ten val bij zijn sal-
to, maar toch turnde hij zijn oefe-
ning, nadat de EHBO wat ijs op zijn 
rug had gedaan. Hij deed alleen zijn 
salto niet, daardoor had hij een la-
ger cijfer dan hij gewend was, een 
9,30. Benjamin deed wel zijn arabier 
salto en zijn oefening werd beloond 
met het één na hoogste cijfer, een 
11,70. Als laatste onderdeel was er 
voltige, voor de meesten een moei-
lijk onderdeel. Koen had nog last 
van zijn val en kwam niet verder dan 
een 7,25. Met een puntentotaal van 
55,15 werd hij toch nog keurig 12e. 
Benjamin draaide een mooie volti-

ge-oefening. Hij kreeg voor zijn oe-
fening een 8,35. Hij werd in de eind-
klassering 8e met een puntentotaal 
van 59,00. 
17 Januari is de volgende districts-
wedstrijd en daar hopen ze zich te 
plaatsen voor de finale op 31 janu-
ari op Texel. 

Rondeveense turners 
toch naar wedstrijden

Uithoorn - Woensdagavond 10 de-
cember jl. speelde de bridgever-
eniging “De Legmeer “ in de zijzaal 
naast de bar van het sportcomplex 
De Scheg, zijn vijfde en laatste zit-
ting van de tweede ronde van het  
bridgeseizoen 2008-2009. Voor ver-
schillende paren was het zeer span-
nend, zij die promotiekansen had-
den of de laatste kans  de degrada-
tie te ontlopen. In de “A” lijn met 14 
paren moesten drie paren de eer-
ste plaats delen met 57,99%. Dit wa-
ren Jan Egbers met Ben Remmers, 
Tom de Jonge met Herman Vermu-
nicht en Frans Kaandorp met Ger-
da Schavemaker. De vierde plaats 
was voor Wim Slijkoord met Fran-
cis Terra. In de competitie eindstand 
van deze lijn blijven de eerste vier 
plaatsen ongewijzigd. Op de eer-
ste plaats Frans Kaandorp en Ger-
da Schavemaker met een gemiddel-
de van 57,21%. Als tweede Joop van 
Delft met Toon Overwater met een 
gem. van 54,49%. Greet Overwa-
ter en Guus Pielage derde met een 
gem. van 51,95% en Renske met 
Kees Visser vierde met gem. 51,76%. 
In de “B” lijn met 15 paren speelde 
Marjan en Jan Wille een sterke zit-
ting , met de prachtige score van 
67,71% werden zij eerste. De tweede 
plaats ging naar Dick Krug en Jan 

Schavemaker met 59,72% en Tini 
van Drunen met Wouda Roos der-
de met 57,64%. Voor promotie naar 
de “A”lijn plaatsten zich de volgende 
paren: Dick Krug en Jan Schavema-
ker met een gem. van 54,36, Marjan 
en Jan Wille met 53,25%, Huub en 
Marianne Kamp met 52,30% en als 
vierde Gerda van Liemt en Els van 
Wijk met 52,03%.
In de “C “ lijn met 14 paren behaal-
den Tonny en Otto Steegstra de 
hoogste score van deze avond met 
71,88% werden zij eerste. Ook de 
tweede en derde plaats waren ster-
ke scores, Froukje Kraaij en Rini 
Tromp waren goed voor 65,63% en 
Tini Geling met Jo Wevers derde met 
61,81%. In deze lijn promoveerden 
ook vier paren naar de “B”lijn; als 
eerste Froukje Kraaij met Rini Tromp 
met een gem. van 57,51% en vervol-
gens Tonny en Otto Steegstra met 
55,69%, Tini Geling met Jo Wevers 
met 53,97% en als vierde Adriaan en 
Nel Koeleman met 53,97%. Proficiat 
voor de gepromoveerde paren.

Bent u geïnteresseerd in bridge, 
speel dan een keer ter kennisma-
king in het nieuwe jaar mee. Neem 
dan telefonisch contact op met Mie-
ke van de Akker 0297-346027 of met 
Gerda Schavemaker 0297-567458.
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Aanstaande vrijdag:
Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 19 decem-
ber is er prijsklaverjassen in Café De 
Merel in Vinkeveen. Er zullen vier 
giffies gespeeld worden, men dient 
om 20.00 uur aanwezig tezijn, de 
aanvang van het klaverjassen is om 
20.15 uur, dus kom op tijd s.v.p. De 
uitslag van de laatstgespeelde wed-

strijd: William Mayenburg met 6770 
punten; 2. Sjaan Kolenberg met 6755 
punten; 3. Carla van Nieuwkerk met 
6742 punten; 4. Greet Koot met 6724 
punten en als vijfde eindigde Frank 
v.d. Laan met 6572 punten.
De poedelprijs was voor Evert Ber-
kelaar met 5106  punten.

Van Rijn Racing bereidt 
zich voor op 2009!
De Ronde Venen - Het einde van 
2008 nadert, na een goed eerste jaar 
en een 13e plaats in het NK maakt 
het team Van Rijn Racing zich weer 
op voor het nieuwe rallyrace sei-
zoen. Het seizoen 2009 gaat van 
start bij onze zuiderburen in Maas-
mechelen. Op 1 maart gaat van Rijn 
weer van start in de SEAT Cordoba, 
met als doel onze resultaten van het 
afgelopen jaar te verbeteren. 
 Het carrosserie is na de laatste 
wedstrijd in oktober weer hersteld 
en voorzien van een nieuwe kleur-
stelling. Tevens wordt er nog ge-
werkt aan een andere achterwiel-

ophanging en een andere versnel-
lingsbak. Met deze aanpassingen 
hopen we volgend jaar aanspraak te 
maken op plaatsen in de A-finale’s. 
Maar voordat we het seizoen aan-
vangt, staat er een presentatie ge-
pland waar de verschillende media 
voor zijn uitgenodigd. Daar stellen 
we ons team, huidige en onze nieu-
we sponsoren en uiteraard de rally-
racewagen voor. 

Houdt onze site  www.vanrijnracing.
nl in de gaten, daar leest u meer 
over de vorderingen van het team 
en de wedstrijddata voor 2009.

Tweede Kwakelse 
kampioenschap klunen
De Kwakel - Op zondagmiddag 28 
december organiseert muziekver-
eniging Tavenu voor de 2e keer het 
Kwakelse kampioenschap klunen 
in het centrum van De Kwakel voor 
het dorpshuis de Quakel , cafetaria 
’t Tref-punt en de tent van Stichting 
Vuurwerkgroep De Kwakel.

Vanaf 13.00 uur zullen Tavenu en de 
kluners elkaar afwisselen met mu-
ziek en topsport. Speciaal voor de-
ze gelegenheid heeft de fanfare van 
Tavenu muziek ingestudeerd wat 
een echt après-ski sfeertje zal op-
roepen. Daarnaast zal de steelband 

van Tavenu voor de broodnodige 
warme klanken zorgen. Tussen de 
muziek door zal gestreden worden 
om de titel Kwakelse Kluun Kampi-
oen. Tijdens deze middag zullen le-
den van K.D.O. oliebollen verkopen. 
Ook de glühwein en warme choco-
lademelk zal niet ontbreken. De toe-
gang is gratis deze middag. Deelne-
mers aan de wedstrijd kunnen zich 
vanaf 12.30 uur opgeven. Er zal voor 
houten schaatsen gezorgd worden 
maar als je zelf houten schaatsen 
hebt, mag je die ook gebruiken. De 
deelname is gratis en voor eigen ri-
sico.

Het pleit is beslecht 
bij BVU
Uithoorn - De stofwolken zijn op-
getrokken en na een zeer enerve-
rende eerste parencompetitie is de 
eindstand een feit.
In de A- lijn finishten Stenny & Her-
man Limburg, na een topscore in 
de laatste zitting van 61,25%, nipt 
als eerste voor Nico van der Meer 
& Hans Wagenvoort. Het gemiddel-
de verschil bedraagt slechts 0,69%, 
Stenny & Herman 54,74% en Nico & 
Hans 54,05%!
Ben ten Brink & Gijs de Ruiter de-
den nog een verwoede poging om 
hun mispeer van vorige week te 
compenseren, maar hun overigens 
prima score van 60,42% reikte niet 
verder dan de derde plek in het to-
taal.
Onderaan viel het doek voor de laat-
ste drie paren die de gehele compe-
titie hebben mee gedaan.
Reglementair blijven deze keer de 
onderste twee, die door ziekte niet 
in staat waren om mee te spelen, 
voor de volgende competitie ronde 
in de A-lijn.
Kind van de rekening werden nu 
Marijke & Ger van Praag, Het-
ty Houtman & Jos van Leeuwen en 
Hennie & Sierk Goedemoed, die in 
de B- lijn mogen proberen het ver-
loren terrein terug te winnen.
Hun plaatsen worden ingenomen 
door Ans Breggeman & Anne Tols-
ma die afgetekend als eerste in de 
B- lijn eindigden met een totaal sco-
re van 58,04% en geen één maal in 
de zes zittingen onder de 50% pres-
teerden. Greetje van den Boven-
kamp & Ria Wezenberg volgen als 
tweede met 55,82% en ook Gertrude 
Doodkorte & Trudy van den Assem, 
eveneens nimmer onder de 50% in 
deze ronde, gaan als derde paar met 
54,01% naar het Bridge Mekka van 
BVU.

Degraderen
Onderaan degraderen hier twee pa-
ren omdat in deze lijn maar 12 kop-
pels uitkwamen.
Corry Frank & Cees Harte en Tiny & 
Bram van Klaveren vliegen er hier 
uit en mogen zich in de C- lijn gaan 
waar maken.
Ze worden opgevold door Ada Keur 
& Marion Wiebes die zich na een 
slechte start van 43% in de eerste 
zitting herpakten en met een gemid-
delde van 58,11% soeverein de kop-
positie veilig stelden.
Marijcke & Gouke van der Wal wa-
ren de achtervolgers voor de twee-
de promotieplaats te slim af. Met 
een eerste plek in de laatste zitting 
met 63,33% lieten ze er geen mis-
verstand over bestaan wie hier recht 
had op bevordering.

Van de achterblijvers deden Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman het eindelijk eens naar be-
horen met 62,92%, maar hun optre-
den in de competitie was te wissel-
vallig om meer te verdienen!
Ook Riki Spook & Theo van Vliet, 
Tini & Johan Lotgerink en de Marja’s 
Calis & Slinger, tot het laatst toe nog 
kanshebbers, hadden het nakijken 
en kunnen zich opmaken voor een 
herkansing in de volgende ronde.
Na de Kerst/Nieuwjaar onderbre-
king gaat BVU op maandag 5 ja-
nuari verder met de tweede viertal-
lencompetitie die drie avonden in 
beslag zal nemen, daarna start op 
maandag 26 januari de volgende 
parencompetitie.
Wilt U in het nieuwe jaar uw geeste-
lijke vermogens weer op peil bren-
gen, kom dan bridgen bij de Bridge 
Vereniging Uithoorn. Voor inlichtin-
gen: secretaris Marineke Lang tel: 
(0297)569432.

CSW verovert koppositie
Wilnis -CSW heeft de koppositie in 
de derde klasse C overgenomen van 
TOV. De Wilnissers hielden drie pun-
ten over aan het bezoek in Almere. 
Waterwijk moest zijn meerdere her-
kennen in de Wilnisse ploeg die op 
het moment niet te stoppen is.
Met een complete groep reisde de 
Wilnissers naar Almere. De groep 
zit vol zelfvertrouwen na zes over-
winningen op rij en hoefde over het 
gehele seizoen nog maar acht te-
gentreffers te incasseren.
Er werd bewust gekozen om met de 
wind in de rug te starten. CSW zet-
te direct druk vooruit op de verde-
diging van Waterwijk die daardoor 
vaak de lange bal moesten gaan 
hanteren. Deze kwam mede door de 
wind en de matige passes niet aan. 
CSW kwam al vroeg op voorsprong 
door hard werken van Cesar De 
Kuyer. Zoals eerder dit seizoen dook 
Jilles Klumper op bij de eerste paal 
om de bal onder de keeper door te 
schieten. Organisatorisch klopte er 
niks van aan de kant van Waterwijk 
terwijl CSW zich steeds nadrukkelij-
ker manifesteerde. Via opnieuw een 
goede aanval werd Cesar De Kuyer 
in stelling gebracht door de op links 
doorgebroken Frank Zaal. Bekeken 
tikte De Kuyer de bal langs de uitko-
mende keeper: 2-0. Aanval op aan-
val werd gecreëerd maar de bevrij-
dende 3-0 bleef uit. CSW bleef rus-
tig en verzorgd voetbal spelen. De 
uiteindelijke 3-0 viel niet uit één van 
de vele vlot lopende aanvallen maar 
uit een lange bal van keeper Wens. 
De sluitpost zag de spits één op één 

staan en wist de bal achter de ver-
dediging te leggen. De Kuyer sprint-
te zijn directe belager eruit en scoor-
de koelbloedig. De ploeg uit Almere 
was compleet van de kaart en pro-
beerde met provocerend gedrag 
CSW uit zijn spel te halen. CSW wist 
echter door te drukken en 4-0 te 
maken. Linksback Lucassen stuurde 
Frank Zaal weg. Zaal faalde, na eer-
der goede mogelijkheden te hebben 
gehad, niet en nam de vierde Wil-
nisse treffer voor zijn rekening. Nog 
geen minuut later wist Jilles Klum-
per opnieuw doeltreffend uit te ha-
len. Met een 5-0 voorsprong werd 
de kleedkamer opgezocht.

De tweede helft werd niet erg over-
tuigend begonnen door CSW. Wa-
terwijk kreeg langzamerhand een 
aantal kansjes maar CSW bleef ge-
vaarlijk in de tegenaanval. Kansen 
om een nog grotere uitslag te beha-
len konden niet worden benut. CSW 
ging iets meer naar achteren leunen 
en liet Waterwijk iets meer komen. 
Het uitverdedigen ging wel steeds 
moeilijker maar Waterwijk kwam 
niet tot fatsoenlijke aanvallen. CSW 
hield zich staande op het kunstgras 
en wist de nul voor de zesde keer dit 
seizoen te behouden.
Voor de stand betekent dit dat de 
Wilnissers tot eind januari de eerste 
plaats bezetten. In de periode staat 
CSW, na puntverlies van AH ‘78, nu 
ook op de eerste plaats met 15 uit 5. 
CSW hoopt de fantastische reeks na 
de winterstop voort te kunnen zet-
ten. 

Bridgevereniging 
De Kwakel

De Kwakel - 42 paren betraden op 
donderdag 11 december de bridge-
arena in Dorpshuis De Quakel om 
elkaar te vuur en te zwaard te be-
strijden om een zo goed mogelijk 
resultaat neer te zetten.
In de A lijn lukte dat het beste bij 
Jaap en Geke Ludwig, die met een 
score van 60,1% de ranglijst aan 
het eind van de avond bleken aan 
te voeren. Daarmee lagen zij 4,5% 
voor op paar Gerda Bosboom en de 
na een lange afwezigheid weer te-
rug gekeerde Rina van Vliet, die dus 
met 55,6% 2e werden. Loes en Fra-
jo Fritschy zetten de vorige week in-
geslagen weg omhoog voort door in 
deze lijn met 55,2% 3e te worden.
Met het schaamrood op de ka-
ken werden L.H. en A. de K. (vori-
ge week nog trots met de volledi-
ge naam in dit verslag genoemd als 
winnaars van de A lijn) met een sco-
re van 40,7% 14e en laatste. 
 In de B lijn kregen we weer eens 
een optreden van superinvalkracht 
Adri ‘Bal’ Voorn, die deze keer was 
gekoppeld aan de ook bepaald niet 
kinderachtig spelende Hann Man 
(de naam zegt het natuurlijk al!). 
Met 65,3% bleef dit paar de con-
currentie ver voor. Het dichts in de 
buurt kwam nota bene mevrouw 
Mann met partner Ria Broers met 
58%.  Paula en Klaas Kniep eisten 
met 53,5% de 3e plaats op. Met een 
score van 40,3% sloten Janny Sna-
bel en Vrony van Veen deze week de 
rij. In de C lijn een daverende sco-

re van Piet van de Poel en Gerard de 
Kuyer (hier mag de naam wel vol-
uit!) met maar liefst 68,1%. Corrie 
Bartels en Ruud Doeswijk werden 
op gepaste afstand, maar toch met 
een nog alleszins fraaie score van 
56,3% 2e en de 3e plaats met 53,8% 
van Irene Egberts en Annie Lauwers 
mag hier natuurlijk ook niet onver-
meld blijven.
Corrie Bleekemolen en Marianne 
Jonkers scoren weliswaar redelijk 
constant, maar wel constant aan de 
lage kant. Deze week was hun sco-
re van 38,9% de laagste in de C lijn, 
maar zodra deze dames het bridge-
licht eenmaal gezien hebben gaat 
het alsnog wel goed komen.
 
Volgende week spelen we de Kerst-
drive en er gaan sterke geruchten 
dat er aan partnerruil gedaan gaat 
worden. Zo is Bep Verleun (zonder 
dat zij dit overigens zelf wist) ge-
koppeld aan Adriaan Kooyman, gaat 
Cor het eens proberen met Tiny, pro-
beert Jaap Verhoef eens een avond-
je hoe het bevalt met Tilly Wouda 
tegenover zich  en als compensa-
tie gaat Frans Wouda dan Anneke 
Karlas terzijde staan. Ook de ijzer-
vreters Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef gan hun geluk eenmalig met 
een ander beproeven en in dat ka-
der vielen de namen Nel Bakker en 
Hans Wagenvoort. Wat voor andere 
verrassende combinaties gaan we 
nog tegen komen? Wellicht hoort u 
dit nog.

Bridgevereniging De Legmeer

Legmeervogels E4 een 
team om trots op te zijn!
Uithoorn - Het team van de E4 van 
Legmeervogels heeft het prima ge-
daan in de najaarscompetitie.
Op 13 december werd de laatste 
wedstrijd voor de winterstop keurig 
gelijkgespeeld tegen Tos actief E3.
Een keurige 4e plaats is het resul-
taat van 5 gewonnen wedstrijden 3 
gelijke spelen en slechts één verlis 
partij.  De heren en dame schoten 
er bij elkaar 48 in het doel van de te-
genstander en moesten zelf maar 16 
keer de bal uit het eigen doel halen. 
Een team dus om trots op te zijn ! 
En dus complimenten voor Coach 
Piet Schutte en trainer Richard van 

der Park die het met dit sterrren-
team bestaande uit  keeper  Sam 
Kroon, verdedigers Silvio Bos, Didier 
Guyon, Anouk Olfers, Reinier van 
der Park, middenvelders Tim Boon, 
Toine Euser, en aanvallers Ibrahim 
Bensadik, Django Reinhart Wouter 
Tas en Mo in de voorjaarscompetitie 
zeker goed gaat doen en wie weet 
wat dat allemaal gaat opleveren.. 

Ze voetballen niet alleen heel top 
maar ze zien er ook helemaal top uit 
in hun trainingspakken die zijn aan-
geboden door sponsor Van der Veldt 
Bronbemaling uit De Kwakel.
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Filatelistenvereniging Uithoorn:

Een gestempelde postzegel 
wordt waardevoller dan 
een ongestempelde

Uithoorn - Eigenlijk is de filatelis-
tenvereniging Uithoorn ontstaan uit 
de vereniging in Aalsmeer. Omdat er 
postzegelliefhebbers ook in Uithoorn 
woonden kwam vanuit Aalsmeer het 
idee om in Uithoorn een dependan-
ce op te richten. De vereniging be-
staat nu ongeveer 40 jaar. Er werd 
een voorlichtingsavond in het be-
gin gehouden om leden te win-
nen en daar was zo’n enthousiasme 
voor dat de nieuwe afdeling meteen 
van start kon gaan. Het overkoepe-
lend orgaan van alle postzegelver-
enigingen in Nederland was en is 
nog steeds in Den Haag Philateli-
ca. “Elke plaats waar voldoende be-
langstelling is, wordt een vereniging 
opgericht”, vertelt Jan Mekenkamp, 
penningmeester. De filatelistenver-
eniging is in het Rechthuis begon-
nen. Daar was ook de oprichtings-
vergadering. Maar de filatelisten-
vereniging heeft op verschillende 
locaties gezeten zoals in de Hoek-
steen, de Ponderosa en het Tunnel-
hoekje. In totaal telt de filatelisten-
vereniging Uithoorn nu 100 leden. 
Wel vinden de leden het jammer dat 
er geen jeugdleden meer zijn. “In de 
Haarlemmermeer is nog wel een be-
hoorlijke jeugdafdeling”, vertelt Jan 
Drost. Sinds een jaar of twaalf heeft 
de filatelistenvereniging haar on-
derkomen nu in de Bilderdijkhof. El-
ke vierde dinsdag van de maand is 
er clubavond en elke eerste zater-
dag van de maand is er open dag. 
Dat is dan zowel voor leden als ook 
voor verzamelaars uit de regio.

Veiling
Een keer per jaar is er een grote vei-
ling. Dat is dan in april. Tijdens de 
veilingen komen er ook postzegel-
handelaren en kun je nieuw materi-
aal kopen zoals nieuwe zegels, maar 
ook stockboeken ( verzamelboeken) 

Vroeger werd elke postzegel met 
een plakkertje vastgeplakt, nu wor-
den de zegels achter een strook ge-
schoven. Verder kun je postzegelin-
schrijfboeken kopen, catalogi en 
abonnementen op nieuwe zegels en 
albums. Bij de abonnementen ont-
vang je dan de zegels die het afge-
lopen jaar zijn uitgekomen. En dan 
heb je natuurlijk nog the First Cover 
Days (eerste dag enveloppen). Op 
de eerste dag dat een nieuwe post-
zegel uitkomt wordt deze zegel op 
een envelop geplakt en op de post-
zegel komt een speciaal stempel. Op 
de envelop zelf staat ook een teke-
ningetje dat betrekking heeft op de 
postzegel. Dat kan bijvoorbeeld een 
60-jarig bestaan van een vereni-
ging zijn. Maar daar is tegenwoor-
dig nog maar weinig belangstelling 
voor. Nu zijn er ook heel veel bedrij-
ven die al voorgestempelde postze-
gels op hun briefpapier versturen 
en ook TNT heeft de gewoonte om 
als er een nieuwe postzegel uitkomt 
die soms met meerdere exemplaren 
op één velletje te verkopen. Wel zijn 
de kerstzegels per velletje nog wel 
interessant omdat het een studie 
wordt om ze allemaal te krijgen. Met 
de kerstzegels lukt dat nog wel. Zo 
langzamerhand wordt een gestem-
pelde postzegel waardevoller dan 
een ongestempelde postzegel. Jan 
Mekenkamp vertelt ook dat sinds 
de euro is ingevoerd ook een aan-
tal postzegelverzamelaars is gestopt 
omdat het een te dure hobby werd. 
Er wordt natuurlijk ook steeds min-
der post verstuurd omdat veel per e-
mail gaat. 

Hulpmiddel
Op elke postzegel zit een fosfor-
laagje, dat is een hulpmiddel voor 
de sorteermachines bij de posterijen 
om te zien of er voldoende gefran-

keerd is. Is er nu in de loop der ja-
ren wat veranderd qua verzamelen? 
Volgens Jan Drost werden er vroe-
ger veel meer postzegels uit ver-
schillende landen verzameld en zijn 
er nu ook veel thematische postze-
gels. Dat kan dan ook een bepaald 
land zijn of vogels, treinen, gebou-
wen en dergelijke. Je begon met 
het verzamelen van Nederland en 
de Dominions en dat breidde zich 
dan verder uit. Maar er worden nog 
steeds landen verzameld. 

Zo is Duitsland een geliefd onder-
werp omdat het land in blokken ver-
deeld kan worden. Een blok van voor 
de oorlog, tijdens de oorlog Oost en 
West Berlijn en nu weer de samen-
voeging, alleen Berlijn en Oost- en 
West-Duitsland en nu ook weer de 
samenvoeging. Elke maand is er dus 
een ruilbeurs. Soms wordt er wel 
wat bijbetaald maar een routineze-
gel kost 0,05 eurocent. Op de vei-
lingen worden ook kavels geveild. 
Dat zijn regels van een veilingbil-
jet en dat kan één enkele postzegel 
zijn maar ook een serie of een com-
pleet album. Voor de dure zegels ga 
je naar de veiling. Er zijn grote vei-
lingen zoals in Amstelveen Wiggers 
de Vries BV en in Den Haag. De prij-
zen kunnen enorm variëren. Er zijn 
zegels van 50 euro maar ook van 
3000 euro. Dat kan dan een zegel 
zijn uit de twintiger jaren. Maar niet 
alleen in Uithoorn worden ruilbeur-
zen gehouden, ook in de regio zoals 
in Mijdrecht, Aalsmeer, Badhoeve-
dorp en Hoofddorp. Ook de filatelis-
tenverenigingen gaan digitaal want 
nu kunnen de geregistreerde leden 
van de diverse verenigingen ook via 
internet bieden via de internetvei-
ling ‘De Globe’. Want ja, ook de fila-
telistenverenigingen gaan met hun 
tijd mee. 

Jan de Groote blijft 
beheerder van ‘t Buurtnest
Uithoorn - Na een goed overleg 
met Woongroep Holland en Carda-
nus heeft Jan de Groote besloten 
toch te blijven als beheerder van ’t 
Buurtnest. In de Nieuwe Meerbo-
de van 12 november gaf hij nog aan 
voor het einde van het jaar te stop-
pen als beheerder van dit populaire 
buurthuis in Uithoorn. Het gesprek  

heeft gelukkig geresulteerd dat Jan 
en zijn vrijwilligers behouden blijven 
voor ’t Buurtnest. 

’t Buurtnest is zes jaar geleden ge-
opend voor bewoners van de Eu-
roparei om even het lawaai en de 
overlast van de renovatie van hun 
flat te ontvluchten. Al snel zorgde 

Jan de Groote er voor dat er meer 
gedaan kon worden dan het drinken 
van een kopje koffie.

Tegenwoordig zijn er diverse acti-
viteiten zoals line-dance, kaarten, 
EHBO-cursus en onlangs werd St. 
Nicolaas door ruim 70 enthousias-
te kinderen ontvangen. 

Uithoorn gaat speelplaatsen aanpakken: 

Drie pilots voor 
speelplekken voorgelegd 
aan kinderen
Uithoorn - Er is al veel over ge-
schreven en gepraat: de aanpak van 
de speelvelden. Want één ding was 
en is duidelijk. Er moet wel wat ge-
beuren. Op sommige speelplekken 
staat nog een eenzame wipkip of 
een armzalige schommel en dat is 
toch echt niet voldoende voor een 
groeiende gemeente met veel jon-
ge kinderen. Dat werd niet alleen 
ingezien door het college maar ook 
de raad en dat heeft geresulteerd in 
het speelbeleidsplan. De bedoeling 
is dat eigenlijk alle speelplekken zo-
wel in Uithoorn als in De Kwakel on-
der de loep worden genomen. In het 
speelbeleidsplan is aangegeven dat 
elke speelzone nu twee speelplek-
ken moet krijgen. Tenminste als de 
ruimte daarvoor beschikbaar is. Als 
pilot zijn nu drie speelplekken uitge-
kozen. Namelijk de Wilgenhof /Mgr. 
Noordmanlaan in De Kwakel, de 
K-buurt in Uithoorn (Klipper, Kar-
veel en Kaag) en de Nicolaas Beet-
slaan en de Staringlaan. Caro Hol-
lebeek van de gemeente vertelt dat 
het in totaal gaat om 47 speelzones. 
Voor elke speelzone is een budget 
beschikbaar van 65.000 euro. Dat 
kan dan gebruikt worden om het 
bestaande speelveld op te krikken 
en een tweede speelveld in te rich-
ten. Ook is het de bedoeling dat er 
twee speellandschappen ingericht 
worden. De speelplekken zijn voor 
kinderen van 0 tot en met acht jaar 
en de speellandschappen voor de 
wat oudere kinderen. De bedoeling 
is dat de speelplekken en ook de 
speellandschappen wat uitdagen-
der worden dan ze er nu uitzien. 

Kiezen
Voor de drie pilotzones zijn door drie 
verschillende leveranciers een ont-
werp gemaakt waaruit de kinderen 
konden kiezen. 
Dat kan variëren van een ruimte-
net, een junglearena, een vogel-
nestschommel, maar ook een vee-
relement en veerwipjes. Op de ta-
fels lagen papieren waarop de kin-
deren uit de betreffende buurten 
hun favoriete speelplek konden te-
kenen. Er was limonade en er waren 
snoepjes en tekenen is natuurlijk 
altijd leuk. Rosalie, Monique, Jes-

sie en Julia vonden vooral het ruim-
tenet leuk en hopen dat dit op hun 
speelplek komt. “Nu is er bijna niks 
te doen en ik vind het juist zo leuk 
om buiten te spelen”, aldus Jessie. 
De meeste ouders waren enthousi-
ast: “Eindelijk eens iets leuks voor 
de kleine kinderen.” Maar er waren 
ook enkele moeders die toch wat 
aanvullingen wilden op de bestaan-
de pilots.

Zo was bij de Nicolaas Beetslaan/
Staringlaan gepleit door de bewo-

ners voor een piratenschip. “Wij heb-
ben er de ruimte voor en wij zouden 
dat graag willen hebben.” Ook werd 
nog meegegeven dat er een over-
steekplaats bij de Hugo de Groot-
laan richting Staringlaan zou moe-
ten komen voor de kleinsten.” Maar 
over het algemeen was men positief 
over de plannen. Wat de speelplek-
ken voor de 0 tot en met achtjarigen 

betreft geeft Caro aan dat eigenlijk 
twee groepen geclusterd zijn, na-
melijk de groep van 0 tot vier en 
van vier tot acht. “Maar dan kunnen 
vierjarigen ook hun grenzen verleg-
gen”, vindt Caro Hollebeek. Wel is er 
gekeken naar een goede en veilige 
ondergrond en is daarom ook geko-
zen voor kunstgras. 

Volgend voorjaar worden de eerste 
speelplekken ingericht en dan volgt 
elk daaropvolgend jaar de inrichting 
van een derde van de speelplekken. 

Zodat alle speelplekken dan in 2012 
gereed zijn. De speellandschappen 
komen in het Egeltjesbos waarvan 
ook de voorbereidingen volgend 
voorjaar worden gestart. Het twee-
de speellandschap komt tussen het 
Industriegebied en het Oude Dorp. 
Beide speellandschappen zijn ook 
gereed in 2012. Voor meer informa-
tie: uithoorn.nl/speelbeleidsplan .

Gezellig druk op creatieve 
EHBO bij St. Camillus
Uithoorn - Het was gezellig druk 
op de wekelijkse lesavond van St. 
Camillus. Er werd dan ook creatief 
omgegaan met het verlenen van 
EHBO. Vooral de hersenen moesten 
er aan geloven en die kraakten dan 
ook volop. Aan verschillende tafel-
tjes waren EHBO’ers verdiept in een 
EHBO-variant van het spel Triviant. 

Vragen over brandwonden, reani-
matie, botbreuken, stabiele zijlig-
ging, witte bloedlichaampjes, etc., 
passeerden de revue.

Er kon een triviantje gescoord wor-
den als men een praktijkopdracht 
goed uitvoerde. Mensen vielen 
flauw of braken een onderbeen, 

maar EHBO’ers zijn goed in hulp 
verlenen, zowel in de praktijk als in 
de theorie.  Slachtoffers werden ge-
holpen en mede-EHBO’ers studeer-
den samen op de antwoorden van 
de vragen. Dus de scores liepen 
op en aan het einde van de avond 
mocht iedereen toch weer met trots 
competent verklaard worden!



De Ronde Venen - Het wedstrijd-
seizoen is begonnen en de eerste 
wedstrijd op het programma was de 
tumblingwedstrijd. Dit is een groep-
wedstrijd en per groep maak je een 
aantal sprongseries.
Voor Veenland deden mee twee jon-
gens groepen en twee meisjes groe-
pen. De jongens mochten het spits 
afbijten. Dit was de groep 9 tot 12 ja-
rige. Ze lieten keurige series zien en 
zelfs het bokspringen ging nu zon-
der problemen. Tijdens de training 
viel er nog wel eens een bok om. 
Daarna was het heel lang wachten 
op de prijsuitreiking maar het was 
niet voor niets want de jongens wa-
ren tweede en met een mooie me-
daille konden ze weer naar huis.
Daarna was het de beurt aan de 
jongens 6 tot 8 jaar. Voor sommige 
de eerste wedstrijd en er was dan 
ook wel enige spanning te mer-
ken. Hier en daar werd er een oe-
fening niet helemaal uitgevoerd zo-
als het moest. Maar toch waren we 
tevreden. Bij de prijsuitreiking bleek 
dat ze op een mooie verdiende der-
de plaats waren geëindigd. Dus ook 
deze jongens mochten met een me-
daille weer naar huis.
Bij de meisjes groepen waren er veel 
meer deelnemers dus meer concur-
rentie. Ook hier twee groepen voor 
Veenland. Er moest even geïmpro-
viseerd worden omdat er drie mei-
den niet waren en er dubbel ge-
draaid moest worden. Maar ze lie-
ten zich niet van hun stuk brengen 
en er werden mooie sprongseries 
geturnd. De twee groepen eindig-

den vlak achter elkaar op de 7de en 
8ste plaats.
De kop is er weer af en we gaan nu 
hard oefenen voor de mini drie en 
vier kamp. Dit word een thuis wed-
strijd en wel op 31 januari in de Wi-

lisstee. 
Lijkt je het ook leuk om op een tum-
blingbaan te springen of lekker een 
uurtje te gymen op de toestellen 
kom dan eens langs op de woens-
dagmiddag in de Willisstee. 
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Biljartkampioenen steunen 
KiKa kinderfonds
De Ronde Venen - Zaterdagavond 
13 december jl. was de fi nale van de 
8e editie van het Bob’s Bar Adelhof 
Kersttoernooi. Dit toernooi begint 
ieder jaar in november met 32 deel-
nemers. De meeste deelnemers ko-
men uit in de Ronde Vener Biljart-
competitie, maar er zijn ook deelne-
mers die nooit in competitieverband 
hebben gebiljart. Er zijn zelfs eige-
naren van andere cafe’s actief in het 
toernooi. Kortom, een toernooi waar 
echt iedereen aan kan meedoen!
Het spel is een variant op het ge-
wone caremboleren. Echter,  in de-
ze vorm moet de biljarter een aantal 

verplichte ballen maken. Afhanke-
lijk van zijn of haar moyenne moe-
ten ze libre’s, losse, directe, 1-ban-
ders en 3-banders maken. De bil-
jarter moet vóór elke stoot aange-
ven welke variant ze gaan proberen 
te maken. Dit maakt het dat iedere 
biljarter kans heeft om in de fi nale 
te komen. Na twee nederlagen lig je 
uit het toernooi..       
Dit jaar werd gekenmerkt door vier 
fi nalisten van verschilende niveaus 
en moyennes. De nummers 1 en 2 
spelen al jaren niet meer in com-
pititieverband, de nummer 3 is nog 
niet heel lang actief in de compe-

titie, en de 4e plaats was voor een 
van de beste biljarters van de Ronde 
Venen! Wat ze wel alle vier gemeen 
hebben is een goed hart; Ze hebben 
alle vier 50 euro van hun prijzengeld 
ter beschikking gesteld aan het KI-
KA kinderfonds, ter bestrijding van 
kinderkanker. Dat was dus 250 eu-
ro voor Kika, want Bob zelf kon niet 
achter blijven, en doneerde zelf ook 
50 euro.  
Na de prijsuitreiking was er een ge-
zellige loterij en live muziek, wat 
het kersttoernooi 2008 bij Bob’s bar 
Adelhof weer tot een groot succes 
heeft gemaakt!      

Foto van links naar rechts: 1e plaats Rick Honing, 2e Joost van Zuijlen, 3e Cock Verver, 4e Paul Schuurman.

Tweede dan taekwondo 
voor Vincent Hartong
Mijdrecht - Vincent Hartong (11) 
van Horangi Taekwondo Mijdrecht 
heeft afgelopen zaterdag zijn 2e 
zwarte band graad gehaald. Het is 
een uitzonderlijk goede prestatie om 
op deze jonge leeftijd al de 2e dan te 
behalen. Vincent was de jongste ge-
slaagde van de dag.

Zaterdag 13 december begonnen 34 
deelnemers aan dit zware regionale 
examen in Gouda. Vincent Hartong 
voelde zich tijdens deze lange dag 
gesterkt door veel fans op de tribu-
ne. Het examen bestaat uit verschil-
lende onderdelen, een voorbeeld 

hiervan is het lopen van drie poom 
se’s, dit zijn vaste patronen van arm- 
en beentechnieken. Bij de zelfver-
dediging werd Vincent met een stok 
aangevallen door zijn trainings-
maatje Jan. Samen hebben zij kei-
hard gewerkt om dit mooie resultaat 
te behalen. Ook bij de eenstaps-
sparring ondersteunde Jan Vincent 
goed. Hierbij gaat het om de tech-
niek en het beheersen van een goe-
de afstand tot de tegenstander.
Bij het 2e dan examen moet de kan-
didaat ook stoot- en schoptechnie-
ken op een kussen laten zien. Na 
deze oefening moest Vincent gelijk 

aan het sparren beginnen, compleet 
met pantser en bescherming aan. 
Ook dit ging erg goed en hiermee 
liet Vincent zien in een goede con-
ditie te zijn. 

Een van de spannendste onderde-
len is de breektest. Vincent was erg 
geconcentreerd en brak zijn plank-
jes in één keer. Trainers Bas Bok-
kes en Remko van Gerven hielden 
de plankjes vast en kunnen terug-
kijken op een succesvolle dag voor 
deze jonge taekwondoka en daar-
mee ook voor Horangi Taekwondo 
Mijdrecht!

Veenland tweede en derde 
bij tumblingwedstrijd

WIJ ZIJN MET SPOED
OP ZOEK NAAR EEN

BEZORGER/STER
voor een wijk
in de Legmeer

Het zijn 280 kranten.
Heb je op woensdagmiddag 

tijd en wil je leuk geld
verdienen, bel dan:

0251-674433
Vraag naar

Marco of Rogier 


