Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509

Staatssecretaris Jet Bussemaker
reikt eerste prijs uit aan
Ons Tweede Thuis

Uithoorn - Ons Tweede Thuis heeft
de prijs ‘Het beste ondersteuningsplan van het jaar’ gewonnen. De
prijsvraag is gehouden onder zorginstellingen in de gehandicaptenzorg.
Donderdag 10 december heeft
staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker de winnaar bekendgemaakt.

Dit gebeurde tijdens de themamiddag ‘In gesprek over het ondersteuningsplan’ georganiseerd door OPsterk.nl. Maarten Nolte, cliënt van
Ons Tweede Thuis, nam de prijs in
ontvangst.
Ons Tweede Thuis is bijzonder trots
op de prijs omdat het hier om een
belangrijk inhoudelijk onderdeel van
de directe zorg aan cliënten gaat.

Ons Tweede Thuis is een stichting
ten dienste van mensen met een
handicap en werkzaam in het gebied ten zuiden van Amsterdam.
De stichting maakt al lange tijd gebruik van ondersteuningsplannen,
als onderdeel van het persoonsgericht werken. Hierbij staat de individuele cliënt centraal met zijn of haar
mogelijkheden en beperkingen. In
een ondersteuningsplan staan allerlei afspraken over begeleiding,
werkpunten en ondersteuning die
cliënten krijgen. Deze afspraken
worden in overleg gemaakt door
de cliënt (of diens vertegenwoordiger) en de begeleiding. Regelmatig
evalueren zij samen het ondersteuningsplan.
OPsterk.nl, een project van Platform Verstandelijk Gehandicapten
en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, houdt zich bezig met
het ondersteuningsplan. Het project
richt zich vooral op beter gebruik
van het ondersteuningsplan door
mensen met een handicap en hun
ouders of vertegenwoordigers. Hun
rol bij het tot stand komen van het
ondersteuningsplan moet versterkt
worden. Volgens Opsterk.nl moet de
cliënt centraal staan in het ondersteuningsplan.
Via de prijsvraag wilde het project
zorginstellingen én cliëntenraden
hiervan bewust maken. Verder kunnen door de prijsvraag goede voorbeelden getoond worden. De prijsvraag geeft tevens inzicht in de verschillende methodieken die instellingen gebruiken.
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Korver Makelaars O.G. B.V.

Safari?

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Ze zijn er weer
Bestel
onze kerstvlAAien ze nu!
Amstelplein 57 Uithoorn
U kunt ook telefonisch bestellen op 0297-568911

van vrijdag 18 t/m donderdag 31 december:
Vanaf heden
Verhuren wij ook
aanhangers

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

5 voor 12 show
bij van kouwen!

Door nieuwe overheidsmaatregelen gaan
veel autoprijzen per 1 januari 2010 stijgen.
Kom daarom dit jaar nog zaken doen tijdens onze
5 voor 12 show zodat u deze prijsverhogingen ontloopt!

wwww.vankouwen.nl

voor het
offiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 5

Amsterdam:
Amstelveen:
Aalsmeer:
Transformatorweg 39 Vlielandstraat 1
Oosteinderweg 110
Tel. (020) 581 62 00 Tel. (020) 643 26 80 Tel. (0297) 329 911

Mijdrecht:
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272

Gemeentebelangen is klaar voor de verkiezingen

Nieuwe lijsttrekker: bekende
Kwakelaar Sjaak Verhaar
Uithoorn - Als nieuwe lijsttrekker
heeft Gemeentebelangen gekozen
voor Sjaak Verhaar (57 jaar). Deze
bekende Kwakelaar is nu na jaren
fractieassistent te zijn geweest voor
het voetlicht gekomen en zal de belangen van zowel Uithoorn als natuurlijk De Kwakel, zoals een echte
‘lokale’ man betaamt, behartigen.
Ondanks het feit dat hij min of meer
achter de schermen werkte ligt zijn
passie bij de lokale politiek. Eerst
in Nieuwveen en sinds 2004 in Uithoorn en De Kwakel. Op de tweede
plaats staat Robert Timmers, sinds
1986 inwoner van Uithoorn, welke
een uitgebreide ervaring heeft in
het zakenleven en momenteel senior consultant is. Op plaats drie: een
oude bekende, namelijk Klaas Bijls-

ma. Zoals de naam al aangeeft een
Fries, maar al sinds 1968 woonachtig en werkzaam in Uithoorn en ook
politiek actief. Op nummer vier staat
Herman Bezuijen die misschien niet
zo bekend is in het politieke circuit maar met des te meer ervaring
in het commerciële gebeuren. Met
meer dan 35 jaar ervaring in de chemische industrie en momenteel eigenaar van een adviesbureau. Op
plaats vijf staat Manuela Calis. Zij is
werkzaam in het voortgezet onderwijs bij Thamen. Op plaats zes komen we Ed Hirschfeld tegen. Een
oudgediende uit de politiek en politiek adviseur en op plaats 7 wordt
de jongere garde vertegenwoordigd
door Emrah Bouyahi, student VAVO,
die na zijn opleiding psychologie wil

Bedrijfsunits op toplocatie!

gaan studeren. Hij heeft veel politieke ambitie met name de lokale politiek.
Samenwerken
Natuurlijk is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld waarbij vooral
de nadruk wordt gelegd op het samengaan en samenwerken van beide kernen. Ondanks het verschil dat
niet alleen tot uiting komt in het sociale gebeuren zoals het welzijnswerk
maar ook de sport, buurtbeheer, de
diversiteit van de bewoners van de
flats van de Europarei, de twee gemeentes waar wij als Uithoorn en
De Kwakel ook mee te maken hebben, namelijk Aalsmeer en Amstelhoek en de steeds naderbij komende samenwerking met Aalsmeer, is

De nieuwe lijsttrekker: Sjaak Verhaar
er toch sprake van een samengaan
en samenwerken. Dat blijkt ook uit
de club van Gemeentebelangen zelf:
De leden zijn ondanks hun verschil
in achtergrond en huidige situatie
toch altijd eensgezind en streven
naar het belang van beide kernen.
Daarom is ook de slogan van Gemeentebelangen welbewust gekozen: gemeentebelangen: samen het
verschil. Want ondanks het feit dat
je allemaal verschillend bent kun je
samen tot grote prestaties komen.

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Big l. maak je keuze

Big l. 25 jaar

juBileumactie
vrijdag 18 en zaterdag 19 decemBer

alleen op VrijDag 18 December

Inbraak
woning
Uithoorn - Na een melding van inbraak op heterdaad, heeft de politie
vrijdagavond 11 december, rond zeven uur, een zoekactie ingesteld op
de Van Eedenlaan. De woning was
inderdaad opengebroken en doorzocht. Een politiehond doorzocht de
woning, maar de daders waren inmiddels gevlogen.

Politie zoekt
getuigen

DUS! op bezoek in Het Hoge Heem
Uithoorn - Vorige week dinsdag 8
december is DUS! GroenLinks en
D66 op de koffie gegaan bij ouderen in Het Hoge Heem. De delegatie bestond uit Elfried Henraat, Ria
Zijlstra, Catja de Raay en Peter Timmer.

Met een aantal ouderen werd gesproken over datgene waar ouderen in Uithoorn tegenaan lopen, ten
aanzien van het wonen in Het Hoge Heem of een aanleunwoning, de
woonomgeving, vervoer, activiteiten
etc. en wat zij van de politiek ver-

wachten. Belangrijke items zijn het
nakomen van tijdafspraken door de
regiotaxi en de vele hobbels in trottoirs. Ook werd de wens uitgesproken voor een afgeschutte buitenruimte voor de bewoners van Het
Hoge Heem met dementie.

Uithoorn - De politie is op zoek
naar getuigen van een inbraak die
in de nacht van donderdag 10 december op vrijdag 11 december tussen 4.00 uur en 4.15 uur plaats heeft
gevonden op de Ondernemingsweg.
Hierbij is een ruit kapot geslagen en
is een kassa, die niet meer in gebruik was, ontvreemd. De politie is
op zoek naar getuigen van deze inbraak. Zij kunnen contact opnemen
met de politie Uithoorn via 09008844. Anoniem melding maken kan
ook via 0800-7000.

op De gehele collectie

elk 2e artikel

50

pall mall
%
korting!
& edc
heren en Dames

alle combi’s
mogelijk

alleen op ZaterDag 19 December

elk 2e artikel

50
%
g-star
op De gehele collectie

heren en Dames

g-star
esprit
pall mall
Only
Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
aalsmeer
tel. 0297-321177
www.Bigl.nl

korting!
alle combi’s
mogelijk

jack & jOnes
cars
garcia
verO mOda
Openingstijden
Openingstijden
maandag
12.30 - 18.00
Dinsdag
t/m van
donderdag
van 10uur.
- 18.00 uur.
Dinsdag
Vrijdag
van t/m
10 -donderdag
21.00 uur. van 10 - 18.00 uur.
Vrijdagvan
van10
10--17.00
21.00uur.
uur.
Zaterdag
Zaterdag
vanopen
10 - van
17.00
iedere
zondag
11uur.
- 17.00 uur.
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COLOFON
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 dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
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

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
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Conflict met de buren?
Heeft u problemen, klachten of een
beginnend conflict met uw buren en
komt u er samen niet uit? Dan kunt
u de hulp van buurtbemiddeling inroepen. Buurtbemiddeling werkt met
vrijwilligers die bij u op bezoek komen om samen met u te zoeken
naar oplossingen. Deze vrijwilligers
hebben een gedegen training gekregen om u en uw buren te begeleiden bij het vinden van een gezamenlijke oplossing, voordat de situatie verergert. De bemiddelaars

zijn neutraal en onpartijdig. Het doel
van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen de twee partijen
weer op gang te brengen en te ondersteunen bij het zoeken naar een
eigen oplossing. Buurtbemiddeling
wordt u gratis aangeboden. Voor
meer informatie of het melden van
een probleem kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn, Vita welzijn en advies, tel. 020 - 5 430 430 of via mail:
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl

OV-Taxi tijdens de feestdagen
Ook tijdens Kerst en Oud & Nieuw brengt de OV-Taxi u waar u wilt zijn.
Om teleurstelling te voorkomen op deze drukke dagen, is het verstandig rekening te houden met het volgende.

Kerstdagen

Bestel uw rit ruim van tevoren. U kunt nu al boeken! Uw ritten voor beide Kerstdagen kunt u bestellen tot uiterlijk dinsdag 22 december 18.00
uur. Door de grote drukte kan het voorkomen dat er geen rit beschikbaar is op het tijdstip dat u wenst. OV-Taxi zoekt dan in overleg met
u naar een ander tijdstip.

Oud en nieuw

Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu al boeken! Op
31 december brengt de OV-Taxi u tot uiterlijk 20.00
uur op de plaats van bestemming. Op 1 januari
2010 kunt u vanaf 8.00 uur de OV-Taxi weer
gebruiken. Voor al uw vragen kunt u terecht bij de telefonistes van de OVTaxi: 0900- 8878
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A L G EMENE IN F O RM A TIE

Heel veel dank voor
onvergetelijk afscheid
Beduusd van zoveel warmte zal ik 26 november 2009 niet
snel vergeten. Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die, op
welke manier dan ook, van mij als burgemeester van Uithoorn
afscheid heeft genomen. Uw aanwezigheid, e-mail berichtje,
kaartje, brief, bloemen, cadeaus en lovende woorden hebben
mij diep geraakt. Uw donaties voor de stichting Kika hebben
het mooie bedrag van e 2.187, 25 opgeleverd.
Uw betrokkenheid bij mijn afscheid is door mij en mijn gezin
buitengewoon op prijs gesteld en wij bewaren een heel
bijzondere herinnering aan deze dag.
Berry Groen,
(oud) burgemeester van Uithoorn

OUDER DAN 65 JAAR?

Controle hondenbelasting
in januari 2010
Bent u eigenaar van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per januari 2010 komt er een controleur
namens de gemeente langs om dit
te controleren.

De gemeente Uithoorn heft al jaren
de hondenbelasting. Uit oogpunt
van het gelijkheidsbeginsel vindt de
gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk
hondenbelasting betaalt. Vandaar
dat de gemeente in januari controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan
controleren. Wanneer u een hond

heeft, betaalt u voor 2010 het tarief
van € 69,50. Voor elke volgende
hond is het tarief € 153,30. U bent
verplicht om aangifte te doen. Doet u
dit niet, dan kan de gemeente u een
boete opleggen.
Dus heeft u een hond, die u nog niet
heeft aangemeld doe dat dan direct
via het e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden via het digitale loket op de website van de Gemeente
Uithoorn. Liever per post? Dan kunt
u het aangifteformulier aanvragen bij
het team WOZ/belastingen van de
gemeente, telefoon 0297-387530.
Het zou jammer zijn als de controleur u voor is.
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De gemeente Uithoorn is er trots op
dat één van de doelstellingen van
het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan is verwezenlijkt: het toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor alle reizigers. Eén van de
methoden om dit te realiseren is het
aanpassen van alle bushalten.
De bushalte is een visitekaartje voor
goed openbaar vervoer. De halte moet netjes, herkenbaar, maar
vooral ook bruikbaar zijn. Niet alleen
voor de gemiddelde reizigers, maar
juist ook voor die personen in onze samenleving die iets minder gemakkelijk reizen, zoals ouderen en
mensen met een lichamelijke beperking. Na de komst van kwalitatief beter busmaterieel met een lage instap
en een vlakke vloer zijn nu ook de
bushalten in Uithoorn en De Kwakel
aangepast. Daardoor komt de lage
en vlakke instap beter tot zijn recht.
De meeste bushalten in de bebouwde kom zijn hoger dan een gewoon
trottoir.
De aangepaste bushalten passen
goed in het beleid van de gemeente voor hoogwaardige voorzieningen
en prima verbindingen. De Stadsregio Amsterdam heeft alle gemeenten in haar gebied gestimuleerd om
de halten binnen enkele jaren aan te
passen. Omdat Uithoorn als eerste
op deze oproep heeft gereageerd,
heeft deze gemeente een flinke financiële steun van de Stadsregio
gekregen (95%) voor de realisering
van deze voorzieningen. In totaal
ging het om € 650.000,-.

Uithoorn heeft meer gedaan

Er is gekeken naar de nieuwe landelijke toegankelijkheidscriteria van
het CROW, een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer

en openbare ruimte. Niet alleen de
hoogte en breedte van de halte zijn
van belang, maar ook de geleidelijnen naar de halte (voor mensen
met een visuele beperking). Wie met
een taststok zijn weg moet zoeken,
maakt gebruik van gidslijnen. Er bestaan ‘natuurlijke’ gidslijnen, zoals
een grasrand, een heg, een gevel
en een trottoirband. Bij een speciaal voor blinden en zeer slechtzienden aangelegde lijn spreken we van
een geleidelijn. Die geleidelijnen bestaan vaak uit witte of gele ribbeltegels. Overal in Uithoorn kunt u deze lijnen tegenkomen. Wij vragen u
deze lijnen niet te blokkeren met bijvoorbeeld reclamemateriaal, fietsen
of overhangend groen.

Voorzieningen

Inmiddels zijn op zeven halten digitale reizigersinformatiepanelen geplaatst. De vermelding van de aankomsttijd op deze panelen draagt
extra bij aan een gebruiksvriendelijk openbaar vervoer. De informatiepanelen zullen in de toekomst op
meer halten worden geplaatst. Daarnaast is de openbare verlichting verbeterd door het plaatsen van extra
lichtmasten. Op halten aan de Alfons
Ariënslaan en de Arthur van Schendellaan is bij wijze van proef energiearme LED verlichting toegepast.
Tenslotte zijn hoogwaardige fietsenstallingen geplaatst. De verbeteringen van de halten en de route erheen is intensief besproken met Visiris (een netwerkorganisatie voor
mensen met een visuele beperking)
en met de heren Zwik, Oussoren en
Van Weerdenburg. Deze drie inwoners zetten zich vrijwillig in om de
toegankelijkheid in de gemeente Uithoorn te verbeteren.
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Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
donderdag 24 december
donderdag 31 december
dinsdag 5 januari 2010

gesloten om 12.00 uur
gesloten om 12.00 uur
gesloten om 16.00 uur

College wil nieuw beleid
openbare verlichting

Juist tijdens de donkerste dagen van
het jaar is het een herkenbaar thema: openbare verlichting. Het raakt
verschillende facetten van het openbare leven. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid, aan het straatbeeld
en zorgt voor een bepaalde sfeer.
Juist het maatschappelijke karakter
maakt dat openbare verlichting afgestemd moet worden op veranderingen in de samenleving.
Openbare verlichting moet niet alleen bijdragen aan verkeersveiligheid, maar ook aan sociale veiligheid. Andere actuele thema’s zijn:
duurzaamheid en energiebesparing.
Ook hiermee houden B&W rekening
bij het opstellen van nieuw beleid.
De afgelopen jaren zijn door maatschappelijke en technologische ont-

wikkelingen nieuwe mogelijkheden
voor openbare verlichting ontstaan.
Sommige mogelijkheden worden ingekaderd door wettelijke regels, door
technische beperkingen of door landelijke richtlijnen. Toch zijn er altijd
nog keuzes te maken. B&W hebben
besloten de raad te vragen opnieuw
kaders te stellen voor het beleid voor
openbare verlichting. Op 17 december 2009 vergadert de raad over dit
onderwerp. Zie agenda raadsvergadering elders op deze pagina.
Wanneer de raad de kaders bepaald
heeft, gaan B&W aan de slag met
het opstellen van nieuw beleid
aan de hand van bovengenoemde thema’s.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Uitnodiging
fototentoonstelling
Cultuurfoto
Uithoorn 2009

De gemeente Uithoorn heeft een ‘Cultuurfoto’ laten maken:
een scan van hoe we er in Uithoorn en De Kwakel voor staan
op het gebied van kunst en cultuur. De Cultuurfoto brengt niet
alleen in kaart wat er is, maar ook waar bedreigingen, kansen
en wensen liggen. Hierbij leggen we nadrukkelijk verbindingen
met andere gemeentelijke activiteiten zoals ruimtelijke ordening,
onderwijs, toerisme en recreatie.

De voorzitter van de raad (plv.), ing. J.H. Hoogkamer

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 17 DECEMBER 2009
Informatief Beraad

Raadsvergadering

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Met medewerking van Claartje Bunnik van bureau Bunnik
Beleid en Advies, de Fotokring Uithoorn en de Amsterdamse
fotograaf Peter van Beek is de cultuur van Uithoorn en de Kwakel
letterlijk en ﬁguurlijk in beeld gebracht. Zo zijn er interviews en
gesprekken geweest met organisaties en andere belanghebbenden.
Ook zijn er heel veel foto’s gemaakt van culturele activiteiten,
monumentale gebouwen en prachtige plekjes in Uithoorn. Het
resultaat is deze ‘Cultuurfoto Uithoorn’. En het resultaat mag er zijn.

Voorzitter: mevr. G. Veninga

Opening - Agenda Informatief Beraad
19.00 uur
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
1.3 Evaluatie Europarei
19.20 uur
Het college van b&w informeert de raad over de uitkomsten van
de gemeentelijke evaluatie van de aanpak van de Europarei.
Doel: Informatie aan de raad.
1.4 Natte bedrijventerrein Amstelhoek
19.50 uur
Op initiatief van raadslid Veninga wordt het college van b&w
verzocht de raad nader te informeren over de ontwikkeling van
het natte bedrijventerrein in Amstelhoek (gem. De Ronde Venen).
Doel: Informatie aan de raad
1.5 Ontwikkeling uitkering gemeentefonds
20.05 uur
Op initiatief van raadslid Zijlstra wordt het college van b&w
verzocht de raad nader te informeren over de ontwikkeling van
de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds in relatie tot
de gevolgen van de economische crisis.
Doel: Informatie aan de raad
1.6 Kaderstelling openbare verlichting (RV09.72)
20.20 uur
Het college van b&w stelt voor kaders vast te stellen voor het
nieuw te vormen beleid op het gebied van openbare verlichting.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
1.7 Financiële begroting G2 (RV09.71)
20.40 uur
Het college van b&w stelt voor kennis te nemen van de
ﬁnanciële begroting van de G2 en daarover een zienswijze
vast te stellen.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college
ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing
20.55 uur

Met veel plezier nodig ik u uit voor de feestelijke opening
van de fototentoonstelling over de Cultuurfoto Uithoorn.
U bent van harte welkom op zondag 27 december om
15.00 uur in Galerie Fort aan de Drecht Grevelingen 56,
1423 DN Uithoorn.
Wat is de ‘Cultuurfoto’

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 17 december 2009 in het gemeentehuis.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur met het Informatief Beraad. Na
een korte schorsing volgt om 21.00 uur de Raadsvergadering.

1

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben blij dat zoveel mensen bereid waren hieraan mee te
werken. U vindt cultuur belangrijk en u heeft uw stem laten
horen. Hartelijk dank hiervoor. Met elkaar hebben we een stevig
vertrekpunt neergezet voor het cultuurbeleid in onze gemeente.
Een nieuw gemeentebestuur mag dit beleid straks handen en
voeten geven met een Uitvoeringsprogramma Cultuur Uithoorn
2010-2014. Ik heb daar alle vertrouwen in.

De tentoonstelling loopt van
27 december 2009 tot
en met 10 januari 2010.
Openingstijden zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur,
vrijdagavond 8 januari
van 19.00 tot 22.00 uur.

Graag hef ik op 27 december in Fort aan de Drecht samen met
u het glas op de culturele toekomst van Uithoorn. Ik hoop u
dan te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Monique Oudshoorn-Van Egmond, wethouder kunst en cultuur

Voorzitter (plv.): mevr. D.J. Zijlstra
Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 17 december 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad 3 december 2009
Ingekomen stukken week 49
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.00 uur

Gebruik van Regiotaxi
tijdens feestdagen

Politiek debat

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
3.1 Prestatie-afspraken met Woongroep Holland (RV09.69)
Het college van b&w stelt voor geen wensen en bedenkingen
te uiten bij de opgestelde prestatie-afspraken tussen de
Woongroep Holland en de gemeente Uithoorn.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.2 Iepenlaan (RV09.73)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de
herstructurering Iepenlaan.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
3.3 Live uitzenden raadsvergaderingen (RI09.24)
Voorgesteld wordt een dienst aan te schaffen voor het live
(via internet) uitzenden van de raadsvergaderingen.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad fracties

21.10 uur
21.20 uur

22.00 uur
22.30 uur
22.45 uur

Stemmingen
4.1 Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
4.2 Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Vaststellen bestemmingsplan parkeerplaatsen
Bieslook (RV09.65)
2. Vaststellen begrotingswijzigingen (RV09.74)
3. Waardering grifﬁefuncties (RI09.25)
4. Benoeming voorzitter welstandscommissie (RV09.76)
Sluiting openbare vergadering

De ervaring leert dat tijdens de feestdagen veel gebruik wordt gemaakt
van de Regiotaxi. Daarom is het aangeraden tijdens deze dagen rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt zijn
van vervoer door de Regiotaxi op Eerste of Tweede Kerstdag bestelt u
deze rit(ten) dan liefst een week, maar minimaal 2 dagen van tevoren.
Wanneer u later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op Oudejaarsavond
rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de
Regiotaxi te rijden op de normale tijd, om 06.00 uur ‘s morgens. Ritten
kunt u bestellen via telefoonnummer 0900 - 899 83 43.

22.50 uur

23.00 uur

Informatiebijeenkomst
over de gemeentelijke
vrijwilligersverzekering
Op dinsdagavond 12 januari 2010
van 19.30-21.30 uur organiseert Vrijwilligerscentrale Cardanus in Wijkcentrum Westend te Amstelveen een
informatiebijeenkomst over de gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering.
Deze verzekering wordt betaald door
de gemeente, neemt u veel administratief werk uit handen en zorgt ervoor dat alle vrijwilligers automatisch
verzekerd zijn. Alle organisaties uit
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
die met vrijwilligers werken zijn welkom op deze avond. Wat houdt deze
verzekering in, heeft dit consequenties voor de verzekeringen die er al
bij uw organisatie aanwezig zijn en

hoe kunt u zich aanmelden? Deze
vragen komen 12 januari aan de orde
en worden door een deskundige van
verzekeringsmaatschappij Achmea
uitgelegd. Ook kunt u al uw vragen
aan haar kwijt. U bent welkom op 12
januari a.s. vanaf 19.30 uur in Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3,
1187 LS Amstelveen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2010 via moverbeek@cardanus.nl
of telefonisch via 06-20730223. Hierbij graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen en van welke organisatie u bent. Vrijwilligerscentrale Cardanus helpt bij vrijwilligerswerk. Voor meer informatie kijk op
www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

Effectievere aanpak
van alcoholmisbruik in
het verkeer
Twaalf organisaties in Amsterdam
en omgeving werken samen om de
boodschap “Bob blijft fris!” steviger
uit te dragen. Er wordt over gemeentegrenzen en politieregio’s heen gewerkt om zo de effectiviteit van alcoholcontroles te verhogen.
Door vele partijen te betrekken bij
de organisatie van alcoholcontroles
kan een groter publiek worden bereikt. Daarnaast zijn posters en spotjes over Bob de komende tijd overal in de regio terug te vinden. Meer
mensen worden op deze manier geconfronteerd met de boodschap,
waardoor vaker vooraf de afspraak
wordt gemaakt wie de Bob is.

Bob

Bob is de ofﬁciële naam van degene die nuchter blijft, zodat hij of zij
andere mensen veilig naar huis kan
rijden. Doel van de Bob-campagne
is dat vooraf afspraken worden gemaakt over wie tijdens het uitgaan
rijdt en dus geen alcohol drinkt. Bij
de introductie van de campagne in
december 2001 werd BOB al gauw
de “Bewust Onbeschonken Bestuurder”.

Krachten worden gebundeld

Op 11 december is een grote alcoholcontrole van start gegaan. Deze alcoholcontrole is niet eenmalig.
De wintercampagne van Bob loopt

landelijk tot en met maart 2010. Amsterdam en de zuidelijke stadsregio sluiten daarbij aan. De komende maanden blijven de partijen bij elkaar komen om zo effectief mogelijk
de campagne en controles te kunnen uitvoeren. Aan het einde van de
periode volgt een evaluatie.
Voor 2010 zijn er plannen om sportkantines te betrekken bij de Bobcampagne. Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking met de
busmaatschappijen voor het opzetten van een actie, waarbij het netwerk van nachtbussen wordt gepromoot als alternatief vervoermiddel
voor het uitgaanspubliek dat alcohol
wil drinken.

Deelnemende partijen

De Stadsregio Amsterdam is er in
geslaagd om goede samenwerking
tot stand te brengen tussen de volgende partijen:
Gemeente Aalsmeer, gemeente Amstelveen, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Ouder-Amstel, gemeente Uithoorn, Openbaar
Ministerie, Stadsregio Amsterdam,
Politie Amsterdam-Amstelland, Politie Kennemerland, Stadsregio Amsterdam, Veilig Verkeer Nederland (VVN).
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WERK IN
UITVOERING

rijbaan komt een afzetting, maar het
verkeer op de N201 ondervindt daar
geen hinder van. Ook het werkverkeer zal niet leiden tot extra overlast.

AANLEGGEN BRUGGEN
LANGZAAM VERKEER
BIESLOOK-FAUNALAAN

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
- Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
- Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering

RIOOLWERKZAAMHEDEN LANGS N201
BIJ UITHOORN

Tot en met eind februari 2010 voert
Waternet in samenwerking met de
gemeente Uithoorn rioolwerkzaamheden uit langs de N201, tussen de
Poelweg en de Noorddammerweg.
Voor de aanleg van de nieuwe busbaan is het noodzakelijk dat bestaande rioolbuizen worden omgelegd.

Verkeersmaatregelen

Waternet is in november begonnen
met de werkzaamheden voor de
aanleg van de nieuwe buizen. Vanaf 4 december tot 20 januari 2010
wordt het fietspad langs de noordzijde van de N201 afgesloten. Fietsers moeten een stukje omrijden
over een tijdelijk ﬁetspad. Langs de

Na 2 maanden vertraging begint in
de week van 14 december 2009 de
aanleg van de bruggen tussen Bieslook (De Legmeer) en Faunalaan
(Legmeer-West). Na het plaatsen
van de bruggen wordt het fietspad
tussen Bieslook en Faunalaan aangelegd. Daardoor ontstaat een directe verbinding tussen De Legmeer en
de Brede School. De verwachting is
dat de werkzaamheden eind januari 2010 zijn afgerond. Vanwege de
weersomstandigheden kan er echter
vertraging ontstaan.

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met
de werkzaamheden op de Amsterdamseweg. Dit houdt in dat er zand
wordt aangebracht op het tracé tussen de Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode van circa twee weken vinden er
zandtransporten plaats. Daarbij rijden ongeveer 10 vrachtwagens per
uur via de Wiegerbruinlaan over de
Amsterdamseweg heen en weer. Er
kan hierdoor overlast ontstaan. Voor
vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met het informatienr. van de N201: 023-514 3230.

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds mei afgesloten in verband met de aanleg van
de N201. De afsluiting duurt waar-

Activiteitenkalender

Gratis identiteitskaart afgeschaft
Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identiﬁcatieplicht in werking getreden. Dit betekent dat iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Sinds januari 2005 kunnen veertienjarigen met de
Nederlandse nationaliteit een gratis identiteitskaart aanvragen. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010. Er kan vanaf die datum dus geen
gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd.

Uitzonderingsregel

Word je op of voor 25 februari 2010 14 jaar en heb je nog geen gratis identiteitskaart aangevraagd, dan kan je dit nog doen tot en met uiterlijk 31 december 2009. Je valt dan namelijk binnen de uitzonderingsregeling om een gratis Nederlandse identiteitskaart te kunnen aanschaffen.
Er zijn drie voorwaarden voor het aanvragen voor een gratis kaart:
• je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwoner;
• je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitkaart
op grond van deze regeling hebben ontvangen;
• bij de aanvraag moet je 14 jaar zijn of binnen acht weken
14 jaar worden.

Voorbeeld
bereiken 14 jarige leeftijd

datum aanvraag vanaf

tot uiterlijk

06-11-2009
20-11-2009
07-12-2009
29-12-2009
30-12-2009
31-12-2009

31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009

01-01-2010
15-01-2010
01-02-2010
23-02-2010
24-02-2010
25-02-2010

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaarten van
toepassing.

schijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting

is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

VERVANGEN
BEPLANTING BIJ
ZILVERSCHOON EN
ZEVENBLAD

Medio december 2009 begint de ge-

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
18 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
27 dec.

Kinderdisco Kids@the mix, 8 t/m 12 jaar, 19-21.30 uur,
The Mix, J.A. van Seumerenlaan 1
Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
Optreden Volendams Operakoor in winkelcentrum
Zijdelwaard, 13.00 en 15.00 uur.
Kerstconcert in De Burght X-mas-vocals, avond
Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d
Drecht; opening 15.00 uur. T/m 10 jan. openingstijden:
za. en zo. 12-17 uur. Vr. 19-22 uur.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

meente met het opknappen van het
groen in de wijk De Legmeer. Deze
renovatie komt voort uit het buurtprogramma De Legmeer 2008/2009.
In het gebied rondom Zilverschoon
en Zevenblad wordt de beplanting
vervangen door gras en kleurige lage beplanting. De bomen blijven gehandhaafd. Hierdoor wordt de om-

geving rondom Zilverschoon en Zevenblad veiliger en de kruising Aan
de Zoom-Zegge overzichtelijker.
Voor vragen betreffende de uitvoering kunt u contact opnemen met de
heer E. Wanningen telefoonnummer
(0297) 51 31 11 of per mail naar: gemeente@uithoorn.nl ter attentie van
de heer E. Wanningen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt

Tijdelijk
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeerplein, 2e fase winkelcentrum. Inzageperiode van 20 november tot en met 31 december 2009.
- Delegatie exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan. Info: A. Stevens,
tel. 513111. Inzageperiode 4 december 2009 t/m 14 januari 2010
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, bouwaanvraag fase 1 voor het oprichten van een woning.
- Rozenlaan 3, sloopmelding voor het slopen van een buis van zolder door overloopkast naar toilet en keuken.
Thamerdal
- Jan van Galenlaan 15, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde.
De Legmeer
- Melde 11-84, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van balkonschermen.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3, lid 3, onder b en c van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en
daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Zijdelveld 23, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een kinderdagverblijf.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.22 van de Wro tijdelijk onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor een periode van maximaal 2 jaar
na het verlenen van de vergunning en daarna tijdelijk bouwvergunning te verlenen
tot de aangegeven datum voor het hierna te noemen bouwplan:
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 100E, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van
een noodlokaal inclusief toiletten en een berging.
Genoemde bouwplannen liggen van 18 december 2009 t/m 28 januari 2010 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan iedereen tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Rozenlaan 3, vergunning voor het slopen van een buis van zolder door overloopkast naar toilet en keuken. Bezwaar: t/m 20 januari 2010.
Meerwijk-Oost
- Grift 30, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.
Bezwaar: t/m 21 januari 2010
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 25, vergunning voor het vegroten van een garage.
Bezwaar: t/m 21 januari 2010.

WWW.UITHOORN.NL

De Legmeer
- Rode Klaver 14, vergunning voor het slopen van asbesthoudende platen.
Bezwaar: t/m 21 januari 2010.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan, vergunning aan Duoplant import-export V.o.F. voor
het innemen van een standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van bloemen en planten op 23 en 24 december 2009.
Bezwaar t/m 18 januari 2010
VASTSTELLING VERORDENINGEN HEFFINGEN,
RECHTEN EN BELASTINGEN
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 december 2009 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2010
- Verordening Algemene Rechten 2010
- Verordening Forensenbelasting 2010
- Verordening Grafrechten 2010
- Verordening Hondenbelasting 2010
- Verordening Lig- en Kadegelden 2010
- Verordening Marktgelden 2010
- Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2010
- Verordening Precariobelasting 2010
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2010
- Verordening Rioolrecht 2010
De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2010. De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2010 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD, REGISTRATIE
POLITIEKE GROEPERINGEN
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen
Naam politieke groepering Naam gemachtigde Naam plaatsvervanger
DUS! GroenLinks en D66
Heijlman, J
Schartman, A.C.
Ons Uithoorn
van Dam, B.J.
Achabboun, N
Uithoorn, 8 december 2009,
De voorzitter van het centraal stembureau, J.A.J. Verheijen
WIJZIGING FINANCIËLE VERORDENING
GEMEENTE UITHOORN VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad in zijn vergadering van
11 juni 2009 de wijziging van de Financiële verordening gemeente Uithoorn heeft
vastgesteld. In de ﬁnanciële verordening is het ﬁnanciële beleid en beheer en de
ﬁnanciële organisatie vastgelegd. In deze verordening staat onder meer wanneer
het college de raad informeert over het aangaan van niet in de begroting vastgelegde verplichtingen. Deze grenswaarden zijn met de wijziging van de verordening verlaagd.
De wijziging van de Financiële verordening gemeente Uithoorn treedt in werking
met ingang van 17 december 2009.
De wijziging van de Financiële verordening gemeente Uithoorn ligt ter inzage bij
de publieksbalie en wordt binnenkort ook op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Indien u meer informatie wenst over deze verordening dan kunt
u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning, cluster Financiën, tel. 0297513111.

Vervolg op volgende blz.
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-

VERlEninG VEntVERGunninGEn VooR hEt jaaR 2010
De heer J.A.M. Hoogerwerf, voor het venten van consumptie-ijs en gebakken
producten voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in
de gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 19 januari 2010 kan tegen voormelde
vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht
worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

-

De heer J.P. Brinkman, namens Portofino v.o.f. voor het venten van consumptie-ijs, voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in de
gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 5 januari 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht
worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

-

De heer H. Aoulad Youssef, voor het venten van consumptie-ijs, voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 in de gemeente Uithoorn,
(m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Tot uiterlijk 5 januari 2010 kan tegen voormelde vergunning bezwaar worden aangetekend. Een dergelijk bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht
worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

www.uithooRn.nl

PRESENTEERT!
OM UW KERSTDINER ZO MAKKELIJK
MOGELIJK TE MAKEN
UIT EIGEN KEUKEN:
• DIVERSE KANT EN KLARE SOEPEN •
• AARDAPPELGRATINS, ROSEVAL-AARDAPPELTJES KANT EN KLAAR •
• DIVERSE GROENTEGARNITUREN, STOOFPEERTJES •
• DIVERSE AMUSES IN GLAASJES, VRUCHTEN COMPOTES •
• GOURMETGARNITUUR VOOR EEN COMPLETE GOURMET •
• DIVERSE DESSERTS EN PATISSERIE •
• BAVAROISES IN GLAASJES EN DIVERSE SOORTEN SORBET IJS •
• NATUURLIJK HAAGEN DASZ IJS IN DIVERSE SMAKEN •
• VERSE KRUIDEN, PADDESTOELEN EN EXOTEN •

MENU- EN BESTELLIJSTEN IN DE WINKEL VERKRIJGBAAR
BESTEL TIJDIG OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN
HEEFT U VRAGEN, STEL ZE DAN!
WIJ WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN NAMENS
HET HELE TEAM EN EEN FRUITIG NIEUWJAAR!
TEL 0297 329113 • E MAIL: INFO@DIJTVERS.NL

* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks Kromme Mijdrecht 9, De Hoef, tel.
0297-561512; achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, tel.
0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326
* Aangeboden:
Burbri antiek. 1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413
Te koop:
2 Ikea matrassen 16x80x195
cm niet gebr. en een ledikant
80x190 cm samen 100 euro.
Tel. 0297-562982
Te koop:
Bugaboo Cameleon anthr. roze voor 1 kind gebruikt alles incl.
i.z.g.st. 500 euro.
Tel. 0297-527388
Te koop:
Petroleumstel 3-pits gaaf exemplaar donkerrood 25 euro.
Tel. 0297-530718
Gevraagd:
Antieke treinen en stoommachines. Ook oude blikken auto’s
en ander blik speelg. van voor
1960. Modelauto’s van voor
1980. Ook evt. hele verzameling.
Vrijbl. info. Tel. 0297-778469
Aangeboden:
Dakpannen gratis af te halen.
J.v.d. Vondellaan. 19 dec.
Tel. 0297-546645
* Verloren:
Zaterdag rode Samsung
mobiel SGH-E570
Tel. 0297-546645
Te koop:
Bagagerek mono plateau, beugels in nw.st. 30 euro. Batterijen
voor Nokia’s BL-5C 3 st. 7,50 euro p.st. of ruilen voor BL-SF.
Tel. 0297-892088

Raad van Kerken Uithoorn - De Kwakel
U wordt van harte uitgenodigd voor de vieringen met KERSTMIS
in de kerken van Uithoorn en De Kwakel:
R.K. Parochie Emmaüs (De Burght), Protestantse Gemeente van Uithoorn (De Schutse en Thamerkerk)
en R.K. Parochie St. Jans Geboorte (De Kwakel)

Datum

Locatie

Aanvang

Voorganger

Medewerking – verdere informatie

19.00 uur
19.00 uur

Pastor R. Mascini
G. Vlutters

Gezinsviering met kinderkoor Op-Maat
Gezinsviering met kerstspel en
kinderkoor 4-YOU

De Schutse (p.c.) 19.30 uur
Thamerkerk (p.c.) 21.30 uur
De Burght (r.k.)
21.00 uur

Ds. C.H. Oechies
Ds. R. v.d. Weg
Pastor J. Huijgens

De Burght (r.k.)

23.00 uur

Pastor J. Woolderink

De Kwakel (r.k.)

21.00 uur

Pastor J. Woolderink
en pastor R.Mascini

Trompetist
Kwartet
Woord- en communieviering
met Emmaüskoor
Eucharistieviering
met medewerking van Ackoord
Eucharistieviering
met medewerking van het
Gemengd Koor.

25 december De Schutse (p.c.) 10.00 uur
Thamerkerk (p.c.) 10.00 uur
Kerstmis
De Burght (r.k.)
10.00 uur

Ds. R. v.d. Weg
Ds. C.H. Oechies
Pastor J. Woolderink

24 december De Burght (r.k.)
De Kwakel (r.k.)
Kerstnacht

De Kwakel (r.k.)
26 december De Burght (r.k.)

10.00 uur
14.00 uur

Pastor R.Mascini

Kerstspel met jongeren van 12 – 17 jaar
Projectkoor
Eucharistieviering met medewerking
van het jongerenkoor Debuut
Woord- en communieviering
met medewerking van de Bridges
Kindje wiegen – Alle kinderen met hun
ouders en grootouders zijn welkom bij
de verbeelding van het kerstverhaal

Graag maken wij ook alvast attent op de OECUMENISCHE VIERING op zondag 17 januari a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk van De Kwakel bij gelegenheid van de Week van de Eenheid. In die viering zullen voorgaan diaken J. Huijgens en dominee C.H. Oechies. De andere kerken zijn op die ochtend
gesloten. Op diezelfde dag is er ’s avonds om 19.30 uur een TAIZÉVIERING in de Thamerkerk met
muzikale medewerking van het koor Ackoord. Ook bij deze vieringen bent u van harte welkom.

* Op zoek naar nieuwe
(merk) kleding
voor jongens en meisjes
(mt. 50 t/m 176)
Kijk snel op:
www.titatante.nl

Te koop:
Verzameling half edelstenen.
Tel. 0297-362601
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl

* Te koop:
Op zoek naar een origineel
(kerst)cadeau? Geborduurde
kussens van Elvis, Laurel & Hardy. Ook kraamcadeautjes en
(kaarten).
Tel. 0297-265126

Kerst

2009

* Te koop:
1e kwaliteit kerstbomen Picea
Abies in de lengte 4-5-6 meter. Voor uw tuin, zaal of verenigingsgebouwen of in kerkgebouwen.
Tel. 06-51094994

Bestellijst

Artikel

r.b. kerststol met amandelspijs 1000 gram
r.b. kerststol met dubbel amandelspijs 1000 gram
r.b. kerststol met amandelspijs 800 gram
r.b. kerststol met dubbel amandelspijs 800 gram
r.b. kerststol met amandelspijs 500 gram
r.b. kerststol met dubbel amandelspijs 500 gram
roomboter ministol met amandelspijs
roomboter amandelkrans
roomboter amandelstaaf
roomboter caketulband met vruchten
roomboter caketulband chocolade
roomboter caketulband klein
roomboter caketulband klein chocolade
roomboterkransjes 250 gram
schuimkransjes 6 stuks
kersttaarten div. soorten v.a.
roomkerstboom met marsepein
Appeltaartje
slagroom-/chocolade soesjes (12 stuks)
Opgemaakte koekjes (12 stuks)
kerst-schuimtaartje
kerstschnitte slag/vrucht/mokka
kerstschnitte marsepein/chipolata
stokbrood wit
stokbrood bruin
Meergranen stokbrood
party-bag afbakbroodjes

prijs

AAntAl

9.95
12.50
7.95
10.50
5.25
7.75
1.25
8.95
4.25
8.50
9.95
4.50
4.95
3.95
1.50
16.00
20.00
5.50
3.50
3.50
5.50
5.50
6.25
1.85
1.85
2.00
4.95

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

Diversen.....................................................................................................................

naam: ........................................................................................................................
Datum:.......................................................................................................................
Afhalen: Amstelplein/Christinalaan/A.v. Schendellaan (omcirkel, na 10.00 uur afhalen)
Bezorgadres: ............................................................................................................

(kosten + 3.50, tussen 9 en 11 uur bezorgd)

Bestellen kAn tOt DinsDAg 22 DeceMBer

Amstelplein 2-4
Prinses Christinalaan 123
Arthur van Schendellaan 46

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Tel. 0297-566010
Tel. 0297-562046
Tel. 0297-564148

Alles bereid met roomboter en amandelspijs.
U kunt nu in alle winkels pinnen.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 15.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
Hij heeft een platte snuit en heet Joris.
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
Tijgertje.
- Koraal in Mijdrecht, lapjespoes. Ze heeft een witte bef en
zwarte neus. Boven haar rechteroog is ze zwart en boven
haar linkeroog wit/bruin. Ze heet Noekie.
Gevonden:
- Waterlelie in Wilnis, kleine poes, grijscypers met veel wit
linkeroorschelp, Waarschijnlijk niet zo jong meer.
- Oosterlandweg in Mijdrecht, cyperse poes.
- Zirkoon in Mijdrecht, oude zwarte kat met witte snoet, bef
en poten.
Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjespoes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.

vvv/ANwB

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

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

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

Kerst in restaurant
Het Strandpaviljoen
Regio - Ook dit jaar kan er op tweede kerstdag heerlijk genoten worden
van een uitgebreide kerstbrunch of
een heerlijk dinnerbuffet in restaurant Het Strandpaviljoen in The
Beach.
Chef Edwin Hoogeveen is met zijn
keukenteam inmiddels druk in de
weer met de voorbereidingen voor
de zeer uitgebreide kerstbrunch en
het heerlijke dinnerbuffet. Zoals elk
jaar worden de gasten tijdens de
brunch, die vanaf 12.00 uur start,
verwend met verrassende warmeen koude specialiteiten.
Tijdens het luxe dinnerbuffet, dat
om 18.00 uur begint, worden onder
meer de specialiteiten mahi mahi en

red snapper geserveerd. Natuurlijk
ontbreken de traditionele gerechten
als warme beenham en kalkoen niet
en wordt het dinnerbuffet afgesloten
met een spetterend dessertbuffet.
Voor de kinderen is, zoals u gewend
bent, een speciaal kinderprogramma
samengesteld. Zij kunnen zich, van
jong tot oud, onder professionele
begeleiding vermaken op de indoor
beachvelden en genieten tussendoor van een heerlijk kinderbuffet!
Neem voor meer informatie en om
te reserveren contact op met The
Beach, Oosteinderweg 247-a, 1432
AT Aalsmeer. Tel: 0297-347 444 of
surf naar www.beach.nl.

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

sTICHTING IMET

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

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

Is uw huisdier
zoek?

Viva Depressiva! om blij
van te worden

Mijdrecht - In een gezellig intieme opstelling genoten vrijdagavond
ruim honderd cultuurliefhebbers in
De Meijert van cabaret. Margriet
Bolding gaf haar voorstelling ‘Viva
Depressiva!’, een voorstelling om blij
van te worden.

Na een enigszins neurotische opkomst slikte ze eerst een heel potje
antidepressiva, om daarna het voltallige publiek lid te maken van de
Vereniging der Blijmoedigen. Voorzitter en bestuur was M. Bolding
en de agendapunten werden bepaald door M. Bolding. Té blije mensen werden uitgesloten van deelname aan de vergadering, want van
té blije mensen werd niemand vrolijk. Met name Arie Boomsma keerde regelmatig terug in de show als
voorbeeld van té blij persoon.
Er werden veel vragen aan het publiek gesteld. Het publiek werd on-

derdeel van de show en dat maakte de voorstelling uniek. Aanvankelijk kwamen de antwoorden aarzelend, maar al snel werd spontaan
gereageerd, wat voor grote hilariteit zorgde.
Of de cursus om blij te worden is
geslaagd, is nog onduidelijk. Het effect van een avond Viva Depressiva is pas op lange termijn merkbaar.
Maar toch stonden de gezichten bij
verlaten van de zaal een stuk blijer
dan bij binnenkomst. In ieder geval
was het een leuke avond.
De volgende voorstelling van Stichting Cultura is een klassiek dubbelconcert op vrijdag 22 januari 2010.
Dan vertonen pianisten Helena Basilova en Franz Von Chossy hun kunsten in De Janskerk in Mijdrecht. De
avond begint om half negen, kaarten kosten 10,00. Kijk voor reserveringen op www.cultura-drv.nl.

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

Kerst bij Fontaine Royale
Regio - Op eerste kerstdag heeft
Résidence Fontaine Royale aan de
Dr. Willem Dreesweg 1 tussen 11.00
en 16.00 uur een kerststal met echte dieren en een springkussen op de
parkeerplaats staan.
De kerststal is met échte dieren: van
kameel, os en ezel tot schapen, ganzen en kippen. De begeleiders van
de dieren zijn verkleed als Jozef en
Maria.

Oud en jong samen
Kerst is een feest van samenzijn
maar veel ouderen voelen zich dan
juist eenzaam en soms zelfs vergeten. Velen van hen kunnen wel wat
extra aandacht gebruiken. De actie is er vooral op gericht om oud en
jong met elkaar in contact te brengen en wederzijds respect en begrip
te kweken. De intentie is dat er blijvende vriendschappen ontstaan.

Getuigen gezocht:

Aanrijding op N201 in de
Amstelhoek
Regio – Afgelopen week ontvingen
we de volgende oproep: “Op zondag
6 december rond 13.30 uur is mijn
auto van achteren aangereden terwijl ik stopte voor een rood stoplicht
op de N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn. De aanrijding vond plaats ter
hoogte van de afslag Tienboerenweg, vlak voor Amstelhoek. Ik reed
zelf in een donkergroene Citroën
AX. De achteropkomende auto was
een rode Peugeot 106. Mijn auto
is technisch total loss. De bestuurder van de rode Peugeot was niet
in het bezit van een rijbewijs, heeft
geen verzekering en is niet bereid
de schade te betalen. Het zal daar-

om moeilijk worden de kosten door
hem vergoed te krijgen.
Mogelijk zal ik beroep moeten doen
op het Waarborgfonds. De meeste feiten zijn duidelijk: de schade
is veroorzaakt door de rode Peugeot en de bestuurder is later door de
politie aangehouden.
Maar vaak wordt ook om getuigenverklaringen gevraagd. Daarom
zou ik bij dezen een oproep willen
doen: als er iemand getuige is geweest van de aanrijding, zou hij/zij
dan contact met mij op willen nemen? Emiel Hoogendijk, emielhoogendijk@gmail.com “

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

Een zonnig kerstmoment
voor 15.000 ouderen
Regio - In de laatste twee weken
voor kerst gaan scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de
Zonnebloem op pad om 15.000 ouderen te bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 15.000
betekenisvolle ontmoetingen.
De Riki Stichting wil met deze landelijke actie positieve aandacht geven aan de oudere medemens.

Binnen organiseert Fontaine Royale een brunch en een lunch, bestaande uit een voorgerechtenbuffet, soep, spoom, uitgeserveerd
hoofdgerecht en een nagerechtenbuffet toe. De kosten voor volwassenen zijn 42,50 p.p. en kinderen t/m
12 jaar 12,50 p.p. Reserveren is wel
noodzakelijk. Kijkt u voor meer informatie op www.fontaineroyale.nl
of belt u met 020-6401501.

de Iberico ham en de Lamsham. Erg
bijzonder en zeer puur van smaak.

15.000 betekenisvolle ontmoetingen
Het geven of krijgen van een presentje is een goede aanzet om met
anderen vriendschap te sluiten. De
helft van de kerstpakketjes brengen vrijwilligers van de Zonnebloem
thuis bij zelfstandig wonende ouderen. De overige pakketjes brengen
leerlingen van 34 basisscholen rond
in een nabijgelegen verzorgingscentrum. In alle verzorgingshuizen
vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten.
15.000 pakketjes betekenen 15.000
betekenisvolle ontmoetingen.
In Vinkeveen brengen dinsdag 15
december leerlingen van de Sint Josefschool de pakketjes rond in Maria-Oord/Vinkenoord. Op 17 december bezoeken leerlingen van de Protestants Christelijke Basisschool
De Schakel de Zuiderhof. Ook de
Zonnebloemafdelingen Vinkeveen,
Mijdrecht, Wilnis, Uithoorn en De
Kwakel doen mee aan de actie.

Enthousiasmeren
De Riki Stichting hoopt door deze actie ook anderen enthousiast te
maken om iets te gaan doen voor
ouderen in hun omgeving.
Men zou zich bijvoorbeeld kunnen
‘verbinden’ aan een nabijgelegen
verzorgingshuis of de lokale Zonnebloemafdeling door financiële ondersteuning of mankracht.

Opbrengst
collecte Multiple
Sclerose

De Ronde Venen - Het MS Fonds
heeft het mooie bedrag van 1293
euro in De Ronde Venen opgehaald.
Dankzij deze opbrengst kunnen
ze nuttige dingen doen én regelen
voor mensen met Multiple Sclerose
(MS). Maar ook voor de mensen in
hun naaste omgeving.
Met uw hulp krijgen meer mensen met MS zicht op een toekomst.
Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk
om MS te genezen. Het MS Fonds
helpt mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting
en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Het MS Fonds bedankt de gevers maar uiteraard ook
de collectanten die door weer en
wind op pad zijn gegaan.
Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u een bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis! Wilt u het
MS Fonds bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839
of via www.msfonds.nl
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Scholencomplex Hofland
veilig over het voetpad
Mijdrecht - In het kader van de actie “Op voeten en fietsen” hebben
leerlingen van de groepen 7 van het
scholencomplex een ontwerpwedstrijd gehouden met als opdracht:
“Ontwerp een bord dat aangeeft
dat je moet lopen op het achterpad”.
Deze actie is gestart om het pad aan

de achterzijde van de scholen veiliger te maken. Deze wedstrijd heeft
zes winnaars opgeleverd en in het
bijzijn van twee wijkagenten, de directies van de scholen en een van
de organiserende verkeersouders
hebben de ontwerpers de tegels geplaatst. Dit deden zij door het ingra-

ven van de eerste tegels samen met
de conciërge, ome Bram, die hen
heeft begeleid bij het schilderen van
het ontwerp.
We hopen dat alle gebruikers van
het achterpad met deze borden herinnerd worden aan het belang van
de verkeersveiligheid.

Groep vier van Twistvliedschool op de schaats!
Mijdrecht - Op donderdag 10 december kwamen de kinderen van
groep 4 met volle tassen naar
school. Schaatsen, handschoenen,
droge sokken en broeken mee. Eindelijk weer eens schaatsen! Dit keer
niet op natuurijs, maar midden in
het dorp.
Op de ijsbaan aangekomen werden ze verwelkomd door vrijwilligers van o.a. IJsclub Nooitgedacht.
Een mooie oranje muts op, oranje

schaatsen aan en glijden maar...
Gelukkig stonden er wat stoelen, die
waren wel handig in het begin.
De warming-up was best lastig,
staan op een schaats wiebelig en
onwennig. Daarna allerlei oefeningetjes rondom en langs de (ook
al oranje) pionnetjes. Het estafettespel was spannend, en ook wel
lachwekkend, want zo’n pion tussen al die schaatsbenen door schuiven, is moeilijk hoor! ‘Schipper mag

ik overvaren’ was ook al zo’n leuk
spel, vooral toen iedereen op zijn/
haar knieën naar de overkant kroop.
Nog even een klassenfoto op het ijs,
en toen lekker aan de warme chocomelk...
Alle vrijwilligers, hartelijk bedankt
voor de hulp, de Rabobank en andere sponsors bedankt. De kinderen
gaan nog veel schaatsen komende
weken en willen volgend jaar wel
weer zo’n ijsbaan op het plein!!!

Inzendingen creatieve wedstrijd
op expositie in R.-K. kerk
De Ronde Venen - Speciaal voor
alle kunstamateurs in De Ronde
Venen is er een creatieve wedstrijd
georganiseerd. Het thema voor de
kunstwerken is Kerst.

Een warme aanloop naar kerst
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
heeft het Groot Koor Eigen Wijs uit
Vinkeveen het Weinachtsoratorium
van priester-componist Heinrich Fidelis Müller uitgevoerd in de R.-K.
kerk van Vinkeveen. Het koor was
uitgebreid met gastzangers uit de
gehele De Ronde Venen en daarbuiten. Om 19.30 uur gingen de deuren open en stroomde het publiek
in groten getale naar binnen om
een goede plek te bemachtigen of
om eerst nog even een kopje kof-

fie te nemen. Om 20.00 uur werden alle lichten gedoofd en begon
het koor deze avond met kaarslicht.
Allereerst werd gezongen ‘Als alles
duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur dat nooit meer dooft’, hierna
kon men nog meezingen met twee
bekende Nederlandstalige kerstliederen. Eindelijk was het zover dat
het kerstoratorium, geschreven in
1875, van H.F. Müller in Vinkeveen
kon worden gezongen.
Ruim 500 toehoorders hebben

Een jury, bestaande uit: Annie
Overbeeke (schilderes), Jan van
Haastrecht (fotograaf) en Corinne Bredemeijer (beeldhouwster,
heeft de inzendingen bekeken en
de prijzen toegekend. De jury vond
het werk mooi van kleurgebruik en
van techniek getuigen. Ze vond het

een moeilijk karwei om een keus te
maken.
Op vrijdag 11 december om 14.30
uur was de prijsuitreiking, waarbij
bijna alle deelnemers aanwezig waren. De winnaar in de categorie tot
18 jaar is Hugo Moorthaemer met
het beeld Exotische kerststal.
Boven de 18 jaar is er een eervolle vermelding toegekend aan Anke
Hoogeveen met het werkstuk Heilige familie.
De derde prijs is voor Henk de Jong
met een bijzondere kerststal.

De tweede prijs is voor Henk Butink
met een foto Kerstsfeer bij de bron
en de eerste prijs is voor Gerda Boele met het schilderij Helend licht.
Verder een speciale vermelding voor
Inloophuis ’t Anker dat een groepswerk heeft ingeleverd.
De inzendingen zijn nog te zien
op de expositie in de kerk aan de
Kerklaan 2 in Vinkeveen. Expositiedagen en -tijden: Zaterdag 19 december van 14.00 tot 16.00 uur en
zondag 20 december van 11.30 tot
13.00 uur.

adembenemend zitten luisteren
naar de prachtige koralen en de
schitterende uitvoeringen van de diverse solisten welke kippenvel op je
armen toverden.
Na een minutenlange staande ovatie en een toegift van het koor kan
iedereen terugkijken op een geweldige avond.
Om met de woorden van de componist te spreken: ‘Dat dit oratorium
in vele harten de ware kerstvreugde
mogen verwekken”.

De tweede prik en nu
maar hopen dat het helpt
De Ronde Venen – Maandag was
het weer zover. De kinderen uit De
Ronde Venen, die twee weken geleden naar Maarssen waren geweest
voor de inenting tegen de Mexicaanse griep, moesten maandag jl
nog een keer.

Plaatselijke Vrouwenraad
opgeheven

Nu wisten ze wat hen te wachten
stond, dus de meesten gingen er
niet juichend naar toe.
Maar goed het moet, dus even de
tandjes op elkaar en voor je het wist
was het gebeurd. Een pleister van
de zuster, een knuffel van papa en
mama en als je geluk had, ging je
gezellig, even als afsluiting naar de
Mac D.

Corporaties onderzoeken
meerwaarde samenwerking
Mijdrecht
Woningcorporatie Westhoek Wonen uit Mijdrecht
onderzoekt samen met Stichting Woonbelangen Weidegebied
(SWW) uit Woerden en GroenrandWonen uit Vleuten de meerwaarde
van een mogelijk intensieve samenwerking.
De drie corporaties werken al geruime tijd op verschillende onderdelen
samen. Eventuele uitbreiding van de
samenwerking heeft als doel de basis voor de toekomst te versterken.
Meer complexe regelgeving, een
urgente volkshuisvestelijke opgave en de gevolgen van de krediet-

crisis vragen om verdergaande inspanningen en een nieuwe kijk op
de toekomst. Intensievere samenwerking moet er voor zorgen dat de
corporaties over meer professionaliteit kunnen beschikken.
Samengaan kan bovendien leiden tot een betere financiële positie waardoor meer projecten kunnen worden ontwikkeld met minder risico.
De drie corporaties storen zich eraan
dat zij onvoldoende in staat zijn om
de verstopte woningmarkt in beweging te krijgen. Wachttijden van zes

jaar zijn immers heel gewoon voor
woningzoekenden uit deze regio. Uit
het onderzoek moet blijken of door
bundeling van krachten de drie corporaties in het Groene Hart van Nederland in staat zijn om meer woningen op duurzame wijze te realiseren, waardoor met name starters
en ouderen sneller aan een passende woning kunnen worden geholpen.
Het onderzoek wordt in april 2010
afgerond. In mei zal worden besloten of en hoe de samenwerking
van de drie corporaties kan worden
vormgegeven.

De Ronde Venen - Met het uitreiken van een cheque aan het Johannes Hospitium in Wilnis is er na 30
jaar een eind gekomen aan het bestaan van de Plaatselijke Vrouwenraad Mijdrecht-Wilnis (PVR).
Vanaf 1979 heeft dit overkoepelende orgaan de gezamenlijke belangen van 14 vrouwenorganisaties bij
o.a. de gemeente behartigd.
Doel van de PVR was vrouwen te
stimuleren mee te doen aan alle facetten van de samenleving. Er werd
behoorlijk aan de weg getimmerd
door het aanbieden van cursussen,
w.o.Vido (vrouwen in de overgang),
ziekenverpleging thuis, boekhouden, omgaan met de computer, zelfverdediging en koken voor tieners,
vergaderen, notuleren en eenvoudige massage.
Door de veranderingen in de maatschappij en de goede opleidingsmogelijkheden voor vrouwen en
meisjes zijn de doelstellingen van
de PVR achterhaald en is de Stichting met ingang van 1 januari 2010
opgeheven.
De voorzitter van het Johannes Hospitium, de heer Bob Michels, ontvangt met dank de cheque van de
dames Van den Munnik en Tijssen.
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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”

De grote sneeuwwitte
zilverreiger
Winkels 20 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur
met speciale aanbiedingen

Uniek optreden Volendams
Operakoor in Zijdelwaard
Uithoorn - Zondag 20 december zal het beroemde Volendamse Operakoor een uniek kerstoptreden verzorgen in winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn. Het koor bestaande uit ongeveer 100 mannen
en vrouwen treedt op in Volendamse klederdracht. Er zijn die middag
twee optredens: van 13.00 tot 13.45
uur en van 15.00 tot 15.30 uur.
Dit unieke optreden is tot stand gekomen met medewerking van het
Volendammer Vispaleis, de viswinkel in het winkelcentrum.
Zondagmiddag 20 december zijn
ook alle winkels geopend van 12.00
tot 17.00 uur. Veel winkels hebben
die middag speciale aanbiedingen.
Volendams Operakoor
Het Volendams Opera Koor is in
1951 opgericht te Volendam. Het
koor is doorgaans samengesteld uit

ongeveer 100 mannen en vrouwen
die het zingen tot hun grootste hobby hebben gemaakt.
Het koor kreeg voor het eerst landelijke bekendheid toen de fameuze
tenor Tito Schipa aan het eind van
de vijftiger jaren aan zijn afscheidstournee begon in Volendam en door
het koor werd ingehaald op een
echte Volendammer botter.
Doordat foto’s hiervan de wereldpers haalden, kwamen de uitnodigingen uit o.a. Amerika, Engeland en Denemarken, waaraan echter geen gevolg werd gegeven omdat men vanwege de hoge kosten
slechts een deel van het koor wilde
ontvangen. Maar toen al had dit gezelschap het motto Allemaal of niemand. Door de NCRV televisieactie
Geven voor Leven ontstond er een
rush op het Volendams Opera Koor

door diverse grammofoonplaatmaatschappijen. Sinds die tijd zijn
er diverse succesvolle cd’s gemaakt,
heeft het koor in veel van de grote
steden in Nederland en in de wereld
opgetreden en samengewerkt met
grote mannelijke en vrouwelijke nationale en internationale solisten.
Tot en met 2008 heeft het Volendams Operakoor ruim 800 keer opgetreden. De laatste cd is gemaakt
in 2008 en genaamd Opera Alive.
Het Volendams Operakoor is ook diverse keren op de tv te horen en te
zien geweest, o.a. in het programma
Una Voce Particolare.
In winkelcentrum Zijdelwaard zal
het Volendams Operakoor vooral kerstmuziek ten gehore brengen.
Dirigent van het koor is Peter Schlamilch, op de vleugel speelt Jorrit van
der Ham
Zaterdag 19 december:
Zaterdag 19 december is er ook al
volop muziek te horen in winkelcentrum Zijdelwaard. Van 13.00 tot
15.00 uur treedt het kerstkoor van
de muziekvereniging KNA op in het
winkelcentrum.

In de weilanden van De Ronde Venen zijn
steeds vaker prachtige sneeuwwitte reigers
waar te nemen. De vraag wat dit voor vogel
is krijg ik regelmatig te horen. Het gaat hier
om de grote zilverreiger. Een uiterst elegante
vogel met grote gele snavel die hoog op de
poten staat.
De gele snavel gebruikt de grote zilverreiger
bij voorkeur om vissen te spiesen en kikkers
te verslinden.
In het broedseizoen wordt die gele snavel overigens gedeeltelijk zwart. Net als bij de kleine
zilverreiger die zogezegd veel kleiner is en bij
hoge uitzondering hier is waar te nemen.
Tien jaar geleden was de grote zilverreiger in
de Ronde Venen een zeldzaamheid. De eerste
die ik zag was aan de Bovendijk. Ik kreeg direct
bezoek van vogelaars die dit fenomeen wel
wilden zien.
Inmiddels kun je bijna overal in de weilanden
van De Ronde Venen die grote statige vogels
zien staan. En soms zelfs meerdere tegelijk.

De meest noordelijke grote zilverreigerkolonie
kwam tot 1978 nog voor aan de Neusiedler See
in Oostenrijk.
Door natuurbescherming breidde deze kolonie
zich uit. De grote zilverreigers gingen op de
vleugels en troffen in Nederland een prachtig
gebied aan, de Oostvaarderseplassen.
Dit was eigenlijk het begin voor een verdere
uitbreiding over heel Nederland. Het bijzondere
is dat deze exotisch ogende vogel met name in
de winter is waar te nemen. Ze foerageren dan
graag in de plasdrasjes en weilanden van Nederland. In het voorjaar vliegen de meeste weer
terug naar het Zuiden om daar te broeden.
Toch zijn er ook steeds meer grote zilverreigers
die ook hier blijven om te broeden. Dat broeden
doen ze in kolonies in bomen of struiken.
Wellicht dat de klimaatopwarming ook een
steentje heeft bijgedragen. Blijft het bij ons in
de winter toch nog een beetje sneeuwwit.
Anja de Kruijf
IVN natuurgids

Hoe komt het nu dat we tegenwoordig zoveel
meer grote zilverreigers zien ?
In de 19e eeuw was de grote zilverreiger hier
ook een algemeen voorkomende vogel. Eind
van de 19e eeuw kwam echter zijn schitterende witte veren in de “mode”. Vooral hoeden
werden met deze aigrette (sierveren) versierd.
Door grootschalig uitroeien vanwege die veren
verdween hier de grote zilverreiger.
Wilde je nog een grote zilverreiger zien dan
moest je richting zijn roots, de Zwarte Zee.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Speciale openingstijden
kerst en oud&nieuw
In de kersttijd en met oud&nieuw
zijn de winkels en supermarkten
in winkelcentrum Zijdelwaard geopend op de volgende tijden:
Zo 20 dec winkels en supermarkten
open 12 – 17 uur
Woe 23 dec: Winkels 9 – 21 uur
Supermarkten 8 – 21 uur
Don 24 dec: Winkels: 9 – 17 uur
Supermarkten 8 – 18 uur
Oud & Nieuw:
Do 31 dec: Winkels: 9 – 17 uur
Supermarkten: 8 – 17 uur.

Adventsconcert Mannenkoor
Con Forza en Jong Forza
Vinkeveen - In de Hervormde kerk
aan de Herenweg 201 wordt op zaterdag 19 december een adventsconcert gegeven door het Christe-

lijk Mannenkoor Con Forza en Jong
Forza, samen met solist Geeske van
Laar. De avond begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis.

Afgelopen jaren trad dit mannenkoor ook al op in de Hervormde
kerk van Vinkeveen, met groot succes. Een volle kerk genoot van een
prachtig concert met een repertoire van psalmen en geestelijke liederen.
Het koor Con Forza en Jong Forza staat onder leiding van de musicus Bert Moll. Het koor is opgericht in september 1993, en inmiddels uitgebreid naar zo’n 140 leden.
Dit laatste mag zeer imposant worden genoemd.
Naast het genoegen om naar dit
koor te luisteren, is er ook ruimte
voor samenzang.
Kees Matze zal deze avond de muzikale begeleiding op het orgel verzorgen.
Iedereen is heel hartelijk welkom!

Kerstfeest
op de Sint
Jozefschool
Vinkeveen - Dit jaar zal het kerstfeest op de Jozefschool op 17 december worden gevierd. Om alvast in kerststemming te komen zal er overdag een
verhalenverteller zijn die de kinderen het kerstverhaal vertelt.
Vanaf 17.30 uur begint voor de kinderen het kerstdiner. Na afloop is er een lichtjestocht die vanaf
school begint en eindigt in de R.-K. kerk. De kinderen lopen met lampionnen die zij zelf op school
hebben gemaakt. Onderweg komen de kinderen de
kerstfiguren van het kerstverhaal tegen.
Vanaf 17.15 uur zal er op het kleuterplein een heus
engelenkoor op een wolk neerdalen om de ouders
te vermaken, terwijl hun kinderen genieten van het
diner. Ook kunnen zij, onder het genot van een hapje en een drankje, meedoen aan een kerstloterij.

Thamen-kerstmarkt voor UNICEF
Uithoorn - Aanstaande vrijdag 18
december houdt de scholengemeenschap Thamen een kerstmarkt. Tussen 10.00 en 11.30 uur staat er voor
de hoofdingang van de school aan
de Den Uyllaan 4 (achter het busstation), een vijftal kramen. Voor de
jaarlijkse kerstactie hebben de leer-

lingen dit jaar kerststukjes en kersthapjes gemaakt. Deze zelfgemaakte
artikelen worden vanuit de kramen
door de leerlingen van Thamen verkocht. De opbrengst gaat vanzelfsprekend naar een goed doel: voor
deze gelegenheid is gekozen voor
het kinderfonds van de Verenigde

Naties: UNICEF. Met het geld ondersteunt u projecten ten behoeve
van kinderen in de Derde Wereld.
De leerlingen hopen op veel belangstelling van de inwoners van Uithoorn en omgeving voor deze geweldige kerstactie.

Betaalbaar eten in een sfeervolle, warme omgeving bij

Italiaans restaurant
Venezia in Wilnis
Wilnis – Als u van echt Italiaans eten
houdt en u bent nog nooit bij Venezia in Wilnis geweest, wel, dan mist
u iets. Een gezellig, niet te groot restaurant in de Wilnisse Dorpsstraat.
Zij hebben een uitgebreide kaart,
met voor ieder wat wils. Ook als u
niet zo van Italiaans houdt, dus liever geen overheerlijke pasta of pizza, zij serveren ook heerlijke kip en
vleesgerechten.
Volgende week komen wij hier nog
uitgebreider op terug, maar we wilde u nu reeds attent maken op de
decemberactie van dit restaurant:
Tot 20 december alle pizza- en pasta- en/of kipgerechten naar keuze
met 2 drankjes (uitgezonderd sterke
drank en verse jus d’ orange) en een
heerlijke kop koffie na voor slechts
15 euro per persoon.
U vindt hen aan de Dorpsstraat 32 te
Wilnis. Reserveer: 0297-254080.
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Gemeenten slaan handen
ineen bij de komende
wintercampagne Bob
Uithoorn - Twaalf organisaties in
Amsterdam en omgeving werken
samen om de boodschap “Bob blijft
fris!” steviger uit te dragen.

Nostalgisch kerstconcert
in De Burght
Uithoorn - Komende zondagavond
20 december vindt voor de 7e keer
het kerstconcert plaats van de
X-mas Vocals.
Dit sfeervolle concert is inmiddels
een traditie geworden in Uithoorn
en trekt elk jaar meer bezoekers.
Behalve de X-mas Vocals, dat optreedt in kostuums in de stijl van

Charles Dickens, zullen ook dit jaar
andere artiesten hun medewerking
verlenen aan dit concert, met sfeervol kerstrepertoire.
Het concert is wederom gratis toegankelijk.
Na afloop zal er een collecte worden
gehouden om een deel van de kosten te kunnen dekken.

Knotten in het Enge Bos
Uithoorn - Komende zaterdag 19
december gaat Knotgroep Uithoorn
in De Kwakel in het “Enge Bos” aan
de slag. Achter de kwekerijen van de
gebroeders Lek, midden in de Uithoornse Polder, is door hun eigen inzet zo’n 30 jaar geleden een bijzonder natuurgebiedje ontstaan met interessante flora en fauna. Cock Lek
kan daar boeiend over vertellen.
De Knotgroep helpt regelmatig dit

Enge Bos te onderhouden door wilgen te knotten en bomen die te dicht
opeen groeien af te zetten.
Iedereen die ervan houdt om in zo
een mooi stuk natuur een ochtend
actief bezig te zijn, is van harte welkom. Vele handen maken licht werk!
Het adres is: Drechtdijk 49 in De
Kwakel. Vanaf de driesprong bij de
Kerk in De Kwakel is dat richting
Nieuwveen. Bij nummer 49 staat een

Voordeel voor
vrijwilligersorganisaties!
Uithoorn - Informatiebijeenkomst
van Vrijwilligerscentrale Cardanus
over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
Op dinsdagavond 12 januari 2010
van 19.30-21.30 uur organiseert Vrijwilligerscentrale Cardanus in Wijkcentrum Westend te Amstelveen
een informatiebijeenkomst over de
gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering.
Deze collectieve vrijwilligersverzekering, die wordt betaald door de
gemeente, neemt u een hoop admi-

nistratief werk uit handen en zorgt
ervoor dat alle vrijwilligers automatisch verzekerd zijn.
Alle organisaties uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn die met vrijwilligers werken zijn welkom op deze
avond!
Wat houdt deze verzekering in, heeft
dit consequenties voor de verzekeringen die er al bij uw organisatie
aanwezig zijn, hoe kunt u zich aanmelden?
Deze vragen komen aan de orde en

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

gen jaarlijks een AED-herhalingsles,
in combinatie met beademing en reanimatie. Dus ze weten echt wat ze
moeten doen en ook wát ze doen!
De EHBO’ers oefenen dat het een
lieve lust is!
Ze verenigen het nuttige met het
aangename, want het zijn altijd
weer gezellige oefenavonden met
tijd voor pauze, thee en even kletsen. Onlangs zijn er verschillende onderwerpen de revue gepasseerd: van het oefenen van de aangepaste vorm van de stabiele zijligging, tot het zwachtelen van ver-

Bob
Bob is de officiële naam van degene die nuchter blijft, zodat hij of zij
andere mensen veilig naar huis kan
rijden. Doel van de Bob-campagne
is dat vooraf afspraken worden gemaakt over wie tijdens het uitgaan
rijdt en dus geen alcohol drinkt. Bij

In december 2001 werd de campagne gestart, wat leidde tot het vaker maken van afspraken over wie
nuchter blijft.
Goede samenwerking is nodig!
Om een campagne goed onder de
aandacht te brengen, is het belangrijk dat de doelgroep vaak met de
boodschap wordt geconfronteerd.
Door bundeling van de krachten van
verschillende partijen groeien er
mogelijkheden tot geïntegreerd beleid waar sommige gemeenten zelfstandig niet op zijn toegerust.
De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat bestuurders die met alcohol op aan het verkeer deelnemen
beter worden bereikt, omdat grotere gebieden volledig kunnen worden afgezet en er meer mensen beschikbaar zijn voor het uitdragen
van de boodschap. Krachten worden gebundeld.

Plannen 2010
Vrijdag 11 december is gestart met
een grote alcoholcontrole. Deze alcoholcontrole is niet eenmalig. De
wintercampagne van Bob loopt landelijk tot en met maart 2010. Amsterdam en de zuidelijke stadsregio sluiten daarbij aan. De komende
maanden blijven de partijen bij elkaar komen om zo effectief mogelijk
de campagne en controles te kunnen uitvoeren. Aan het einde van
de periode volgt een evaluatie. Voor
2010 zijn er plannen om sportkantines te betrekken bij de Bob-campagne.
Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking met de busmaatschappijen voor het opzetten van een actie, waarbij het netwerk van nachtbussen wordt gepromoot als alternatief vervoermiddel voor het uitgaanspubliek dat alcohol wil drinken. De Stadsregio Amsterdam
(waar ook de gemeente Uithoorn
onder valt, is er in geslaagd om goede samenwerking tot stand te brengen tussen de partijen.

bord van de Knotgroep. Rij dan rustig het terrein op van kwekerij Nieuw
Mexico tot helemaal achterin. Daar
parkeren en door de kas lopen naar
het Enge Bos.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap, voor koffie met koek en
voor erwtensoep bij de afsluiting.
Er zal om 9.00 uur worden gestart,
maar u kunt ook iets later komen.
Om 13.00 uur sluiten de knotters af.
Voor verdere informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172.

worden door een deskundige van
verzekeringsmaatschappij Achmea
uitgelegd. Ook kunt u al uw vragen
aan haar kwijt.
Graag zien wij u op 12 januari a.s.
(19.30 – 21.30 uur) in
Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2010 via moverbeek@cardanus.
nl of telefonisch via 06-20730223.
Hierbij vermelden met hoeveel personen u wilt komen en van welke
organisatie u bent.
Vrijwilligerscentrale Cardanus helpt
bij vrijwilligerswerk! Voor meer informatie kijk op www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

EHBO’ers weer bijgeschoold
Uithoorn - De EHBO’ers van EHBOvereniging St. Camillus zijn de afgelopen weken weer helemaal bijgeschoold! Als er iemand in elkaar
zakt ten gevolge van hartfalen, dan
weten ze hoe ze kunnen ingrijpen
om de kans op overleven te vergroten. Ten eerste is dat alarmeren en
reanimeren. Gelukkig is er tegenwoordig op veel openbare plekken
een AED-apparaat beschikbaar. Het
gebruik hiervan is niet heel moeilijk,
maar vereist wel enige goede scholing. Het belangrijkste is dat er op
deze manier nog meer kans is op
een goed herstel. De EHBO’ers krij-

Er wordt over gemeentegrenzen en
politieregio’s heen gewerkt om zo
de effectiviteit van alcoholcontroles te verhogen. Door vele partijen
te betrekken bij de organisatie van
alcoholcontroles kan een groter publiek worden bereikt. Daarnaast zijn
posters en spotjes over Bob de komende tijd overal in de regio terug
te vinden. Meer mensen worden op
deze manier geconfronteerd met de
boodschap, waardoor vaker vooraf de afspraak wordt gemaakt wie
de Bob is.

de introductie van de campagne
werd BOB al gauw de “Bewust Onbeschonken Bestuurder”.

stuikte enkels, van het toepassen
van een verplaatsingstechniek van
een slachtoffer tot het beantwoorden van allerlei EHBO-vragen in de
vorm van een quiz. Ondertussen is
de groep beginners ook al halverwege hun EHBO-cursus. Ze zijn erg
enthousiast!
Camillus biedt dit seizoen een extra EHBO-cursus aan. Deze zal in
het voorjaar van start gaan en nog
vóór de zomervakantie worden afgerond. Interesse? Kijk even op de
site: www.ehbo-camillus.nl of mail/
bel naar alicevanzanten@ehbo-camillus.nl, tel: 0297-561758

Weer een heel gezellige
dag voor de KBO-ers
De Kwakel - Vorige week vrijdag
11 december vierden de KBO ers
uit De Kwakel hun jaarlijkse patroonsdag. Er werd begonnen met
een kerkdienst en daarna was er
koffie in het dorpshuis. Na de koffie waren er de gebruikelijke bingorondjes met mooie prijzen die alle beschikbaar werden gesteld door

Kwakelse bedrijven. Vervolgens was
er tijd voor een borrel met aansluitend de lunch die gretig aftrek had.
Na de lunch was er tijd voor een
winterse revue met mooie liedjes uit de winter- en kersttijd en de
schaatssport.
De verzorging van dorpshuis De
Quakel was weer als vanouds.

De aanwezigen vertrokken om 15.30
uur weer voldaan huiswaarts.
Al met al kan het bestuur van de
KBO weer terugzien op een geslaagde dag.
Leden, donateurs & begunstigers
van de KBO afd. De Kwakel: gezellige kerstdagen en een goed 2010!

Kerstsamenzang in De Burght
Uithoorn - In de sfeervolle kerk De
Burght aan het Potgieterplein is iedereen van harte welkom om uit volle borst mee te komen zingen met
Oudhollandse kerstliederen.
Op zaterdag 19 december verzorgen het Emmaüskoor, kinderkoor
Op-Maat, jongerenkoor Debuut en

middenkoor Ackoord een samenzang van 19.00 tot 20.00 uur.
Naast de volkszang brengt ieder
koor een eigen luisterlied ten gehore en wordt er een kort kerstverhaal
voorgelezen. Frans Pieck verzorgt de
muzikale begeleiding op de vleugel
en het orgel.

Gevallen bromfietser
Uithoorn - Een 19-jarige bromfietsster die zaterdagnacht 12 december rond vier uur was gevallen ach-

ter de flat Coudenhove, bleek teveel
gedronken te hebben. Nadat de Uithoornse in het ziekenhuis was on-

Brand onder
motorkap

jarige eigenaar rook bij het wegrijden in het voertuig een benzinelucht. Hierop parkeerde hij de auto
en zag een steekvlam onder de motorkap vandaan komen. Toen de politie arriveerde had de brandweer de
brand inmiddels geblust. Het voertuig is vermoedelijk total loss.

Uithoorn - Dinsdag 8 december
heeft een auto op de Admiraal Van
Ghentlaan in brand gestaan. De 40-

Man gewond
Uithoorn - Woensdagmiddag 9
december is rond 17.15 uur op het
Marktplein een 65-jarige man uit
Uithoorn gewond geraakt toen hij
een kerstboom versierde.
Hij stond op een ladder toen hij verlichting in de boom aanbracht.
De man is met een vermoedelijk gebroken been naar het ziekenhuis
vervoerd.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

Na afloop wordt een glas glühwein
of limonade aangeboden. De entree
is gratis, een vrijwillige bijdrage in
de kosten is natuurlijk welkom.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Marja Keet (0297)
56 27 62 of Ton Bakker (0297) 53 30
36.
derzocht en weer naar huis mocht,
werd ze op het politiebureau onderworpen aan een ademtest.
Daarbij bleek dat ze tweemaal teveel gedronken had.

Bromfietser
aangereden

Uithoorn - Een 16-jarige bromfietser uit Amstelveen is vrijdagmiddag
11 december, rond zes uur, gewond
geraakt, toen hij in aanrijding kwam
met een personenauto op de kruising Zijdelweg-Randweg Oost.
Het slachtoffer is met vermoedelijk
gebroken enkel overgebracht naar
het ziekenhuis.

Soep en chocolademelk
Uithoorn - Op de zaterdag voor kerst
wordt net als vorige jaren een feestelijke maaltijd gehouden in het gebouw van de ECG aan Herman Gorterhof 3. Iedereen is daarvoor uitgenodigd. Er zijn heerlijke gerechten

bereid en ook is er live muziek. Om
mensen voor het diner uit te nodigen zal er in of rond de winkelcentra
soep of chocolademelk worden uitgedeeld. De maaltijd begint om half
zes. Deelname is gratis.
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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.

Ja! Ja! Erfenis
Dat klinkt positief.
Toch? Voor het eerst
sinds 25 jaar met de
trein. Een goedkope
aanbieding van een
dorpse winkel. Niet dorps, want die is tot
vervelens toe wel in elk dorp te vinden. Zaterdag
om 8.00 uur op het station in Breukelen in de
boemel om 8.15 uur (sprinter) brrr. en na 3
haltes en ca 20 min. in Utrecht. Het is nog rustig.
Zoeken naar het juiste perron. “Maastricht" (je
moet toch één keer op die kerstmarkt geweest
zijn) staat er prima aangegeven op een groot
paneel, moet ik zeggen. Nog 3 minuten. Naar
beneden op perron 5. Als ik het maar haal.
Ineens is het stampvol. Een lange trein komt
het station binnen en rijdt langs ons perron.
Dat moet hem wel zijn. Na een druk op de
knop gaat de deur open. Haastig naar binnen.
Kijken waar naar toe. Beneden of boven. Wij
hebben geen hoogtevrees. Het lijkt wel of alle
anderen precies weten wat ze doen. Aarzelen
is fataal. We kunnen boven nog net een plaats
bemachtigen tegen de richting in. Het is niet
anders. Het perron is leeg. Twee uur reizen op
makkelijke stoelen naar Den Bosch. De trein
wordt voller en voller. De conducteur geeft aan
dat er in het achterste deel richting Heerlen nog
ruimte is. Hij knipt geen gaatjes maar engeltjes.
Daar zaten wij in. In Eindhoven wordt het deel
nr 5598 (ik zeg maar wat) naar Maastricht
nog voller. Alle gangen, trappen en hallen zijn
volgepakt met mensen. De trein loopt door de
drukte al vele minuten achter op het schema.
Excuses door de microfoon. Mensen in ons
gedeelte kunnen in Roermond overstappen op
een boemel of zich in het eerste deel persen. Wij
stappen niet over. Wij gaan door naar Heerlen
en verder naar Valkenburg en rijden zo na een
overstap rustig zittend terug naar Maastricht.(Ik
kan mij nog herinneren, 53 jaar geleden, uit
mijn diensttijd, dat je in Limburg een prachtig
gezicht had op het heuvelige landschap. Nu
hoofdzakelijk de achterkant van bedrijven).
Drie kwartier “te laat” zijn we in Maastricht. Het
is kouder dan we gedacht hadden. Een paar
haltes met de bus brengt ons in het centrum bij
de Vrijthof en de Kerstmarkt. Een leuke ijsbaan,

(met rode schaatsen, zijn gehuurd), een kermis
met een reuzenrad en vele tientallen kraampjes
vooral met eten en eten en eten en glühwein en
overvolle terrasjes kijken ons aan. Naar binnen?
Vol. Volgende. Vol. Volgende. Vol. Enz. 100.000
mensen dringen zich door de straten en op
het plein. De handel doet weinig of niets. Je
moet het een keer gezien hebben. Toch? Leuk?
De volgende keer ga ik naar Maastricht in de
zomer met de auto. Een mooie stad. Ja! Ja! Een
kennis van mij was naar Nepal een paar weken
geleden. Prachtig! Wel erg veel arme mensen
en het was daar ook koud. Zonder verwarming
en veel, veel afval overal. Zijn ze van ons
college allemaal al op safari zijn geweest en
hebben ze alle afvalbakken al afgeleverd in
Oeganda? Dan raad ik de burgemeester aan
om als nieuw goede doel het afvalophalen in
Nepal aan te pakken. Dan doen wij iets voor
die arme mensen daar en je kunt eens genieten
van een ander landschap met een beetje ijs.
Dat is heel iets anders. Nog twee dagen en
er kan bijna op alle sloten geschaatst worden.
Mooi, dan kunnen de kinderen hun ervaring op
het raadhuisbaantje in de praktijk brengen en
misschien komt daar weer een Sven Kramer
uit te voorschijn. Je weet maar nooit. Hebt u
het ook gehoord? De raad van de gemeente
Amsterdam werd niet capabel geacht om
over zo’n groot project als de metrolijn te
beslissen. Zouden onze raadsleden en ons
college wel capabel (deskundig) genoeg zijn
om over projecten als het estafetteplan en het
centrumplan te beslissen? Ik ben er heel bang
voor. Wij, inwoners, komen straks natuurlijk met
verrassingen te zitten. De meeste wethouders
en raadsleden zullen dan wel verdwenen zijn en
zitten na te genieten op de Canarische eilanden
en komen nooit meer terug. Toch? Zo gaat dat
altijd. Wij gaan ons nog even in het verkeer
storten om onze boodschappen te doen. Ja! Ja!
Het zou leuker zijn als ze toestemming aan
Midreth gaven om een nieuw winkelcentrum te
bouwen op het terrein van Orphahel. Dat zou
een heleboel rust geven in het dorp en het te
dure Centrumplan overbodig maken. Ja! Ja!

Geweldig die ijsbaan in
Mijdrecht!
Mijdrecht – Alle schooljeugd mag
om toerbeurt gaan schaatsen op die
geweldige ijsbaan op het Mijdrechtse Raadhuisplein. Ook de kinderen
van groep 4 t/m 8 van de Hoeksteen,
om gebruik te maken van de ijsbaan
in Mijdrecht. Opgetogen vertrokken
de kinderen lopend vanuit school
naar het Burg. Haitsmaplein om de
schaatsen onder te binden. Op de

ijsbaan aangekomen kregen de kinderen allemaal een mooie oranje
muts van de Rabobank. Sommigen
nog wat onwennig of achter een
stoel maar de meesten toch al aardig volleerd, doordat zij de afgelopen winter al goed hebben kunnen
oefenen op het natuurijs, schaatsten
de kinderen erop los.
Onder deskundige leiding van be-

Assurantiekantoor
Van Wijngaarden neemt
afscheid van oprichter
Verrassing
Na het diner bleken de festiviteiten,
tot verrassing van Henk en Anneke,
nog niet voorbij te zijn. Van partycentrum Roekz werden zij naar De
Boei gebracht, waar zij reeds bij
aankomst werden opgewacht door
een grote groep enthousiaste relaties. In de loop van de avond kwamen er meer en meer klanten langs
om hen de hand te schudden; een
rij felicitaties waar geen einde aan
kwam. Het bleek zelfs een bijna onmogelijke opgave om tijd vrij te maken voor een speech door de directie en een muzikale act van ‘de meiden van kantoor’.

John B. Grootegoed

Westhoek Wonen en
Koopgarant
Met deze brief willen wij graag reageren op de open
brief ‘Westhoek Wonen en verkopen van huurwoningen’ van 2 december 2009. Sinds oktober 2009
werkt Westhoek Wonen met een bijzondere vorm
van kopen, namelijk Koopgarant.
Wat houdt Koopgarant in? Het belangrijkste kenmerk van Koopgarant is de combinatie van een korting op de marktwaarde en het delen van de waardeontwikkeling tussen koper en corporatie.
De koper krijgt een korting die kan oplopen tot 25%
van de marktwaarde van een woning waardoor de
woonlasten lager uitvallen en een koopwoning ook
voor huishoudens met een modaal inkomen binnen
bereik komt.
Daartegenover staat dat de koper de waardeontwikkeling van de woning deelt met de woningcorporatie. Voor het delen in de waardeontwikkeling is
het fair value model opgesteld door het Ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
De verhouding korting en aandeel woningcorporatie is bij bestaande bouw 1:2 en bij nieuwbouw
1:1,5. Als de koper bijvoorbeeld kiest voor 10% korting ontvangt deze bij verkoop van de woning 80%
van de waardeontwikkeling en Westhoek Wonen
20%. Kiest de koper voor 25% korting dan ontvangt
hij of zij 50% van de waardeontwikkeling en Westhoek Wonen 50%. Waardeontwikkeling houdt in dat
wij meedelen in de winst maar ook in een eventueel verlies.

Waarom verkopen wij huurwoningen met Koopgarant? De eerste reden is een sociale. Westhoek Wonen wil huurders en starters graag helpen bij hun
wooncarrière.
Met Koopgarant verkleinen wij de stap van huren
naar kopen. Bij de ontwikkeling van Koopgarant
heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) kritisch meegedacht.
Over Koopgarant zegt zij het volgende: “In een gespannen woningmarkt kunnen mensen met een
bescheiden inkomen vaak geen woning kopen.
Vinkeveen - Op vrijdag 11 december jl. heeft Assurantiekantoor Van
Wijngaarden uit Vinkeveen na bijna
42 jaar afscheid genomen van haar
oprichter Henk van Wijngaarden.
Vanaf 1 januari 2010 gaat hij samen
met zijn vrouw Anneke genieten van
een welverdiend pensioen.

De tweede reden is een maatschappelijke. De woningmarkt in de gemeenten De Ronde Venen en
Abcoude zit muurvast.
Westhoek Wonen vindt het onacceptabel dat mensen zes jaar op een huurwoning moeten wachten.
Daar moet wat aan gebeuren.

De huidige directie, bestaande uit
Arnold Oldert en Maarten Snoeren,
wilde dit uiteraard niet ongemerkt
voorbij laten gaan.

Wanneer de koper de woning wil verkopen koopt
Westhoek Wonen deze tegen de dan geldende
marktwaarde binnen drie maanden terug. De woning wordt bij terugkoop getaxeerd door een onafhankelijk taxateur en de koper ontvangt de oorspronkelijke koopsom vermeerderd of verminderd
met zijn aandeel in de waardeontwikkeling.

De laatste reden is een economische. Met de verkoop van de woningen maken we inderdaad boekwinst. Dat geld hebben we echter hard nodig, want
van de huuropbrengst alleen kunnen wij onze
nieuwbouwplannen niet realiseren in De Ronde Venen en Abcoude, zoals beschreven in ons ondernemingsplan ‘Bewegen in Wonen’.

Zelf aangebrachte verbeteringen aan de woning
worden apart in de taxatie meegenomen. De eventuele waardestijging die het gevolg is van deze verbeteringen komt volledig ten goede aan de eigenaar. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een nieuw
aangebrachte badkamer, keuken, een aangebouwde serre of een dakkapel.

Ook dat doen we primair om de woningmarkt in beweging te krijgen. Met Koopgarant kunnen wij potentiële kopers een betaalbare woning aanbieden
in de gemeente De Ronde Venen en Abcoude.

Koopgarant werkt met een terugkoopverplichting
omdat wij op deze manier ook voor de volgende koper de woning betaalbaar kunnen houden. Overigens zijn wij bepaald niet de eerste corporatie die
met deze koopvorm werkt. In Nederland verkopen
circa 150 corporaties huurwoningen met Koopgarant. In de afgelopen twee jaar zijn er in Nederland
ongeveer 9.000 woningen verkocht met Koopgarant.

De feestavond in de Boei werd uiteindelijk afgesloten met een prachtig vuurwerk, waarna de vele gasten
huiswaarts keerden.

Voor die groep mensen is de koop van een woning
met Koopgarant een goede oplossing, die rekening
houdt met de belangen van de koper. Een eigen
woning biedt kopers de mogelijkheid om vermogen
op te bouwen.
Na verloop van tijd kan dit vermogen ingezet worden om zonder hulp een volgende woning te kopen.”

Met de gemeente De Ronde Venen zijn inmiddels
prestatieafspraken gemaakt waarin onder andere
staat dat Westhoek Wonen de bereikbaarheid van
de goedkope koopwoningen gaat vergroten door
de inzet van Koopgarant bij nieuwbouw en eventueel bij bestaand bezit.

Tom Burgers, directeur Westhoek Wonen

geleiders van de ijsclub deden zij allerlei oefeningen en kregen aanwijzingen.
Het weer was perfect en de stemming zat er goed in. Na afloop van
dit schaatsfestijn kregen de kinderen allemaal nog een heerlijk kopje chocolademelk en gingen zij moe
maar voldaan weer naar school terug.

De pensionaris zelf had geen idee
wat hem de bewuste dag te wach-

ten stond. ’s Morgens werden hij en
zijn echtgenote door een prachtige,
witte Rolls Royce opgehaald en naar
partycentrum Roekz gebracht, waar
zij hartelijk werden verwelkomd
door het voltallige personeel en de
naaste familieleden.
Gedurende de dag werden klanten en zakenrelaties in de gelegenheid gesteld hen persoonlijk gedag
zeggen en zij gaven in groten getale
acte de présence. Het middagprogramma werd afgesloten met een
diner met het kantoorpersoneel. Dat
bleek achteraf het enige rustmoment van de dag.

Kortom, een zeer geslaagde, emotionele en onvergetelijke dag.
De komst van ruim 500 relaties die
hun waardering uitten voor hetgeen
Henk voor hen heeft betekend, hebben hem diep geraakt.
Henk en Anneke hebben iedereen
hartelijk bedankt voor hun komst. Zij
spraken het vertrouwen uit naar de
huidige directie van Assurantiekantoor Van Wijngaarden, die de afgelopen zes jaar al ruimschoots bewezen heeft het kantoor op een goede
manier, met zorg en aandacht voor
de klanten, voort te kunnen zetten.
Hierdoor kunnen zij ‘hun’ kantoor
met een gerust hart gedag zeggen
en beginnen aan het nieuwe avontuur dat pensioen heet.
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Buurtkerstmarkt
Uithoorn, klein maar fijn
Uithoorn - Vrijdag 11 december organiseerde buurtschap Het Oude Dorp vanaf 15.00 uur tot 21.00
uur een kerstmarkt met de bedoeling daarmee (veel) mensen een plezier te doen. Nieuwsgierig als
die zijn kwamen zij wel een kijkje nemen, maar in de middaguren zat de stemming er nog lang niet
in, ook al deden de kerstmarktdeelnemers hun uiterste best er wat van te maken. Een veel gehoorde
opmerking was wel dat de bezoekers de kerstmarkt wat meer richting Oude Dorp hadden willen zien,
bijvoorbeeld in de Dorpsstraat en op de markt, in plaats van midden op de Wilhelminakade. Dat oogt
volgens hen wat knusser. Nu was de markt met pakweg 30 kramen gesitueerd vanaf de hoek met
de Koningin Julianalaan tot even voorbij Café De Gevel. Volgens sommige nieuwsgierige bezoekers
niet groot, maar anderzijds wel leuk van opzet. En van een duidelijke kerstsfeer was ook (nog) geen
sprake, gezien het feit dat de kerstverlichting ter hoogte van de marktkramen niet was opgetuigd.
Dit omdat degene die dat zou doen volgens een deelnemer woensdagmiddag bij de uitvoering
daarvan ten val was gekomen en met letsel naar het ziekenhuis was vervoerd. Bij dezen sterkte en
beterschap toegewenst!
Bar gezellig
Eenmaal uitgepakt en gepresenteerd bood de kerstmarkt met zijn diverse deelnemers een
gevarieerd aanbod aan kerstartikelen, kerststukjes, specifieke woondecoraties, kunst, feestkleding
en consumeerbare waren. Onder de deelnemers was ook een dame die eigengemaakte jams en
vruchtencompote aanbood tegen een heel schappelijke prijs en waarvan de opbrengst geheel ten
goed kwam aan KiKa. Maar ook Stichting Thuiszorgnet uit Uithoorn vroeg aandacht met een bed
waarin een ‘patiënt’ lag. Uit drie kramen met rekken keurige feestelijk aandoende kleding konden
belangstellenden het nodige van hun gading vinden. Temidden van de langzaam toenemende
belangstelling brachten twee muzikanten in een outfit van Charles Dickens passende muziek ten
gehore, de een speelde accordeon, de ander op de klarinet. Het was al in de middag behoorlijk
fris aan het worden vanwege een naar noordelijke richting draaiende wind. De warme erwtensoep
en glühwein waren daarom al zeer gewenst en ook naar de kerstman met zijn arrenslee werd al
uitgekeken. Uiteindelijk bleken er in de avonduren toch behoorlijk wat bezoekers te zijn geweest.
“Wij waren helemaal door onze voorraad glühwein heen, het was bargezellig. Ook de kerstman
is nog even langs geweest. Het was voor ons als organisatie de eerste keer, maar je hoort ons
niet klagen. Ook de deelnemers aan de kerstmarkt waren tevreden. We hopen volgend jaar dus
dit evenement uit te breiden naar misschien wel honderd kramen. En dan kan je wel zeggen dat
je verder richting Oude Dorp moet gaan met de kerstmarkt, maar daar heb je nauwelijks horeca.
Op ons rijtje wel. Bovendien sluit je een heel stuk straat met veel winkels voor het verkeer af. De
bezoekers willen zich tussentijds bovendien wel even warmen met een kop koffie of een glaasje
drinken. Meestal lopen ze na afloop van de kerstmarkt bij ons en de collega’s nog even binnen om
een afzakkertje te halen, maar ook omdat het zo gezellig is. De horeca hoort er gewoon bij.”
Aldus Josephine Stokman van Café De Gevel die ervan overtuigd is dat een sfeervolle en gevarieerde
kerstmarkt alle kans van slagen heeft als die zich wat groter kan presenteren en daardoor nog meer
publiek zal trekken. Volgend jaar kunnen we daar al dan niet getuige van zijn. Immers, nieuwe ronde,
nieuwe kansen! Organisatie, bedankt voor het leuke initiatief en graag tot een volgende keer!
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ve dat bewegen voor het lichaam
erg goed is, is het ook voor de mentale ontwikkeling van belang. Door
middel van sport leer je veel van jezelf en van je omgeving. Er komt samenwerking bij kijken, socialiteit,
zelfvertrouwen, grenzen verleggen
en ga zo maar door. Sport en spel
voegt veel toe aan de opvoeding
van het kind.

Bestuurders ondertekenen het huurcontract en bezegelen daarmee de samenwerking. Vlnr: Jaap Dijkstra, Monic van
Diemen, Henk de Ruijter, Marcel van Eijk en Egon Hogenboom.

Qui Vive en Uithoornse
Kinderopvang samen
onder één dak
Uithoorn - De Uithoornse Kinderopvang is in het clubhuis van hockey- en tennisvereniging Qui Vive
een groep voor Buitengewoon Sportieve Opvang gestart: BSO Qui Vive.
Hiermee is de samenwerking tussen
Qui Vive en de Uithoornse Kinderopvang een feit. Er bestaat nu een
mogelijkheid voor kinderen tussen
6 en 13 jaar om, na schooltijd en in
de vakanties, deel te nemen aan een
sport- en spelprogramma onder begeleiding van een sportmedewerker. Kinderen zijn hierdoor intensiever bezig met sport dan op een re-

guliere naschoolse opvang.
In een goed ingerichte ruimte op de
eerste etage, op het buitenterras en
bovendien door gebruik te maken
van hockey- en tennisvelden kan
het BSO Qui Vive sportprogramma succesvol worden uitgevoerd.
Naast sporten kunnen de kinderen
ook puzzelen, tekenen en spelletjes spelen en is er een computer,
play-station en een Wii (sport). Alle kinderen van de omliggende basisscholen uit Uithoorn, De Kwakel,
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen
aan dit programma deelnemen.

De accommodatie van Qui Vive is
de 9e locatie van de Buitenschoolse Opvang van de Uithoornse Kinderopvang maar het concept BSO
Qui Vive is helemaal nieuw evenals
de samenwerking met een sportvereniging. Marcella van der Broek,
sport- en pedagogisch medewerker
bij BSO Qui Vive, vertelt: Wat wij bij
BSO Qui Vive belangrijk vinden is
plezier. De kinderen moeten plezier
kunnen hebben in wat ze doen en
de ruimte krijgen om plezier te maken. Daarbij vinden we sporten ook
belangrijk voor de kinderen. Behal-

Plezierig
BSO Qui Vive wil de kinderen op
een plezierige wijze kennis laten
maken met de verschillende sporten. Marcella: Hierdoor geven we de
kinderen de kans om een keuze te
maken in het grote aanbod op het
gebied van sport en spel. Wij zijn er
niet om alle technieken aan te leren
van een bepaalde sport, maar om
een basis te leggen bij de kinderen. De kinderen weten wat er komt
kijken bij de sport en kunnen zelfstandig deze sport uitvoeren. Bijvoorbeeld: het is niet belangrijk dat
de kinderen een perfecte forehand
kunnen slaan, zolang de kinderen
de bal maar over het net krijgen, zodat ze een wedstrijdje kunnen spelen tegen anderen.
De Buitengewone Sportieve Opvang ziet het ook als haar taak dat
de sporten en spellen die aangeboden worden voor de kinderen uitdagend zijn. De kinderen moeten
het een uitdaging vinden om de oefening te doen, maar de uitdaging
moet wel zo ontworpen zijn dat de
kinderen succes kunnen boeken. Zo
leren we kinderen hun grenzen verleggen. Het succes zorgt ervoor dat
het kind vertrouwen krijgt in zichzelf
en in het aangaan van uitdagingen.
Dit is ook belangrijk voor later. Als
het kind voelt dat het aangaan van
uitdagingen leidt tot succes, zal hij/
zij in de toekomst ook vaker de uitdaging aan durven gaan in andere
situaties.”
Het BSO Qui Vive team bestaat uit
vakgerichte professionals waaronder een pedagogisch medewerker
en een sportmedewerker. Samen
zijn zij verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het sporten spelprogramma. De accommodatie voldoet aan alle gestelde eisen om dit programma goed uit te
voeren.

Klaverjassen voor mooie
prijzen!
Uithoorn - Vrijdag 18 december a.s.
om 20.00 uur kunt u weer komen
klaverjassen in het KnA gebouw aan
het Legmeerplein 49 in Uithoorn.
Deze avond zal er gespeeld worden om smakelijke prijzen. U bent
allemaal van harte welkom! Het inschrijfgeld is 3 euro.
Behalve het kaarten is er natuurlijk ook altijd tijd voor een gezellig praatje en drankje. Later op de

Uithoorn - Met een blauwe hemel
maar een snijdende wind gingen
onze jongens van start.
Wat opviel was dat Roda meteen in
het begin veel feller was dan de jongens van Legmeervogels.
Gelukkig lieten ze zichniet gek maken, maar door een inschattingsfout
werd het 0-1 voor Roda.
De 2e helft verliep gelukkig beter

want in de 5e minuut werd het 1-1
door Mohammed. Maar helaas door
wederom een inschattingsfout, werd
het 1-2. Vanaf hier vonden de Legmeer jongens dat het genoeg was,
en maakte Kay door middel van een
schitterende rush vanaf de middellijn 2-2. Ricky maakte er 3-2 van.
De wedstrijd eindigde door een vrije
trap van Chendo in 4-2.

Verrassingsbridgedrive
een groot succes
De Kwakel - Weer slaagde Bridge
Activiteiten Uithoorn (BACU) er in
om een zeer knusse bridgemiddag
in t Dorpshuis De Quakel te organiseren.
Twee en zeventig bridgers, verdeeld
over drie lijnen, legden elkaar het
vuur na aan de schenen.
Uithoorn, in de personen van Rie
Sudmeijer & Ria van Geelkerken,
haalde de kastanjes uit het Kwakelse vuur door in de C-lijn met de eerste plaats (65,42%) te gaan strijken.
In de A-lijn konden Truus & Piet
Langelaan best “groos” op elkaar
zijn. Een eerste plek met maar liefst
68,75% werd hun deel.
Ook de B-lijn kreeg een accent uit
De Kwakel mee, doordat Loes &
Wim Schijf hier de “primus” werden
met 62,08%.
Mies & Jan van der Lelie bezetten de tweede positie in de A met
60,83%, net voor het gelegenheidskoppel Ans Breggeman & Bep de
Voijs uit Uithoorn. Van te voren in 10
minuten nog even de biedingen te
hebben doorgesproken, bevestigde
hun klasse zich door derde te worden in de hoogste afdeling van deze
middag met 57,50%
Anneke Karlas had even genoeg
van haar vaste partner Jaap en ging
“vreemd” met bridgecoryfee Hans
Wagenvoort. Het resulteerde in een
keurige vierde plaats in de A-lijn
met 51,67%.
Draw
Joop den Blanken & Roel Knaap
kwamen als tweede door de “finish” in de B-lijn met een totaal van

57,50%, gevolgd door Emmy & Gerard van Beek die 56,25% scoorden.
De vierde plaats werd een “draw”,
waardoor Paula & Klaas Kniep en
Tiny & Adriaan Kooyman met voor
beiden 55,42% de eer moesten delen.
In de C-lijn deden Corrie Bartels &
Jan van Kessel het als tweede uitstekend met 61,67%.
Helen Conijn bleef met partner
Aadje van Maaren haar “bridge ex”
Maarten Breggeman nipt voor met
50,83 om 50,42%. Laatstgenoemde
heeft zijn bridgegeluk inmiddels gevonden bij Elisabeth van den Berg,
die hem steeds weer uit (te) moeilijke biedingen redt.
Jaap Verhoef, door Anneke even gedumpt voor deze middag, stootte
heel sociaal beginnend bridger Willy
Woerden op in de vaart der kaartende volkeren en ze scoorden zowaar
een keurige zesde plaats.
Hiermee bevestigend dat ook onzekere beginners, al of niet met klamme handen, gerust mee kunnen
doen. Al lijkt het eng, bridgen is zo
leuk, zeker op een winterse zondagmiddag in De Kwakel.
Dat organisator Cor had bedacht
dat de prijzen niet automatisch voor
de besten waren maar dat er simpel
geloot werd, was de hilarische verrassing van deze middag.
Wilt u zich ook eens wagen aan een
bridgedrive en de eerste onzekere stappen zetten, kom dan op zondag 10 januari 2010 naar Dorpshuis
De Quakel.
Voor inlichtingen Cor Hendrix bacu@bacuweb.nl

Uithoorn - Zonder de beide Yvonnes gingen de dames van De Amstel zaterdagavond naar het Sloterparkbad om daar tegen De Dolfijn te
spelen. Dat liep vooral in het eerste
partje niet goed af. Uiteindelijk won
de thuisploeg met 6 – 2.
Niké had aan het begin van het eerste kwart de bal en speelde op Hilde. Via Kate ging de bal naar Rianne
die op Diana passte en haar schot
eindigde op de paal. Een bal van Kate naar Ninke werd door de laatste
net iets te ver voor Diana gespeeld
zodat de keeper kon ingrijpen. De
aanvallen golfden op en neer en na
twee minuten spelen wist Wit 11 uit
en vrije worp direct te scoren: 1 - 0.
Diana speelde Ninke aan die voorzette op Kate. Haar schot werd door
de keeper gehouden. Na krap drie
minuten scoorde Wit 6 opnieuw
uit een vrije worp: 2 – 0. Een halve minuut later was het opnieuw
raak door Wit 2: 3 – 0. Met nog ruim
een minuut op de klok kreeg Hilde
een tijdstraf en De Dolfijn profiteerde van de man-meer-situatie: 4 –
0. Een schot van afstand van Diana
werd door de keeper gevangen. Ook
Colette redde even later fraai.
Redding
Ook bij het tweede partje had Niké
de bal. Via Hilde kwam de bal terug
bij Niké, die goed was doorgezwommen, en opnieuw redde de keeper.
Een vrije worp van Hilde kwam bij
Ninke die net over schoot. Colette speelde Niké aan die Hilde wegstuurde, maar die werd door twee
man gemangeld. Halverwege het
partje kreeg Wit 6 een tijdstraf, De
Amsteldames benutten de manmeer echter niet. Het schot van Hilde was een prooi voor de keeper.
Een vrije worp van Niké werd door
Wit 3 onderschept. Na ruim drie minuten moest Wit 5 voor straf naar de
kant, maar ook nu wisten de dames
het overtal niet uit te buiten. Een
mooi schot van Rianne uit een voorzet van Mireille was opnieuw een
prooi voor de keeper.
Wit had bij het begin van het derde
partje de bal, maar het leverde verder niets op. Ninke greep even later
goed in en het was opnieuw de kee-

per die haar doel schoon hield. Diana vond ook de keeper op haar weg.
Kate schoot net over en het was duidelijk dat De Amstel sterker werd.
Een aanval opgezet door Colette,
Maaike en Rianne werd door Hilde
een minuut voor tijd goed afgerond:
4 – 1. Kate en Niké zetten een mooie
aanval op, het schot ging net over.
Even later kreeg Hilde een enorme
kans, de klok voorkwam echter een
doelpunt.
Niké had opnieuw de bal bij het
begin van het laatste partje. Ninke
speelde op Hilde die naar Niké
passte, opnieuw lag de keeper in de
weg. Na een halve minuut trok Diana aan de noodrem. De strafworp
werd door Wit 2 feilloos benut: 5 –
1. Een mooie aanval vanaf Colette
naar Hilde, terug naar Colette, naar
Maaike en door naar Mireille werd
door de tegenpartij op het nippertje afgebroken.
Actie
Na anderhalve minuut moest Wit 12
twintig seconden naar de kant. Ook
nu profiteerden de Amsteldames
niet van het overtal. Colette moest
een paar keer flink in actie komen,
maar na bijna drie minuten was ze
kansloos op een hard schot: 6 – 1.
Ninke raakte na een voorzet van Rianne de paal. Met iets minder dan
anderhalve minuut op de klok had
Niké meer succes: 6 – 2. Een vrije
worp van Hilde ging, buiten bereik van de keeper, net naast. Met
iets minder dan een minuut te spelen kreeg Wit 10 een tijdstraf. Opnieuw profiteerden de Amsteldames niet, mede dankzij het goede
keeperswerk van Wit 1. Een aanval
van Rianne en Maaike werd door
Rianne net niet doeltreffend afgerond. Daarmee bleef de stand onveranderd zodat de wedstrijd met
de stand 6 – 2 eindigde.
Komend weekend krijgen de dames
een nieuwe kans tegen de ploeg
uit Haarlem, waar ze eerder dik van
wonnen. Dat zal coach Elmer ongetwijfeld zijn dames voorhouden. Met
iets meer geluk en een minder goede keeper bij de tegenstander had
er vandaag ook meer ingezeten.

Patrick Schijff loodst KDO
langs Ankaraspor

avond volgt er ook nog een loterij.
Kortom: het belooft een heel leuke
avond te worden.
Mocht u deze keer niet kunnen of
het altijd enorm naar u zin hebben:
de volgende data voor 2010 kunt u
ook alvast in uw agenda schrijven,
15 januari, 12 februari en 19 maart.
En 24 april is er weer een klaverjasmarathon.
De organisatie hoopt u allemaal te
zien de 18e. Tot dan!

Legmeervogels D3 wint

De Dolfijn te sterk voor
Amsteldames

Dammen voor donateurs
in Fort De Kwakel
De Kwakel - Aanstaande zaterdag
kunnen alle donateurs van Kunst &
Genoegen in het fort terecht om onderling hun damkrachten te meten.
Vanaf 13.00 uur kan bij competitieleider René de Jong worden ingeschreven. Nog geen donateur? Dit
kan altijd nog voor drie euro in het
jaar.
Inmiddels zijn de leden van K&G
halverwege hun competitie, de tussenstand ziet er als volgt uit:
1 P vd Poel                
8-13

2 A Voorn                 
3 L Hoogervorst        
4 R d Jong                 
5 W Keessen             
6 W Konst                
7 K Harte                  
8 P Terlouw               	
9 J Harte                   
10 J Bartels                
11 M v Braak             
12 H Arends               
13 B v Wermes          
14 F Verlinden

8-13
7-12
7-10
7-10
5-8
6-8
8-5
5-4
8-4
7-3
8-3
7-1
5-0

Eerste avond Quakeltoernooi
gelijk gelijkwaardig
De Kwakel - De eerste avond van
het Quakeltoernooi was gelijk opwindend met veel op papier gelijkwaardige teams Favoriet Fam. Hogerwerf verloor gelijk de eerste
wedstrijd Dynojet door een goal van
Hennie; 0-2. Scone team speelde
hierna tegen Stift en bleken de mindere team te zijn Eindstand 3-2 in
het voordeel van Stift. Aan het begin van de avond werd wel veel gescoord in deze wedstrijd. De derde wedstrijd tussen Klaas Kleijn en
Kwekerij De Noordpoel. Klaas Kleijn
een team met veel Argon veteranen
en de Noordpoel met good old keeper Hans ten Brinken, die was niet
te passeren en steeg naar grote
hoogte. En met snelle uitvallen werd
Klaas Kleijn op de pijnbank gelegd
met 2-4. De 2de wedstrijd van de
Fam. Hogerwerf probeerde van alles
tegen het scone team.
In de wedstrijd Fam. Hogerwerf tegen Stift wist de Fam. Hogerwerf al
snel te scoren. Hierna wist Stift nog
een goaltje mee te pikken en bracht
Fam. Hogerwerf de 3de nederlaag
toe. Het nog ongeslagen Dynojet
verspeelde zijn eerste punten tegen
Klaas Kleijn, het bleef zoals het begon 0-0
Stand na 3 ronde Dynojet 7 punten,
Stift 6 punten, Scone team 6 punten,

Klaas Kleijn 4 punten, Noordpoel 3
punten en Hogerwerf 0 punten.
In de 4de wedstrijd wist de Fam. Hogerwerf zijn eerste punt te pakken
tegen Klaas Kleijn in een fysieke
wedstrijd. Stift moest in de volgende
wedstrijd winnen om in race te blijven voor een finaleplaats tegen de
Noordpoel. En wisten nipt te winnen
met 1-0. Dat betekende dat de wedstrijd tussen Stift en Dynojet de eerste finalist zou worden van het 24
ste Quakeltoernooi.
Dynojet wist te winnen van het Kudelstaartse biermerk Scone .
Het was weer Hennie... die met een
schitterende lob de keeper wist te
verrassen maar de bierbrouwers
kwamen terug tot 1-1.
De laatste wedstrijd Dynojet–Stift,
Dynojet had aan een gelijkspel genoeg om finalist te worden. Stift had
nog het beste van het spel maar
bij Dynojet heeft Jeffrey Timmer op
doel staan, die bekend staat als een
zeer betrouwbare keeper. Stift ging
steeds meer op de aanval spelen,
maar Dynojet had gevaarlijke uitvallen.
Drie minuten voor tijd was het Dynojet die met 2 snelle uitvallen wist
te scoren: 2-0 en was hiermee de
eerste finalist van het 24 Quakeltoernooi.

De Kwakel - Afgelopen zondag
was het dan eindelijk weer eens zover, KDO mocht aantreden in competitieverband. Nadat er vier zondagen niet werd gevoetbald, trad KDO
deze middag aan tegen het laagstaande Ankaraspor. KDO speelde
tot nu toe slechts negen wedstrijden, maar deze wedstrijd was er wél
al één voor de tweede competitieronde. Thuis won KDO moeizaam
met 2-1 van de Amsterdammers,
dus de Kwakelaars wisten van tevoren al dat het geen makkelijke middag zou gaan worden.
Na een lange zoektocht naar een
parkeerplaats, een zeer kleine kleedkamer en een matig voetbalveld,
moest KDO om 14:30 uur scherp zijn
om aan de wedstrijd te beginnen op
het sportpark aan de Middenmeer.
KDO had zichtbaar moeite om zich
op te laden voor de wedstrijd onder deze matige omstandigheden.
Tot overmaat van ramp kwam KDO
in de zesde minuut nog op achterstand ook. Het slappe verdedigen in
de openingsfase aan Kwakelse zijde
werd keihard afgestraft door Ankaraspor, 1-0.
Gelijk
KDO begon zich te realiseren dat
ze de punten tegen Ankaraspor
niet cadeau zouden krijgen. In de
tiende minuut kwam KDO namelijk op gelijke hoogte door Patrick
Schijff. Schijff wist de bal koelbloedig uit een vrije trap vanaf 20 meter langs de muur in de linkerbenedenhoek te schieten, 1-1. Na deze
gelijkmaker kwam KDO steeds beter in de wedstrijd en was tot tweemaal toe gevaarlijk via rechtsback
Rainier Onderwater. Zijn eerste inzet werd gekeerd door de doelman
van Ankaraspor, zijn tweede poging
via een kopbal één minuut later belandde ternauwernood op de lat. De
scheidsrechter leidde de wedstrijd
erg strak wat ervoor zorgde dat er
vele vrije trappen aan beide kanten
werden genoteerd. Uit één van deze
vrije trappen was Ankaraspor in de
30e minuut vanaf 25 meter dichtbij
de 2-1, maar de lat bood uitkomst
voor de Kwakelaars. Vlak voor rust
kregen beide jarige joppen van
KDO deze week Joeri Stange (18
jaar) en Jelle de Jong (20 jaar) prima mogelijkheden om hun verjaardagen extra glans te geven, maar
beide buitenspelers van KDO miste de scherpte voor het Amsterdamse doel. Met een 1-1 ruststand werd
uiteindelijk ook de rust bereikt.
Rugprobleem
In de rust bleek al snel dat keeper
Peter Onderwater niet verder kon
in de tweede helft vanwege rugproblemen. KDO 2-doelman Kevin ten Brink was zijn logische ver-

vanger onder de lat. Ten Brink vervulde deze rol met verve en zorgde
er hoogstpersoonlijk voor dat KDO
in de tweede helft geen tegentreffer meer kreeg te verwerken. KDO
startte de tweede helft echter gemakzuchtig en ongeïnspireerd, zodat Ankaraspor bleef geloven in een
goed resultaat. Gevaarlijk konden
de Amsterdammers niet worden, zodat KDO op de been bleef. In de 65e
minuut kwam routinier Maykel Sitvast binnen de lijnen en dit was achteraf gezien een goede zet van trainer Ron Langhout. De rust kwam terug in de ploeg en KDO kon weer
vooruit gaan denken. Centrumspits
Sven Vlasman had pech dat hij weg
gleed op de rand van het zestienmetergebied, want in goede doen
had hij ongetwijfeld de 1-2 op het
scorebord gebracht.
In de 80e minuut stuitte linkerspits
Joeri Stange op de doelman van
Ankaraspor, maar dezelfde doelman ging vervolgens in de fout door
een bal op te pakken die afkomstig
was van een speler van Ankaraspor.
Het gevolg was een vrije trap op zes
meter van de Amsterdamse doellijn.
Nummer vier van KDO Bart-Jan van
der Jagt bewees zijn waarde voor
de ploeg door samen met Patrick
Schijff achter de bal te gaan staan.
Een slimme truc van Van der Jagt bood Schijff de ultieme kans om
KDO op voorsprong te brengen.
Op aanraden van Van der Jagt stapte Schijff in eerste instantie over de
bal heen, zodat de spelers van Ankaraspor uit de muur vertrokken.
Vervolgens had Schijff op aangeven
van Van der Jagt de hoeken voor
het uitkiezen en Schijff schoot onberispelijk de bal in de rechterbenedenhoek, 1-2. Een enorme ontlading aan Kwakelse zijde was het gevolg en de overwinning leek binnen
te zijn. Ankaraspor gooide vervolgens alles op de aanval en was in de
89e minuut toch nog dichtbij de gelijkmaker. De spits van de Amsterdammers schrok ervan dat hij vanaf drie meter vrij in kon schieten en
schoot ruim naast. KDO kwam hierbij erg goed weg en het eindsignaal
van de scheidsrechter kwam als een
geschenk uit de hemel.
Door deze overwinning blijft KDO
goed meedoen in de middenmoot
van de vierde klasse E. Met zestien
punten uit tien wedstrijden staan de
Kwakelaars op een zevende plaats,
waarbij aangetekend moet worden dat nummer vier FC Socrates
slechts drie punten meer heeft met
twee wedstrijden meer gespeeld.
Kortom, er valt nog genoeg te winnen voor KDO dit seizoen, te beginnen volgende week thuis tegen Buitenveldert.
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Diamonds Care forever, de sieraden van Ed Koek ook
Mijdrecht - “Halverwege dit jaar zijn wij begonnen met een
enorme verbouwing van ons juweliersbedrijf in Mijdrecht.
Onze voorraden waren veel te groot en daardoor ontstond een
onoverzichtelijke situatie, waardoor onze klanten eigenlijk niet
meer konden zien wat een uniek juweliersbedrijf we eigenlijk
in Mijdrecht hebben. Hier wil ik u dan ook iets meer over
vertellen: Ik heb gekozen om er een winkel bij te nemen in
De Lindeboom, genaamd Trends Only. Hier bieden wij mooie
zilveren sieraden aan en trendy horloges, zoals Botsia, Pure, La
Coste, Replay, Mexx, Milano, Police, Lotus en nog vele andere.
In onze Pandora-stand (een van de drie in Nederland) kunt u
rustig een keuze maken uit alle prachtige Pandora sieraden.
Ook beads als Biba en Bacio behoren tot het assortiment,
tentoongesteld in een moderne, overzichtelijke winkel. U bent
van harte welkom om eens bij ons binnen te lopen en rustig
rond te kijken.
Eigen manier
De reden dat ik dit gedaan heb, is dat Mijdrecht recht heeft
op specialisme en dat vindt u dan ook bij ons, in beide
winkels op hun eigen manier. Ik heb gekozen om hetgeen
waar wij echt goed in zijn weer uit te gaan stralen in onze
winkel in de Dorpsstraat, genaamd Juwelencentrum Koek,
hier al bijna 40 jaar gevestigd. Van oudsher zijn wij een
bedrijf dat gespecialiseerd is in goud en diamant, dit is
wat u in deze winkel meer vindt dan waar dan ook. U zult
versteld staan wat er in ons atelier allemaal gemaakt wordt.
Ja, u leest het goed, wij maken voor meer dan driehonderd
juweliersbedrijven in Nederland en Duitsland de mooiste
briljanten ringen en trouwringencollecties. Natuurlijk zijn wij
daar erg trots op en dit is wat ik dan ook in mijn winkel wil
uitstralen. Ik heb gekozen om de winkel in de Dorpsstraat
in drie gedeeltes in te delen, elk met een eigen specialisme.

Te beginnen de winkel beneden. Hier vindt u een collectie
goud en briljant, wat in Nederland echt zeldzaam begint te
worden, aangezien bijna elke juwelier tegenwoordig kiest om
meer een modeaccessoire winkel te worden dan een echt
juweliersbedrijf met een goudsmid. Dit is iets wat er bij mij
niet in kan. Wij zijn vakmensen op ons gebied, en met veel
liefde voor het vak creëren wij de mooiste sieraden voor onze
klanten. Kortom: voor speciaal gemaakte gouden sieraden bent
u bij ons op het goede adres. Maar het Juwelencentrum biedt
u meer. Zo hebben wij achter in de winkel een tweedehands
sieradenwinkeltje gemaakt, omdat wij al meer dan 40 jaar
oud goud inkopen en daar zitten soms prachtige juwelen bij.
Daarom hebben wij ervoor gekozen onze occasionafdeling
stevig uit te breiden. Kortom: een waar Mekka voor de echte
liefhebber. Dan hebben wij natuurlijk nog een winkel boven,
deze is net zo groot als beneden. Helemaal ingericht als
showroom voor relatie- en trouwringen met meer dan 6000
modellen. Hier wordt alles ontworpen naar de wensen van de
klant, een uniek concept waar aanstaande echtparen uit heel
Nederland elke dag weer hun ideale ringen laten ontwerpen.
In de wereld van trouwringen is Juwelencentrum Koek dan
ook een van de grootste van Nederland. Deze ringen worden
op het industrieterrein in Mijdrecht vervaardigd door Ed Koek
en zijn team van tien werknemers in een prachtig atelier
waar ambacht en vakmanschap hoog in het vaandel staan.
Natuurlijk is dit atelier ook de achterban van de winkels in
Mijdrecht op het gebied van goudsmeden, reparaties en het
vermaken van sieraden. Kortom: beter kunt u het niet treffen
voor al uw ideeën op dit gebied. Zo ziet u dat Ed Koek en
zijn Juwelencentrum de laatste jaren zijn uitgegroeid tot een
niveau waar maar weinig juweliersbedrijven zich mee kunnen
meten. En dit alleen door zich te specialiseren. En dat vind ik
dan ook wat Mijdrecht verdient, een specialist op het gebied

van goud, diamant, trouwringen, in- en verkoop van oud
goud. De prijs voor oud goud is erg gunstig op dit moment,
dus heeft u nog oude gouden spulletjes waar u toch niets
meer mee doet, bij Koek krijgt u hier contant geld voor en
een goede prijs. (Koopt u er weer iets voor terug, krijgt u nog
meer). Kortom: op dit moment zeer interessant om te weten.
U vindt onze sieraden niet in boekjes of folders, omdat wij een
compleet eigen assortiment hebben, dit is geen massa maar
steeds weer uniek tegen ongelofelijk scherpe prijzen. Als je in
de geschiedenisboeken kijkt, is een juweel een gouden sieraad
bezet met briljant en dit is dan ook waar wij goed in zijn. U zult
versteld staan van de voorraden en mogelijkheden die wij u
bieden.
Bekijkt u onze websites op internet
www.juwelencentrum.nl.
www.lordoftheweddingrings.nl,
www.trouwringeninfo.nl,
www.trouwringenvergelijk.nl,
www.dora-trouwringen.nl
en in Duitsland
www.trauringe-trauring.de
of komt u gewoon langs en geniet van de wereld van
Juwelencentrum Koek. De koffie staat altijd klaar, u bent van
harte welkom.

Ed Koek,
Juwelencentrum Koek,
Dorpsstraat 33,
3641 EA Mijdrecht,
tel. 0297-283456.
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SP!RIT zingt in Winkelcentrum Zuiderwaard
Vinkeveen - Komende zaterdag 19
december zingt koor Sp!rit een miniconcert in Winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen.
Vanaf 11.00 uur zal Sp!rit het winkelend publiek muzikaal verma-

ken met kerstliedjes en proberen
de kerststemming in het winkelcentrum te verhogen.

Koor Sp!rit zingt moderne liturgische liederen in het Nederlands en
het Engels. Zij repeteren iedere don-

derdagavond van 20.00 uur tot 21.30
uur in de sacristie van de R.-K. kerk.
De ingang zit aan de Maria-Oordzijde van de kerk.
Vind je zingen leuk? Kom dan geheel vrijblijvend eens kijken op een
repetitieavond.

Mirelle zet trainingsactiviteiten zelfstandig voort
De Ronde Venen - De afgelopen
jaren werkte Mirelle Valentijn van
Pura Vida Praktijk voor Levensgeluk
intensief samen met Stichting De
Baat. Samen verzorgden zij activiteiten voor kinderen en tieners die een
positieve invloed uitoefenden op de
sociale en emotionele ontwikkeling.
Helaas heeft de gemeente besloten
voor het komende jaar geen extra
gemeentesubsidie meer te verstrekken voor deze activiteiten. Stichting De Baat heeft moeten besluiten
met dit aanbod te stoppen. Mirelle
heeft besloten zich te blijven inzetten voor kinderen en tieners binnen
en buiten De Ronde Venen. Zij zet
het aanbod zelfstandig voort. Het is
en blijft voor haar een uitdaging om
kinderen en tieners hun eigen innerlijke kracht te laten ontdekken
en gebruiken.
Sta Sterk-training
De Sta Sterk-training is bedoeld
voor kinderen van 8 tot 10 jaar, tieners vanaf 10 tot en met 12 jaar en
jongeren vanaf 13 tot en met 17 jaar
die te maken hebben met het pestprobleem, niet sociaal weerbaar zijn
en/of niet sociaal vaardig zijn, of
faalangstig.
Deelnemers worden weerbaarder,
ze veranderen hun houding, bouwen
hen zelfvertrouwen en eigenwaarde
opnieuw op, andere klachten nemen af en ze worden niet meer ge-

pest of veel minder. De deelnemers
leren opkomen voor zichzelf door
middel van direct toepasbare handvatten. De deelnemers leren omgaan met onaangename situaties
zoals: non-verbaal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren,
chanteren, roddelen.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training
horen ook een intakegesprek en
twee ouderbijeenkomsten. De training start in januari 2010 op dinsdagmiddag in Mijdrecht.
Training Faalangst de baas
De training faalangst is bedoeld
voor kinderen van 8 tot 10 jaar en
tieners van 10 tot en met 12 jaar die
te maken hebben met faalangst.
De belangrijkste oorzaak van faalangst zijn gedachten, waardoor
spanning, angst en stress wordt opgebouwd. Tijdens de training ‘faalangst de baas’ leren de deelnemers
deze gedachten te veranderen in
helpende gedachten en spelen met
hun gevoel waardoor ze dit de baas
worden. Ze gaan inzien dat ze meer
kunnen en weten dan ze nu denken. Ze leren zich ontspannen tijdens ontspanningsoefeningen. Het
gevolg is dat toetsen maken een
makkie wordt, omgaan met anderen
een feest en het leveren van prestaties een uitdaging. Deelnemers leren weer functioneren zoals ze wil-

len, omdat ze hun belemmeringen
en angsten overwinnen.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training horen ook een intakegesprek
en twee ouderbijeenkomsten. De
training start in januari 2010 op de
woensdagmiddag in Wilnis. In het
voorjaar start er ook weer een training ‘faalangst de baas’ voor jongeren vanaf 13 t/m 17 jaar.
Yoga
De yogalessen worden gegeven
binnen een thema zoals seizoenen,
zintuigen, liefde, lachen. De les start
met een rondje waarin wordt gedeeld hoe het met eenieder gaat en
vervolgens komen meditatie, concentratie, innerlijke rust, ademhaling, ontspanning, oefeningen en
houdingen voor meer balans en
evenwicht in het lichaam aan bod.
De lessen zijn afgestemd op het
innerlijke kind. Mirelle werkt bijvoorbeeld met massagespel, dans,
mantra zingen, tekenen, mandala’s kleuren, drama en spelkaarten.
De belangstelling voor yoga, vooral
voor de jeugd, groeit. Dit is niet zo
vreemd in een wereld met veel prikkels, een hoog tempo en veel verwachtingen. Deelnemers volgen yoga omdat zij bijvoorbeeld moeilijk in
slaap komen, niet goed om kunnen
gaan met hun gevoelens, het lastig vinden om te ontspannen, moeite hebben met concentratie, of het
gewoon heel erg leuk vinden. De
lessen vinden plaats in de Veenzijde school in Wilnis. Er is nog plaats
voor nieuwe deelnemers in de volgende groepen:
Donderdag 19.00 – 20.00 groep 5, 6,
7, 8 (8 – 12 jaar)
Donderdag 20.00 – 21.00 middelbare school (12 t/m 17 jaar)
Donderdag 21.00 – 22.00 volwassenen inner child yoga
In februari en maart vinden er ook
relax kidslessen plaats voor kleuters
op dinsdagmiddag in Mijdrecht en
woensdagmiddag in Wilnis via de
brede school.
Voor meer informatie over de training en yoga en aanmelden kunt u
contact opnemen met:
- Mirelle Valentijn 0297 – 274605
praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl
Ook vind je informatie over pesten
en deze training op:
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
www.stichtingdebaat.nl

Eén nieuwe parochie in Vecht
en Venen: St. Jan de Doper
De Ronde Venen - In de regio
Vecht en Venen gaan negen parochies uit het aartsbisdom Utrecht
fuseren tot één nieuwe parochie: St.
Jan de Doper. Zo mogelijk al op 1 januari 2010.
De katholieke kerkgebouwen in Abcoude, Breukelen, De Hoef, Kockengen, Loenen aan de Vecht,
Maarssen-Dorp,
Maarssenbroek,
Mijdrecht-Wilnis en Vinkeveen-Waverveen blijven bestaan onder de
huidige namen. Zij zijn na de fusie
niet meer dé parochiekerk van hun
parochie, maar het kerkgebouw van
hun geloofsgemeenschap. De negen bestaande parochies met samen bijna 20.000 parochianen, worden dan negen geloofsgemeenschappen, die gezamenlijk de nieuwe parochie St. Jan de Doper vormen. Pastoor wordt Gerard Griffioen uit Mijdrecht, die al is benoemd
door bisschop Eijk.
Samen met zijn pastoraal team
van vijf pastores ziet Gerard Griffi-

oen in de fusie ruime mogelijkheden om alle creativiteit en inspiratie uit de negen bestaande parochies te bundelen en zo een vitale
kerk te zijn. Een kerk die tot de verbeelding van mensen spreekt, ook
in de 21e eeuw. Niet alleen voor de
zogenaamde trouwe kerkgangers,
maar ook inspirerend voor mensen
die wat verderaf staan.
Enthousiast
‘We willen een missionaire kerk zijn
of er in elk geval één worden’, aldus een enthousiaste Gerard Griffioen. ‘We hebben echt iets te bieden,
een missie, een idee van hoe je in
het leven zou kunnen staan, nu, samen.’ En hij vervolgt: ‘We moeten in
die katholieke kerk van de 21e eeuw
veel meer en intenser gericht zijn
op al die mensen die -nog steeds
of voor het eerst of weer opnieuw‘iets’ hebben met die wonderbaarlijke man Jezus van Nazareth.
In het gehele bisdom Utrecht vinden fusies tussen parochies plaats.

Zo’n 300 parochies worden samengevoegd tot 48 nieuwe grote parochies. De huidige structuur, met allemaal kleiner wordende parochies
(in aantallen gelovigen en aantallen
pastores) met ieder een eigen bestuur, past niet meer bij de actuele
situatie waarbij de parochies pastores met elkaar moeten delen. In de
huidige situatie besteden de pastores te veel tijd aan het besturen en
de organisatie van hun parochie en
relatief minder aan hun pastorale taken. De missionaire opdracht
van de Kerk, zich richten op mensen die niet of nauwelijks betrokken
zijn, komt in deze situatie in gevaar.
Een fusie kan in deze situatie verbetering brengen. De kansen, die deze
samenvoeging geeft, worden steeds
duidelijker.
Fusie
Een projectgroep fusie is hard aan
het werk de fusie voor 1 januari bestuurlijk mogelijk te maken. Er
zijn vijf adviescommissies ingesteld

Ronde Tafel 169 De Ronde
Venen knot voor Stichting
de Bovenlanden

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag hebben de vrienden van Ronde Tafel 169 de handen weer uit de
mouwen gestoken voor de jaarlijkse ‘knotdag’ ter ondersteuning van
Stichting de Bovenlanden. Stichting
de Bovenlanden heeft als doel: het
veenweidelandschap te beschermen, met daarin de kenmerkende
landschapselementen en de inwoners van De Ronde Venen bewust te
waarvan enkele al een eindadvies
hebben ingeleverd bij de projectgroep. De stuurgroep, de vertegenwoordiging van de huidige negen
parochiebesturen, heeft de projectgroep in november vorig jaar ingesteld en is tevreden over de voortgang. In projectgroep, adviescommissies, stuurgroep en pastoraal
team zijn ongeveer 50 mensen uit
de parochies wekelijks met elkaar
aan het werk om de fusie te realiseren.
Het is een grote uitdaging: één financiële organisatie, afstemmen
onderhoud en beheer kerkgebouwen en begraafplaatsen, in het leven roepen van een centraal secretariaat, communiceren in een parochie met zo’n 20.000 parochianen.
En vooral: hoe enthousiasmeer en
inspireer je al die honderden vrijwilligers waarop de nieuwe St. Jan de
Doperparochie gaat drijven? ‘Geen
eenvoudige opgave. Maar wel uitdagend. En, ik merk het dagelijks,
er wordt keihard en tot nu toe met
succes aan gewerkt’, aldus pastoor
Griffioen.

Opbrengst
collecte
Vinkeveen - In de week van 16 tot
en met 21 november is er in Vinkeveen gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandi-

maken van de waarde van dit landschap. RT 169 draagt de stichting
een warm hart toe. Van de 16 eilanden aan de Gagelweg in Wilnis hebben de vrienden van Ronde Tafel
169 er twee geheel geknot.
Na het knotten werd er onder het
genot van een kop erwtensoep en
een kleine versnapering tegen de
kou de dag nog even geëvalueerd.

De Ronde Tafel 169 is een serviceclub van vrienden, opgericht op 26
april 1986 te Mijdrecht. Gemiddeld
genomen bestaat RT 169 uit 20 leden. Iedere tweede dinsdag van de
maand komen de Tafelaars bij elkaar, om de op handen zijnde serviceprojecten te bespreken en uit te
werken. Dit is onder andere het jaarlijkse evenement eilandgolf (www.
eilandgolf.nl).

De bibliotheek rond kerst
en oud en nieuw
De Ronde Venen - Op kerstavond,
donderdag 24 december, en op
oudjaarsavond, donderdag 31 december, sluiten alle vestigingen van
de Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen om 16.00 uur. En tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag is de bibliotheek gesloten.
Op de dagen dat de bibliotheek korter open is, zal er niet worden gestempeld. Dat wil zeggen, als u uw
boeken 3 weken voor 24 of 31 december gehaald heeft, loopt de
leentermijn niet na drie weken af,
maar later.
Bibliotheekcadeaubon
Bent u nog op zoek naar een origineel kerstgeschenk. Denk dan eens
aan de bibliotheekcadeaubon. Bij
de Bibliotheek AVV zijn cadeaubonnen te koop voor elk gewenst abonnement. De cadeaubon zit in een
feestelijke geschenkverpakking en
capte Kind. Met een team van 11
collectanten is er 1.113,58 euro opgehaald. Alle collectanten en gulle gevers worden hartelijk bedankt
voor hun bijdrage!
Wilt u meedoen?
Wilt u volgend jaar ook meedoen

is bij elke vestiging van de bibliotheek in te wisselen. De ontvanger
kan de cadeaubon op ieder gewenst
moment inwisselen en het abonnement is vanaf dat moment een jaar
geldig.
Met een abonnement geeft u een
schat cadeau, want een bibliotheekpas geeft toegang tot meer dan 2
miljoen boeken, dvd’s, cd’s cd-roms,
luisterboeken, tijdschriften en nog
veel meer. Dat is bijvoorbeeld bijna 40 kilometer boekenplank of 25
jaar, ieder uur van de dag, luisterplezier. Daarnaast krijgt een bibliotheeklid op vertoon van de bibliotheekpas allerlei wisselende kortingen op voorstellingen en activiteiten
in de provincie Utrecht.
Meer informatie over de cadeaubonnen en de sluitingstijden rond
de feestdagen:
www.bibliotheekavv.nl.
aan de collecte?
U bent welkom in het collecteteam.
U neemt dan contact op met Matty
Beens, tel. 0633319944/
mbeens@nsgk.nl of met
Babet van der Zwaard,
tel. 0623220700/
babet_rene@hotmail.com
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Hockeymeisjes F3 van
HVM zijn kampioen
Mijdrecht – Ja hoor, de meisjes F3
van HockeyVerenigingMijdrecht zijn
herfstkampioen!
Op de foto zie je Bente, Tessa, Serena, Danique, Dana, Sem en Dionne.
De helft van de meiden speelde al
een tijdje bij de benjamins, anderen
zijn pas lid sinds de open dag, maar
het is al een echt gezellig meidencluppie. Op vrijdagmiddag trainen

ze onder leiding van trainer Steven
en de volgende dag spelen ze onder
leiding en advies van de enthousiaste coaches Danielle en Carola. In
een korte tijd zie je dat ze al veel geleerd hebben en zie je de meisjes
vooruitgaan; vrij lopen wanneer nodig, goed verdedigen, over spelen,
ze krijgen het spelletje al echt onder de knie. Na een paar regenach-

tige wedstrijden de afgelopen weken was het wel heerlijk dat het deze week droog en zonnig was, dat
maakte het extra feestelijk.
Na deze kampioenswedstrijd zijn ze
getrakteerd op pannenkoeken, het
was helemaal feest in Mijdrecht!
Nu gaan ze allemaal genieten van
een welverdiende winterstop van
twee kerstvakantieweken!

HSV F1 ongeslagen
najaars’kampioen’
De Hoef - De voetballers van HSV
F1 hebben een knappe najaarscompetitie gespeeld. Alle wedstrijden
hebben ze ruim gewonnen.
Iedere wedstrijd eindigde in een hoge score voor HSV. De mannen hebben zich dit seizoen bewezen als
een echt team en promoveren naar
een hogere klasse.

Vinken D1 verslaat OVVO
D1 in ware thriller

Vinkeveen - De Vinken D1 speelt
in de 2e klasse. Na wat onbekendere tegenstanders als KVA en Fiks
stond de dubbel tegen OVVO D1 op
het programma. Normaal gesproken
speelt de jeugd van OVVO hoofdklasse of 1e klasse. Nu waren ze ingedeeld in de 2e klasse. OVVO D1 is
dan ook de torenhoge favoriet voor
de kampioensschaal. Vorige week
maakten ze dat ook helemaal waar.
De Vinken D1 ging toen op bezoek
in de hal van OVVO in Maarssen en
had niet veel kans. Een beginnende scheids, een tam Vinken en een
stevig spelend OVVO zorgden uiteindelijk voor een overduidelijke 8-3
overwinning voor OVVO. De Vinken
kwam nauwelijks aan aanvallen toe.
Slechts éen week later ontmoetten
de ploegen elkaar dus weer, maar nu
in De Boei. Op de tribune is het gezellig druk met ouders, supporters,
opa’s en oma’s en andere verdwaalde Vinken-leden.
De Vinken D1 dat gesponsord wordt
door Brouwer Transport, begint met
Lotte Bouwman, David Leeflang, Lisa van Diemen en Joris Klokkers in
de aanval. In de verdediging zijn het
William Leeflang, Timo Pronk, Shannon Pothuizen en Melissa v.d. Vliet
die de Vinken-kleuren verdedigen.
Duidelijk
Al in de eerste minuten wordt het
duidelijk. OVVO probeert zijn vaste patronen te spelen maar krijgt te
maken met een Vinken-achttal dat
deze lijnen snel probeert te doorbreken. Ze zitten er bijna bovenop. Er
wordt fanatiek voorverdedigd door
De Vinken. OVVO krijgt nauwelijks
kans om de bal onder de korf te krijgen. Binnen een paar minuten zit het
publiek al op de rand van de tribunebank en houden ze hun adem in

als Lotte een vrije worp over de bovenkant van de korf laat rollen. Met
bijna 6 minuten gespeeld is het Joris,
die de score opent en de toon zet. Hij
zet middels een afstandsschot De
Vinken op een 1-0 voorsprong.
Het duurt slechts 40 seconden, die
vreugde. De tegenstander scoort
ook. Middels een fraai afstandsschot
van een Maarssenaar wordt het 1-1.
OVVO speelt behoorlijk fel en fysiek.
Het spel golft snel heen en weer, en
er wordt gespeeld met veel passie
en inzet. Het verdedigingsvak van
De Vinken krijgt het steeds moeilijker om de bal uit het vak te te krijgen. Dan, vlak voor de eerste wissel, houdt het publiek haar adem in
als David een doorloopbal boven de
korf, draaiend in de korf en draaiend
uit de korf ziet gaan. Helaas geen
score, ze gaan wisselen van functie.
Het tweede kwart van de eerste helft
is een fase waar het minder goed
gaat met De Vinken. Verdedigend
zit het prima in elkaar, maar aanvallend bakt de ploeg er niet veel van.
De bal gaat te langzaam rond, spelers komen niet voor hun tegenstander en de gretigheid wordt gemist.
Een OVVO dame profiteert hiervan,
ze scoort met een fraai afstandschot
1-2. Gelukkig kunnen ze op slag van
rust terugkomen middels een strafworp die benut wordt door William
2-2. Tot frustratie van de coach van
OVVO.
Want het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als hij gedacht had. Van
beide kanten wordt er weer met heel
veel inzet gespeeld. Het is soms wat
fysiek maar de kinderen gaan er helemaal in op.
Rust
In de rust is het publiek het erover
eens: deze groep is behoorlijk ge-

groeid. Ze spelen lekker met elkaar
en gaan er voor.
Dan de tweede helft. Het gaat niet
veel anders dan de eerste helft. OVVO krijgt behoorlijk wat kansen in de
eerste minuten maar ze willen er niet
in. Na 9 minuten wordt toch het vonnis geveld.
Met nog 16.33 minuten te gaan
scoort OVVO middels een afstandschot. 2-3. Helaas! Maar binnen
20 seconden staan we alweer gelijk. Het is Lisa, die Vinken D1 terug
brengt in de wedstrijd, opnieuw met
een afstandschot. Het is 3-3. En dan
… na een kleine drie minuten staat
het publiek bijna op de banken als
Lisa opnieuw aanlegt en … net mist
... jammer.
In het laatste kwart wordt het wel
heel spannend. De tribune laat een
behoorlijk volume horen zowel van
OVVO-kant als van De Vinken. Het
lijkt wel of er een hoofdklasse wedstrijd gespeeld wordt. De strijd gaat
gelijk op. De Blue White Army (de
fervente aanhang van de Korfballeague-ploeg OVVO) is er niets bij
als wij ons stemgeluid laten horen.
De kinderen gaan er lekker in mee.
Met nog tien minuten te spelen
zijn het de beide invallers Menno de Graaff en Matthijs Winkel die
de wedstrijd beslissen. Menno trekt
weg van de korf en scoort de 4-3 in
het voordeel van De Vinken.
De laatste minuten duren dan lang.
De OVVO coach gaat veelvuldig wisselen om de vakken zo sterk mogelijk te krijgen. De bal gaat heen en
weer. Soms knullig balverlies aan
beide kanten maar wel met heel veel
energie. Dan klinkt het laatste fluitsignaal. De Vinken D1 heeft het grote OVVO verslagen, ze zijn blij als
kampioenen!!

Er wordt knap overgespeeld over de
flanken, er worden goede voorzetten gegeven en fraaie doelpunten
gemaakt. Dit sterrenteam met DirkJan, Bart, Stijn, Youri, Nicky, DaanMathieu, Youp, Tom, Sam maakte er
op het veld een waar feest van. Met
107 doelpunten voor en 2 tegen zijn
het “de” echte kampioenen. Afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd gespeeld tegen Kockengen
F2.
Deze afsluitende wedstrijd werd in
stijl afgesloten met een verdiende 70 winst. Na afloop vierden de mannen als echte kampioenen feest in
de kleedkamer.

HVM Meisjes D2 sluit het
jaar warmpjes af
Mijdrecht - De meisjes van HVM
D2 hebben afgelopen zaterdag
het jaar warmpjes afgesloten met
een heuse kerstbrunch in hun eigen clubgebouw. Iedere ouder had
zich culinair ingezet om de middag
te doen slagen. Oliebollen, hartige hapjes, taart, kerstbrood en zelfs
(kinder)champagne maakte het geheel compleet. Maar voordat het zover was moest er wel eerst gehockeyed worden tegen Overbos. De

koude inval was duidelijk voelbaar
maar gelukkig boden de nieuwe
hockeyjacks, aangeboden door hun
sponsor Schadenet Kranenburg, de
nodige bescherming. En wat een
wedstrijd werd er gespeeld. Spannend tot op de laatste minuut. Helaas een klein verlies (0-1) was hun
lot, maar niet getreurd. In het clubhuis brandde immers de kachel en
waren de voorbereidingen voor de
brunch in volle gang. Eerst nog even

limonade en koek met de tegenstander, zoals dat bij hockey gebruikelijk is, en het bacchanaal kon beginnen. Alles ging op en terwijl de
meiden nog even aan het uitbuiken waren op het hockeyveld, hadden de ouders de gelegenheid, onder het genot van een drankje, de
spullen weer op te ruimen.
Met een voldaan gevoel keerden ze
weer huiswaarts. Op naar een sportief 2010 !

HVM JE1 weer periodekampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag speelden de jongens
van HVM JE1 hun laatste
wedstrijd tegen Saxenburg.
Ze waren allemaal erg uitbundig, want dit was de
laatste wedstrijd en bij winst
zouden ze weer periodekampioen worden net als de
eerste periode.
Al snel bleek dat de jongens
van Saxenburg enthousiast
begonnen maar geen partij
waren voor de goed spelende mannen van de E1.
De wedstrijd werd afgesloten met de stand 11-3 en de
periodetitel was binnen. Dit
werd natuurlijk met taart en
‘medailles’ gevierd!

Nieuwe Meerbode - 16 december 2009

pagina 31

Stilte voor de storm
De Ronde Venen - Afgelopen
maanden is het stil geweest rondom het Mijdrechtse team Van Rijn
Racing. De monteurs werken in de
avonduren aan een stilte voor de
storm. Begin maart barst het rallyracing geweld weer los in België, waar
de openingwedstrijd voor het Belgisch kampioenschap dan van start
gaat. De wedstrijdkalenders zijn
door de Belgische en Nederlandse
organisatoren vrijgegeven, al zijn ze
nog niet definitief.
Het team zal dan ook weer afreizen naar onze zuiderburen, naar het
Duivelsbergcircuit te Maasmechelen. Van Rijn Racing bewaart daar
tot op heden goede herinneringen aan na het Belgisch Kampioenschap afgesloten te hebben met een
9e plaats algemeen. Hopelijk krijgt
Dennis de gelegenheid om dat een
goed vervolg te geven.
Vervolgens is er in april de eerste

John Beets speelt kortste
partij en hoogste serie

wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap rallyracing in Valkenswaard. Op het Eurocircuit zal de
Mijdrechtse rijder de top 10 klassering gaan verdedigen, welke in 2009
is behaald.
De wedstrijd Cordoba is momenteel weer in opbouw. Voor komend
jaar zullen er geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Wel wordt
er gewerkt aan verbeteringen die de
betrouwbaarheid ten goede zal komen. Daarom wil het team de wagen
half januari klaar hebben om dan op
een geschikte locatie de verbeterde
onderdelen te kunnen testen.
Na de geplande tests zal het team
zich eind februari presenteren aan
zijn sponsoren. Daar wordt de auto onthuld aan het publiek en kan
er meer verteld worden over de toekomstplannen. Kortom: de motor
van het team draait alvast op volle
toeren!

Bob’s Bar kersttoernooi
gewonnen door Richard

Revanche van de
Veenland volleybaldames
Regio - Voor de 2e keer dit seizoen speelden de volleybalsters van
Veenland tegen SAS uit Uithoorn,
dit keer thuis in Wilnis.

bij SAS. Het werd 25-15. In de vierde set had Veenland moeite met de
opvang van de service en het team
kwam achter te staan.

In de uitwedstrijd hadden de dames
uit Wilnis het SAS al moeilijk gemaakt, en na afloop had het team
aan zichzelf beloofd thuis voor een
overwinning te gaan zorgen. SASA stond toen nog bovenaan in de
competitie, maar inmiddels stond
het op een gedeelde 2e plaats.
Veenland staat 5e.

Coach Ruiter wisselde bij 13–15,
maar SAS trok ditmaal aan het langste eind met 20-25.
Door deze uitslag was het 2-2 en
moest de beslissende vijfde set gespeeld worden. Veenland nam daarin het initiatief en is in deze laatste
set eigenlijk niet meer in gevaar geweest.
Met 15-10 won het de set en daardoor de wedstrijd.

In Willisstee ging de start stroef,
maar halverwege de 1e set kwam
Veenland goed in haar spel. Toch
bleek SAS nog de sterkste in die
eerste set en won zij met 21-25.

De belofte was ingewilligd en het
team had over de hele linie genomen, een prima wedstrijd gespeeld.

In de tweede set werd het harde werken van Veenland beloond
met een overwinning, maar dat SAS
geen makkelijke tegenstander is,
blijkt wel uit de setstand 25-23.

SAS kwam ondanks deze nederlaag toch weer bovenaan de ranglijst te staan, zij het met een wedstrijd meer gespeeld dan naaste belager V.V.O.

Veenland had in de derde set even
een periode waarin de pass minder lag, waardoor de aanval stagneerde. Maar het team herstelde
zich goed en liep daarna ook weg

V.V.O. is de komende tegenstander
van Veenland en de Wilnisse volleybaldames, kunnen hun borst op 16
december in Ouderkerk weer nat
maken.

De Ronde Venen - Zaterdagavond
was de finale van de 9e editie van
Bob’s bar Adelhof Kersttoernooi.
Dit toernooi begint iedere jaar in
november met 32 deelnemers. Opvallend dit jaar was dat van de 32
deelnemers er maar 13 spelen in de
biljartcompetitie De Ronde Venen.
Slechts één van hen wist de finale
te halen. De competitie mist dus 19
potentiële goede biljarters.
Het spel is een variant op het gewone caramboleren met als verschil
dat de biljarter een aantal verplichte
ballen moet maken. Afhankelijk van
het moyenne moeten er libre’s, losse, directe, 1-banders en 3-banders
gemaakt worden, maar het moet wel
van tevoren gemeld worden wat het
gaat worden. Hierdoor heeft iedereen een gelijke kans. Na twee nederlagen lig je eruit.
Het bijzondere dit jaar was dat er
zelfs twee finalisten waren van vorige jaar nl. Paul en Rick (winnaar
2008). Rick begon tegen Bob en

liet hem kansloos achter. Paul begon erg goed tegen Richard maar
kwam net te kort aan het einde van
de partij waardoor Richard kon winnen met een hele sterke finish. Ook
Paul maakte korte metten met Bob
(niet netjes om je eigen toernooi
te winnen) en de finale kon beginnen. Richard begon sterk maar Rick
kwam aardig terug in de wedstrijd.
Helaas zette Rick net te laat de achtervolging in en Richard trok aan het
langste eind.
Ook dit jaar toonden de biljarters
hun goede hart want de finalisten
doneerden 600 euro voor het KIKA
fonds en Bob voegde de gage van
de niet opgekomen zanger toe. Na
de prijsuitreiking was er een gezelige loterij en er werd nog lang over
de finale nagebabbeld…………

De Ronde Venen - In speelweek 16
was er één man die een bijzondere
biljartprestatie leverde. John Beets,
de kopman van BC De Schans was
deze week niet te houden. John was
de laatste weken toch al in vorm,
maar de kortste partij in 13 beurten en de hoogste serie van 51 caramboles = 46,36% van zijn totaal, is
een unicum. Na 7 beurten had John
al 99 caramboles, maar de laatste
11 punten kostte nog 6 beurten.
Koploper De Paddestoel 2 had het
deze week moeilijk en zag naaste
concurrent Dio 1 iets dichterbij komen. De Kuiper/van Wijk is aan een
prachtige opmars bezig en scoorde
een verdiende 9-0 overwinning tegen De Kromme Mijdrecht 1.
APK Mijdrecht 1 had met 2-7 geen
schijn van kans tegen Cens 1. Cor
van der Kraats was in 15 beurten veel te sterk voor Dirk Roeleveld. Desmond Driehuis had maar
19 beurten nodig om Rene Hoogenboom te verslaan.
Cens 2 zag APK Mijdrecht 2 met een
2-7 overwinning vertrekken naar
Nieuwer ter Aa. Ondanks de hoge
score van 7-2 voor APK Mijdrecht 2
waren alle partijen spannend.
Kromme Mijdrecht 1 was met 0-9
kansloos tegen een sterk De Kuiper/
van Wijk. Kees de Zwart gaf John
Oldersma biljartles met winst in 21
beurten. Nico Koster was na een
stroef begin weer eens ouderwets
op dreef tegen Gerrit Schuurman.
Martien Heijman en Toine Doezé
zorgden voor de overige punten van
de Wilnissers.

Kromme Mijdrecht 2 zag Stieva
Aalsmeer met een 4-5 overwinning
vertrekken. Ton Bocxe was de grote man bij Stieva door in 19 beurten
Ab Augustin geen schijn van kans
te geven.
De Paddestoel 1 kon het met 2-7
niet redden tegen De Merel/Heerenlux 1. John Vrielink won met één
carambole verschil van Hans Bras.
Kees Griffioen kwam één punt tekort tegen Peter Jongerling.
De Merel/Heerenlux 2 verloor met
4-5 nipt van De Paddestoel 2. Pim
de Jager zorgde voor het extra punt
van zijn team door van een falende
Dorus van der Meer te winnen.
Dio 1 was met 7-2 een maatje te
groot voor De Vrijheid/Biljartmakers. Herman Turkenburg was de
grote man door in 18 beurten van
Paul Huzemeijer te winnen.
De Schans trok met 5-4 aan het
langste eind tegen De Merel/Heerenlux 4. John Beets had ondanks
zijn geweldige partij veel tegenstand van Ben Fransen. Dirk van
Yperen had in 18 beurten geen kind
aan Wim Roest. Jeroen Vis en Gijs
van der Vliet zorgden voor de punten van De Merel/Heerenlux 4.
De Paddestoel 3 won met 5-4 van
De Merel/Heerenlux 3.
Stand na 16 speelweken:
1. De Paddestoel 2
94 punten
2. Dio 1
85 punten
3. Dio 2
78 punten
4. De Merel/Heerenlux 1 78 punten
(1 wedstrijd meer gespeeeld)
5. De Schans
77 punten
6. De Kuiper/van Wijk
75 punten

Foto van links naar rechts 4e plaats
Bob Hubenet, 3e plaats Paul Schuurman, 2e plaats Rick Honing en 1e
plaats Richard v Kolck.

Oliebollenklaverjas- en
voetbaltoernooi
Uithoorn - De hand-en voetbalvereniging Legmeervogels organiseert op zondag 27 december aanstaande, 3e kerstdag, het traditionele Oliebollen klaverjas- en voetbaltoernooi. De voetballers gaan van
start v.a. 12.30 uur gevolgd door de
klaverjassers die de kaarten op om
13.30 uur oppakken. De organisatie van het oliebollenvoetbaltoernooi verwacht de deelnemers, senioren zaterdag en zondag, A junioren zaterdag en zondag, alle leiders en alle trainers om 12.30 uur.
Ook oud leden zijn op deze dag van
harte welkom om te komen voetballen. De opzet is om dit jaar het toernooi te spelen op de beide kunstgrasvelden. De teams worden samengesteld door middel van loting

en er wordt gespeeld op kwart veldjes. Dus ook met een matige conditie kunt u mee doen. Toeschouwers zijn deze dag natuurlijk eveneens van harte welkom. Vindt u dit
voetballen maar niets? Dan kunt u
mee doen aan het oliebollenklaverjastoernooi. Dit toernooi begint om
13.30 uur. Kosten slecht •2,50 per
persoon. Er worden drie partijen gespeeld van zestien spelletjes. Voor,
tussendoor en na afloop kunt u, net
als de voetballers en toeschouwers,
weer genieten van de gratis oliebollen gebakken door onze eigen 7
sterren koks Harry en Gerrit. Alle reden dus om op zondag 27 december
2009 een bezoek te brengen aan het
complex van Legmeervogels. Sportpark Randhoorn te Uithoorn.

Kevin Regelink tweede bij
Gewestelijke kampioenschappen
Regio - Zondagavond werd op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de Gewestelijke kampioenschappen voor Junioren A verreden. De
Wilnisser Kevin Regelink was voor deze wedstrijd ingeschreven.
Op de 500m reed Kevin de snelste tijd in 39.25.
Op de 1500m reed Kevin ook een perfecte
race in een tijd van 1.57.49, hij werd tweede
op deze afstand. De eerste 12 geklasseerden

naar 2 afstanden mochten ook nog een 3 km
rijden. Na de twee afstanden waarop Kevin
goed presteerde mocht hij ook starten op de
3 km. Dit was voor Kevin geen gemakkelijke
race. In een tijd van 4.15.33 reed hij de derde tijd. Hij won de rit wel van zijn tegenstander maar Kevin hoopte op een snellere tijd.
Na 3 afstanden is Kevin toch nog tweede geworden. Hij 0ging naar huis met 3 medailles,
een beker en een prachtige bos bloemen. De

bloemen brengt Kevin naar het graf van zijn
veel te vroeg overleden schaatsgenoot Kees
Jan Kroon uit Wilnis. De beker en medailles
krijgen een mooi plekje op de schoorsteen.
Aankomende week vertrekt Kevin voor een
trainingskamp van 10 dagen naar het Italiaanse Collalbo waar hij zich gaat voorbereiden op de mooie wedstrijden die nog gaan
komen.
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Atalante Dames 1 maatje
te groot voor VCH
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
12 december speelden de dames,
gesponsord door Krijn Verbruggen
en Haaxman Lichtreclame, een gedegen wedstrijd. Tegenstander was
dames 1 van VCH uit Hoofddorp. De
wedstrijd werd gespeeld in de Fanny Blankers Koenhal in Hoofddorp,
alwaar de fanatieke Atalante aanhang de sfeer bepaalde.
VCH en Atalante lagen qua punten
niet ver uit elkaar, dus het beloofde
een spannende pot te worden.
Ook deze week kon coach Sjaak Immerzeel niet steunen op een volledig selectie. Er kon deze week geen
aanspraak worden gemaakt op Astrid van de Water en Janine Köneman. Daarbij komt dat de vaste libero Marlieke nog wat nasleep
heeft van een vervelende virusinfectie of zo. Dus met 7 min of meer fitte speelsters werd de wedstrijd gestart. De eerste set werd begonnen
met Irma Schouten als spelverdeelster en Nancy Lijten als libero. De
verdere veldbezetting kwam voor
rekening van Suzan Heijne diagonaal, Loes Kuijper en Mirjam van
der Straten als passer loper, terwijl
de middenposities werden ingenomen door Marleen Sondermeijer en
Carin van Tellingen.
Er werd in het begin niet goed gestart wat ook direct in een 9-3 achterstand resulteerde. De Atalante dames speelden met de handrem op het spel. Te veel persoonlijke fouten en kleine misverstandjes
onderling. Daarnaast had Atalante
nog geen grip op de sterke buitenaanval van VCH. De servicepass lag
echter wel goed bij Atalante en mede daardoor kon de spelverdeelster
de aanvalsters van Atalante goed
vinden. Na een krappe 10 minuten
spelen stond een stand van 11-11
op het scorebord en dat betekende dat Atalante weer helemaal bij
was. Vanaf dat moment begon het
aan de kant van Atalante echt lekker te draaien. Je zag dat het team
plezier had in het spelletje, hetgeen
resulteerde in een eerste set winst
van 13-25.
Vertrouwen
De tweede set werd in dezelfde
opstelling voortgezet. Het zevental kreeg het vertrouwen van de
coach die zag dat het spel van Atalante steeds verzorgder werd. Duidelijk zichtbaar was dat een aantal zeer geroutineerde speelsters de
coaching in het veld op zich nam en
daarmee trok Atalante het initiatief
van de wedstrijd geheel naar zich
toe. De angel werd voor een groot
deel uit de aanval van VCH gehaald,
door het blok van Atalante iets meer
diagonaal te zetten. De sterke buitenaanvalster van VCH kreeg hierdoor keer op keer te maken met
een sterk blok van Atalante. Nancy
Lijten liet ook deze wedstrijd weer
zien op veel verschillende plaatsen
in het team te kunnen worden ingezet. Dit uitte zich in gedegen verdedigingswerk. Hierdoor bleef Atalante lekker spelen en kwamen de aanvallers ook goed uit de verf. In deze set ging het spel wat meer gelijk
op, maar Atalante won ook deze set
met 21-25.
Never chanche a winning team, dus
de derde set werd met dezelfde dames gestart. Dit wil niet zeggen dat
de wisselspeelster van dat moment
Marlieke Smit geen inbreng had

in de wedstrijd. Met een boel herrie stond zij haar teamgenoten aan
te moedigen hetgeen door de speelsters in het veld duidelijk werd gewaardeerd. Echter, Atalante ging
langzamerhand kleine persoonlijke foutjes maken, waardoor de tegenstander steeds meer het gevoel
kreeg ook een setje te kunnen pakken, of wellicht meer. Irma, de spelverdeelster, moest de ballen steeds
vaker her en der in het veld gaan
halen. Hierdoor kwam de aanval van
Atalante er niet meer lekker uit. De
koppies stonden zo af en toe op sip
en dat hielp ook niet de boel weer
op de rails te krijgen. Toch ging de
set gelijk op tot 15-15. Bij deze stand
begon VCH aan een spurt en binnen
no time stond het 20-15. In de verdediging werd Loes Kuijper gewisseld voor Marlieke Smit, de rasverdedigster. Dit gaf Atalante iets meer
lucht en zowaar werd de achterstand teruggebracht tot 20-19. Op
dat moment had VCH het geluk aan
haar zijde. Een paar via het net raar
ingeslagen ballen zorgde voor punten van VCH. Atalante moest deze
set als verlies in de boeken schrijven met 25-20.
Voorsprong
Met een 1-2 voorsprong in sets werd
aan de vierde set begonnen.
Ook weer met dezelfde opstelling
als de voorgaande sets. Atalante
speelde wel weer wat vrijer dan in
de vorige set, maar kon niet bij de
tegenstander weglopen. Ondanks
sterke middenaanvallen en een
paar snoeiharde aanvallen over de
buitenkant. Duidelijk werd dat beide
teams knokten voor wat ze waard
waren. Suzan stond goed te blokken, maar telkens weer kleine persoonlijke foutjes en misverstanden
leidden er toe dat Atalante moest
blijven knokken om bij te blijven.
En ja hoor, wat het publiek al voelde aankomen gebeurde. VCH liep in
het einde van de set uit naar een 2116 voorsprong. Op dat moment werd
wederom Marlieke in het achterveld
ingebracht voor Mirjam. Ook nu
zorgde ze weer voor een stukje rust
in de verdediging en Atalante kroop
punt na punt dichterbij. Op een gegeven moment staat het wel ineens
24-20 voor VCH. Een slim geprikte
aanval van Atalante midden in de
verdediging van VCH bracht de service terug. Carin stond voor de opgaaf de stand even gelijk te trekken.
De sterkserverende Carin deed zelfs
meer dan dat. Punt na punt sloop
Atalante dichter naar VCH. Atalante voelde dat het nog kon en vocht
zich op een sublieme manier terug
in de set. Bij een stand van 24-24
had het publiek het niet meer. Atalante liet zich niet meer ontregelen
door de time-out van de tegenstander. Elke bal werd nu door Atalante
van de grond gehaald en omgezet in
een scorende aanval. Resultaat een
24-26 set overwinning. Door deze
setwinst haalde Atalante een mooie
1-3 overwinning en werden 4 vette punten meegenomen naar Vinkeveen. Wie de volgende wedstrijd
van de Vinkeveense dames wil zien
komt komende vrijdag 18 december
om 19.30 uur naar de Boei in Vinkeveen. De toegang is gratis spektakel
is er altijd wel in de Boei, is het niet
van één van de damesteams, dan
zijn het wel de heren die helemaal
los gaan. Dus komt dat zien.

Dit jaar geen oliebollentoernooi bij Veenland

Wilnis - Al jaren organiseert volleybalvereniging Veenland uit Wilnis
als afsluiting van het jaar het Oliebollentoernooi. Omdat zowel kerst
als oud&nieuw dit jaar op de trainingsavond vallen, is besloten het
oliebollentoernooi voor één jaar
te verschuiven. Tijd om het Sinterklaastoernooi in het leven te roepen.
Met toepasselijke namen als de Mijters, de Staffen, de Pepernoten en
de Schimmels speelden donderdag
3 december zeven teams twee uur
lang een onderlinge competitie. De
teams bestonden uit competitiespe-

lers en recreanten van Veenland en
uit introducés, al dan niet van andere verenigingen uit de regio. Tijdens het naborrelen in Café Steeinn in de Willisstee verscheen zowaar de sint om de uitslag bekend
te maken. Team de Pepernoten werd
uiteindelijk winnaar van het toernooi
en ging naar huis met een medaille,
de tweede plek was weggelegd voor
de Staffen.
Natuurlijk deelde sint ook chocoladeletters uit. De organisatie was
zeer tevreden met de enorme opkomst.

Argon met goed gevoel de
winterstop in

Argon JU16, basketbal
winterkampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag zijn
de jongens onder 16 van Argon basketbal winterkampioen geworden.
Ze moesten deze wedstrijd winnen
om alleen winterkampioen te worden. Zo niet, dan werd de 1e plaats
gedeeld met Crackerjacks. Het was
vanaf de start een spannende competitie. De verschillen tussen de
teams waren niet groot. Één wedstrijd met groot verschil gewonnen.
Voor de overige wedstrijden moest
er hard geknokt worden om de
winst naar zich toe te halen. Zo waren er drie wedstrijden op rij waar
een heel klein verschil in zat. Daarvan werd er één met 2 punten verloren. En op 28 november werd pas
in de laatste seconde de wedstrijd
beslist door Michael Tolboom, die 2
vrije worpen kreeg. Hij gooide ze er
allebei in. De laatste wedstrijd was
tegen Almere Pioneers. De uitwedstrijd hadden de jongens met 9 punten verschil gewonnen, dus echt gemakkelijk zou het niet worden. Met

10 tot 12 jongens elke wedstrijd is
het voor de coaches Thijs en Koen
niet altijd makkelijk iedereen evenveel speeltijd te geven.
Zaterdag hadden ze de beschikking
over 10 spelers. Het 1e kwart begon
moeizaam, ze kregen wel genoeg
kansen, maar helaas werden deze niet genoeg benut. Na 10 minuten was de stand 10-6. Het 2e kwart
ging al een stuk beter en konden
ze de voorsprong uitbouwen naar
29-16. De tegenstanders speelden
vrij hard, maar dat werd door de
scheidsrechters goed gezien. Na de
rust ging het goede spel verder, zodat na het 3e kwart er 52-23 op het
scorebord stond. Het 4e kwart was
weer wat rommelig en zo kon de tegenstander ietsjes terugkomen. In
de allerlaatste seconde schoot Koen
de Koning nog een mooie 3-punter
erin, zodat de eindstand uitkwam op
62-37. Het kampioenschap was binnen. Jongens en coachen, van harte gefeliciteerd.

Atlantis 2 wint punt tegen
TZ uit De Bilt

Mijdrecht - De laatste wedstrijd
voor de tussenstop heeft het gevoel
bij Argon na de mindere resultaten
van de laatste wedstrijden weer een
duw in de goede richting gegeven.
Tegenstander Feyenoord werd met
name in de eerste helft bijna overlopen, maar een ongelooflijk gebrek
aan scherpte voor het doel van Feyenoord doelman Bentem zorgde er
voor, dat de gasten lang in een beter
resultaat konden blijven geloven.
Het enige gevaarlijke moment voor
het doel van Eelco Zeinstra viel al
in de eerste minuut te noteren, toen
spits Bussard te snel was voor Rank
Verlaan, maar de ver uitkomende
doelman van Argon wist de inzet
met zijn lichaam te keren. Daarna
begon Argon druk uit te oefenen op
de defensie van de Rotterdammers
en dat bleek niet het meest stabiele deel van de ploeg. Er kwamen dan
ook kansen: Patrick Lokken volleerde de bal voor het doel langs na een
verre pass van Frank Verlaan, Michael van Laere mikte na 11 minuten in volledig vrije positie voor
doelman Bentem over de dwarsligger, terwijl een heuse scrimmage na
een klein kwartier een mogelijkheid
opleverde voor Anton den Haan, die
vanaf 8 meter echter op het lichaam
van de op de doellijn staande verdediger Tieleman mikte, waarna Patrick Lokken de bal nog eens voor
het doelvlak langs schoot. Het was
dan ook niet meer als logisch dat
Argon op voorsprong kwam, eigenlijk was het meer verrassend dat het
24 minuten duurde eer dit een feit
was: uit een hoekschop van Jorn
Uittenbogaard kopte Patrick Lokken
bij de tweede paal hard raak, de 1-0
stond op het bord.
Treffer
Maar ook na deze treffer bleef Argon aandringen en zag Michael
van Laere nogmaals voor het doel
langs schieten, Patrick Lokken na
een voorzet van Frank Verlaan zo
verrast zijn door een verdedigende
misser dat hij de bal niet goed raakte, dezelfde spits na een verkeerde
terugspeelbal op doelman Bentem
mikken en even later voor het doel
langs schieten en op slag van rust
mikte ook Nicolai Verbiest de bal uit
een vrije trap in het zijnet.
De gedachte was, dat het missen
van deze kansen na rust misschien
nog voor problemen zou kunnen
zorgen omdat Feyenoord in een beter resultaat zou blijven geloven. Dat

leek in eerste instantie ook te gebeuren, want mede door het inzetten van twee verse aanvallers zochten de gasten veel meer als in de
eerste helft het doel van Eelco Zeinstra. Maar de defensie van Argon
stond dit keer weer heel behoorlijk georganiseerd en na een klein
kwartier nam de ploeg de wedstrijd
weer meer in handen. Patrick Lokken kwam na een goede voorzet van
Michael van Laere net te laat om de
bal binnen te kunnen koppen, de
schaduwspits zag zijn inzet even later geblokt, terwijl ook Joshua Patrick zijn schot zag worden gekeerd.
Twee kopballen van Patrick Lokken
leverden wel chaotische taferelen,
maar geen doelpunt op, terwijl doelman Bentem nogmaals Joshua Patrick te slim af was.
Pittiger
De strijd werd wel wat pittiger
en de scheidsrechter zorgde met
een aantal opmerkelijke beslissingen voor een verhoogde animositeit, wat weer tot kaarten leidde. Al
met al zorgde dat er wel voor, dat
het publiek zich in ieder geval niet
hoefde te vervelen, men leefde volop mee en dat gaf een aardig sfeertje aan de Hoofdweg. Twintig minuten voor tijd was verdediger Dias zo
onhandig, om Anton den Haan vast
te houden, terwijl hij enkele minuten eerder al geel had gezien en dus
kon hij vervroegd richting kleedkamer. Met uitzondering van één uitbraak, waarbij Eelco Zeinstra ver
buiten zijn doel koppend redding
bracht, bepaalde Argon in de slotfase het spel en kwam na 85 minuten
op een 2-0 voorsprong, toen Patrick
Lokken vanaf de stip raak mocht
schieten nadat doelman Bentem
Michael van Laere bij een vrije trap
ruw in de rug was gesprongen, 2-0.
Bijna wist Joshua Patrick in blessuretijd de stand een nog beter aanzien te geven, maar na een fraaie
steekpass van invaller Samir Jebbar mikte hij juist langs de verkeerde kant van de paal.
Argon gaat de winterstop in op de
vierde positie, hoe groot de achterstand op koploper AFC zal zijn
wordt volgende week duidelijk als
de ploeg uit Amsterdam Feyenoord
op bezoek krijgt voor een inhaalwedstrijd. Halverwege het seizoen
is Argon in ieder geval nog duidelijk in de race voor een plaats in de
topklasse, die volgend seizoen van
start zal gaan.

Aanvallers Argon zaterdag
in Baarn machteloos

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het tweede team van Atlantis haar vierde wedstrijd in De
Bilt tegen het vierde van TZ. In een
spannend duel, waarin Atlantis de
gehele wedstrijd tegen een achterstand aankeek, eindigde de teller
uiteindelijk op 12-12.
De door de Rabobank gesponsorde ploeg uit Mijdrecht wist vooraf wat er op het spel stond. Vandaag was het erop of eronder. Beide ploegen hadden nog geen punten behaald dit seizoen. Bij winst gaf
je een gevoelige tik aan de concurrentie, verlies betekende nog langer
op die gehate onderste plek. Atlantis startte desondanks niet scherp..
of misschien wel te scherp. Verdedigend werden veel fouten gemaakt
waardoor TZ op voorsprong kon komen. De voorsprong was gedurende de eerste helft steeds 2 a 3 punten. Beide ploegen gingen met een
9-6 stand de kleedkamers in. De
opdracht voor de tweede helft was
duidelijk. Er moest nog meer inzet

worden getoond. Vechtlust was het
sleutelwoord. Atlantis begon voortvarend aan haar missie. Vrijwel direct werd 9-7 gescoord via een
prachtig afstandschot. Hierna volgde een fase waarin het kwartje beide kanten op kon vallen. Een fase
waarin beide ploegen zich nog meer
bewust leken te worden van het belang van de wedstrijd. De spanning
die dit met zich meebracht kreeg
zijn weerslag op het scorend vermogen van beide ploegen. In deze allesbeslissende fase miste Atlantis één en TZ twee strafworpen.
De ploeg uit Mijdrecht bleef vechten
en kwam via afstandschoten en een
strafworp uiteindelijk in de laatste
minuut op 12-12 naast TZ. Atlantis heeft deze wedstrijd veerkracht,
vechtlust en doorzettingsvermogen
getoond en heeft daarvoor terecht
een punt verdiend. Volgende week
speelt Atlantis 2 wederom een sleutelduel in de Phoenix. Dan volgt de
wedstrijd tegen hekkensluiter VZOD
uit Kudelstaart.

Kerst-prijsklaverjassen in
de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 18
december is er kerst-prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark
Mur 43 in Vinkeveen. Het telefoonnummer van De Merel is: 263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn en uiterlijk om 20.15 wordt gestart met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Er zullen vier maal zestien
giffies gespeeld worden, de punten worden bij elkaar opgeteld, en

de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote
tombola. De uitslag van de laatstgespeelde prijsklaverjasavond, op vrijdag:
1 Rob Achterbergh
6715 punten
2 A. Blokdijk
6664 punten
3 Ed Valk
6564 punten
4 Corry v. Bemmelen 6523 punten
5 Frans Bierstekers
6514 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Carla van Nieuwkerk

Mijdrecht - Argon heeft tegen
Eemboys en gevoelige tik gekregen,
in Baarn werd een onnodig 2-1 verlies geleden. De gehele wedstrijd
door werden er voldoende mogelijkheden gecreëerd om te scoren maar
de slagvaardigheid was deze middag ver te zoeken waardoor Eemboys er vlak voor tijd met de buit
vandoorging.
De eerste twintig minuten kregen
beide ploegen kleine mogelijkheden
maar gescoord werd er niet. De eerste goede kans was voor Argon toen
een schot van Youri van Adrichem
tot hoekschot werd verwerkt, even
later schoot Niels de Wildt te zacht
in handen van keeper Bos. Vervolgens werd een vrije trap van Kevin Blom door de keeper uit bovenhoek getikt, de hoekschop die daarop volgde leverde niets. Een voorzet van Alan Doorson bereikte Van
Adrichem maar zijn schot ging richting doelman, even daarvoor gleed
Van Adrichem onderuit toen hij uit
wilde halen. Ook René Legters faalde van dichtbij. Eemboys vond het
allemaal wel goed, vijf minuten voor
rust knalde de gastheren op de paal,
bij de terug stuiterende bal stond
Kennet de Bree op de goede plaats:

1-0. Vijf minuten later maakte Mark
Flapper gelijk, op aangeven van Kevin Blom knalde hij hard in 1-1.
De tweede helft weer veel van hetzelfde, de aanvallers waren ondanks
veel mogelijkheden machteloos.
Een schot van Van Adrichem werd
met de voet gekeerd, vervolgens
wist René Legters geen raad met
deze kans en schoot naast. Even later leverde een hoekschop van Kevin Blom bijna een doelpunt op
maar Flapper knalde op de paal. Het
zware veld leverde enkele blessures
op, zo moesten René Legters, Kevin
Blom en Maikel Levering vervangen
worden door Leroy Leijgraaff, Adil
Kamil en Justin Eindhoven. Zowel
Eemboys als Argon kregen nog kansen om te scoren maar het leverde
vooralsnog weinig op. Argon speelde veel lange ballen vooruit en Eemboys begon beter te combineren en
dat had tot gevolg dat vijf minuten
voor tijd Van der Meer namens de
thuisploeg de bal in de verste hoek
kon plaatsen.
Een teleurstellende nederlaag voor
Argon die gezien de andere uitslagen goede zaken had kunnen doen.
Volgend jaar weer nieuwe kansen
en nog even de tijd om te oefenen.

Cindy de Jong geslaagd
voor 2e dan taekwondo
Mijdrecht – Cindy de Jong van Horangi Taekwondo Mijdrecht heeft
zaterdag 12 december haar tweede
(jeugd)dan gehaald.
Het is maar een aantal keer per jaar
mogelijk om zwartebandexamen te
doen bij de Nederlandse Taekwondo Bond. Voor de twee deelnemers
van Horangi Taekwondo Mijdrecht –
ook Jan Wielinga ging op voor zijn
tweede dan – een spannende dag.
De 13-jarige Cindy heeft nu haar
tweede zwarte band, oftewel tweede dan behaald. Het behalen van
een dan vergt veel training, pas over
twee jaar mag Cindy opgaan voor
de derde dan. Op het examen moest
getoond worden dat de kandidaten
de juiste balans tussen kracht en
beheersing kunnen vinden.
De 11-jarige Jan Wielinga behoorde helaas niet bij de gelukkigen. Als
jongste deelnemer kon hij de jury niet overtuigen van zijn capaciteit. Nog niet, want zowel de jury als
trainers Remko van Gerven en Bas
Bokkes van Horangi zien een groot

talent in Jan. Cindy liet bij de zelfverdediging zien wat zij in haar mars
had, ze weet raad met een belager
met een stok als wapen. Met partner Wim Schoenmaker liet zij zien
dat ze uitstekende beentechnieken
heeft. Slechts de helft van alle deelnemers heeft het examen gehaald.
Het was dan ook feest toen Cindy
opgenoemd werd als geslaagde.
Een bekroning voor hard werken en
een prachtig examen.
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Het tweede damesteam
van Atalante sluit het
jaar erg goed af!

De Vinken B2 verliest van zichzelf

Een te winnen wedstrijd kost
uiteindelijk twee punten
Vinkeveen - Zaterdag 12 december is het koud buiten. De winterjas moet echt aan. Het is al laat als
De Vinken B2 moet spelen tegen het
rood-wit geblokte team van Fiducia
uit de Meern.
De Vinken B2 is niet helemaal compleet. In de aanval spelen naast de
vaste waarden Tijn van Vliet en Danielle Gijsenook de in de C1 spelende Dorien Verbruggen en Gideon
Leeflang. In de verdediging speelt
naast Clemens Verlaan, Sanne v.d.
Voort en Quincy Steen ook invaller
Kevin van Vliet uit de C1 mee.
De eerste en de tweede helft zijn
niet gelijk. Wel in tijd en inzet maar
niet in scores. De eerste helft speelt
De Vinken B2 de bal lekker rond en

scoort regelmatig punten. Ze zoeken veelvuldig de korf waar Fiducia
eigenlijk maar een beetje rondspeelt
en weinig kansen weet te creeren.
Na een val van een Vinkenspeler
scoort Fiducia de 0-1, maar door
een afstandschot van Gideon en een
doorloopbal van Clemens komen de
Vinkeveners verdiend op 1-2. Na de
gelijkmaker van Fiducia zijn het Dorien en Gideon die de ploeg op een
mooie 2-4 voorsprong brengen.
Dan de rust. Of de toespraak niet
paste bij het spel of de thee was niet
lekker of de gedachten waren meer
bij het eten dan bij de wedstrijd, we
weten het niet.
Fiducia had na deze onderbreking
het betere van het spel, ze speelden

lekker en soms ongestoord rond, De
Vinken kon weinig indruk meer maken.
Het was dan ook niet vreemd dat Fiducia dichterbij kroop. Na de 3-4 uit
een kansje onder de korf, werd het
via een doorloopbal 4-4. De Vinken
B2 wankelde, maar Dorien bracht
weer hoop via een mooi afstandschot: 4-5. Maar via opnieuw twee
doorloopballen leek het doek te vallen voor de Vinkeveense ploeg. Een
gemiste strafworp aan Fiducia zijde
gaf weer enige hoop, helaas, slechts
van korte duur. Een discutabele
strafworp (het leek toch echt gewoon verdedigd) ging er vlak daarna wel in: 5-7. Jammer maar helaas,
want er had wel degelijk wat meer
ingezeten voor De Vinken B2.

Vinkeveen - Afgelopen week
speelde de Oudenallen-Haaxman
formatie de laatste twee wedstrijden
van dit jaar. Op de trainingsavond,
ontmoetten ze op de verzette wedstrijd de nummer 1, RODA 1 uit Amstelveen. Dan op de vrijdag volgde
de wedstrijd tegen Oradi 1 uit Kudelstaart. Beide partijen werden gewonnen waardoor Atalante zich wat
sterker nestelt bij de eerste 4!
Op de dinsdag 10 december begon
de Vinkeveense formatie zonder Annemarie Bakker, die ergens in Zuid
Amerika rondtrekt, en met invaller Annike van Kouwen. Trainer en
ook coach van dames 1, Sjaak Immerzeel was die avond beschikbaar
om het coaching werk op zich te nemen.
Het team begon erg gespannen
aan de wedstrijd. Er werden onnodige fouten gemaakt, waardoor het
al snel tegen een forse achterstand
aankeek. Middels de time outs van
Immerzeel kwamen de dames wel
goed terug, maar de afstand was
te groot en verloren de meiden de
set met 18-25. Ook in de tweede set
begonnen de Vinkeveense dames
weer matig. RODA vond vooral in
de hoeken en langs de zijlijnen de
gaten in het Atalante bolwerk. Ook
nu kwam het team na enkele wissels wel weer terug, maar weer net
niet tijdig genoeg. Ook deze set verloren met 20-25.

Speech
Na een duidelijke speech van coach
Immerzeel en nog wat wisselingen
in het team ging Atalante dit keer
wel vanaf begin af aan gelijk op. Het
liep beter, de pass kwam beter bij
setupper Jet Feddema, die de aanvallers prima kon bedienen. Vooral Annemarieke Wijnands en Kellie Boxce scoorden erg veel punten
met hun harde buitenaanval en Joke
Ruizendaal met haar tactische middenaanval. Aangevuld met een sterke service serie van Inge Bakker en
goed verdedigend werk van Marjan Blenk maakte het dat Atalante
de set net naar zich toe kon trekken. (25-23)
Toen was het team los en de tegenstanders vielen erg terug. De Oudenallen/Haaxman delegatie had de
spirit te pakken en stoof door. Het
speelde solide het eigen spelletje en
won de laatste twee sets met 25-10
en 15-10.
Een knappe 3-2 overwinning op een
team wat nog maar 3 sets in hele
competitie had verloren!
Invallen
Dan vrijdag 13 december. Ditmaal
was Oradi 1 uit Kudelstaart aan de
beurt. De Oudenallen-Haaxman formatie kon ditmaal naast Annemarie Bakker ook niet beschikken over
Joke Ruizendaal. Gelukkig was Annike van Kouwen wederom bereid
om in te vallen.

Het werd een hele andere wedstrijd
dan op de dinsdag. Was het dinsdag een gelijkwaardige tegenstander, ditmaal was het een wat minder
sterk team. De Vinkeveense dames
moesten omschakelen en hun concentratie er goed bij houden om niet
mee te gaan doen met het spelletje
van de tegenstander. Er werd bij vlagen goed gespeeld, maar ze hadden
ook zeker mindere momenten.
Ditmaal was het Jet Feddema die
met een gevarieerde serve veel
scoorde en waren het aanvallers Tineke Vellekoop, Annike van Kouwen
en Natalie van Scheppingen die met
hun aanvallen menig punt bij een
sprokkelden.
In de eerste set boden de Kudelstaartse dames nog aardig tegenstand met vooral hun middenaanval. De eerste set werd 25-15.
Daarna zetten Atalante een standje
bij en had het als doel om de tegenstanders onder de 10 te houden wat
met 25-10 en 25-11 net niet lukte. In
de laatste set kwam Oradi wel wat
terug, maar halverwege zette Atalante een tandje bij en won de laatste set met 25-16.
8 punten in 1 week is een mooie
score om het jaar mee af te sluiten!
Op 8 januari 2010 komt het tweede
dames van Atalante pas weer in actie tegen een van de hekkensluiters,
Kombysport 1.

Geslaagd voor het
koetsiersexamen veilig mennen
Uithoorn - Afgelopen zondag heeft
er bij Gonny van den Broek van het
bedrijf Veilig Mennen aan de Noorddammerweg in Uithoorn voor de 3e
keer dit jaar een koetsiersbewijs
examen plaats gehad. Hierbij gingen
de cursisten die een opleiding hebben gehad in het mennen (besturen
van paard en wagen) met een examinator op pad om daarbij het geleerde in de praktijk te brengen. De
cursisten kregen daarbij les in het
Achenbach mensysteem en oefenden de laatste weken in het verkeer

door Uithoorn. Er waren deelnemers
die met enkelspan reden (1 paard)
en deelnemers die met tweespan (2
paarden) voor de wagen het examen aflegden. Het examen zelf bestaat uit 2 onderdelen: de theorie en
de praktijk.
Tijdens de theorie wordt de cursist getoetst met betrekking tot de
kennis over het paard, tuig en rijtuig. In het praktijkgedeelte moeten
de deelnemers laten zien dat ze het
paard op de juiste en veilige manier

kunnen optuigen en inspannen voor
de wagen.
Alle cursisten slaagden (v.l.n.r.)
Menpaard Rocco, Willem de Vreugd,
meninstructeur Gonny van den
Broek, Jan van Iterson, Nico van
Rijn, menpaard Willem en op de
achterste rij Henk van der Schaft en
Rene Pellikaan.
In januari 2010 start er weer een
nieuwe cursus. Ook beginnende menners kunnen zich voor deze
cursus opgeven (een vooropleiding
is niet nodig).

Geen voetbal- maar schaatstraining dankzij sponsor
De Ronde Venen - Afgelopen maandag gingen de meiden van CSW MB1 in plaats van voetbaltrainen op het veld,
heerlijk schaatsen op de kunstijsbaan in Mijdrecht. Dit werd mogelijk gemaakt door één van hun sponsors ProfileTyreCenter Hogendoorn. Namens de meiden: Daan, hartstikke bedankt! De meiden hebben het erg leuk gehad.

Qui Vive meisje D4
ongeslagen de winter in!
Meesterpunten drive bij
BV De Legmeer
Uithoorn - Ter afwisseling van de
viertallen en parencompetitie werd
Sinterklaas aangegrepen voor een
alternatiefje. Lekker ontspannen,
niet gekweld door promotie of degradatie stress, ontstonden er soms
toch wel verrassende uitslagen.
In de A- lijn versloegen Cora de
Vroom & Andre van Herel op de valreep Joop van Delft & Toon Overwater met 64,58% om 64,24%. Dit
was niet zo opzienbarend, daar Cora en bridge partner regelmatig op
het hoogste niveau schitteren, maar
voor Joop en Toon wel erg goed!
Ook Wim Slijkoord & Francis Terra behoren tot de Legmeer top en
maakten dat weer waar met een
derde plaats en 56,60%. Jan Bronkhorst liet deze maal zien het ook
zonder maatje Ben ten Brink te kunnen, of kwam het door gelegenheids
partner Kees Bergkamp? Ze werden
vierde met een score van 55,21%.
Rita Vromen & Henny Westendorp
vormen ook zo’n vaste waarde in het

bridge gebeuren. Nu keurige vijfde
met 52,08%. De verrassing zat deze keer onderin. Luuk Smit & Lijnie
Timmer en Frans Kaandorp & Gerda Schavemaker ontbeerden zeker
de nodige adrenaline en bleven, alhoewel zeker niet als laatste, rond
de 45% steken. In de B- lijn vielen
An & Jan van Schaick op met een
knappe eerste plek en 61,98%. Ook
Renske & Kees Visser konden hun
netten tevreden te drogen hangen
als tweede met 60,94%. Marianne &
Huub Kamp namen de derde positie
voor hun rekening met 58,33% gevolgd door Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw met 56,25%. Cobie Bruine de Bruin & Trudy Zandbergen zijn weer goed bezig met een
score van 55,21% als vijfde. Marjan
& Jan Wille maakten een uitstapje
van de “C naar de B” en merkten dat
er toch wel enig verschil is. In de C
meestal scorend in de top haalden
ze nu net niet de 45%, maar bleven
desalniettemin ruim boven de laatst

aankomenden. De C- lijn toonde het
hoogste aantal procenten van deze avond behaald door Anne Tolsma & Thea Kruyk. Met 70,49% kun
je zeker voor de dag komen, al is die
in december niet zo lang. De concurrentie wordt er toch wat onrustig van. Tonny & Otto Streegstra naderen zo langzamerhand hun vertrouwde niveau en kwamen, ondanks een missertje tegen Elisabeth
& Maarten, toch knap op een tweede plaats uit met 64,24%.
Hetty Houtman & Tina Wagenaar
waren laatst genoemden nu eens te
slim af en werden met een big smile
derde met 60,07%.
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman zagen zich na het optrekken van de kruitdamp en twee
blundertjes die ze beiden deelden, terug op een vierde plaats met
56,25%.
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers schaarden zich ook bij de topvijf en kwamen op 52,08% uit.

Uithoorn - Qui Vive meisjes D4 is
een nieuw team, dat in de herfstvakantie is samengesteld uit meisjes
uit 4 verschillende teams.
Het is een mix van eerstejaars en
tweedejaars D-meisjes. Het was
voor iedereen spannend hoe dit
nieuwe team het zou gaan doen in

de 2e klasse. Nou, daar kunnen we
kort over zijn; het ging hartstikke
goed. De meiden hoefden niet eens
aan elkaar te wennen, het was meteen een hecht team, maar dat kwam
ook omdat ze, al vanaf het begin,
veel plezier met elkaar hadden. Van
de 7 wedstrijden hebben ze er niet
één verloren, er is alleen drie keer

gelijk gespeeld. Daarnaast hebben
ze de minst gepasseerde verdediging van de hele poule (slecht 4 tegendoelpunten!!). Klasse meiden!
Helaas was dit nét niet voldoende
voor het kampioenschap, maar daar
gaan de meiden in de Midwintercompetitie voor!
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Qui Vive jongens F2 op
hun best
De Kwakel - Bij hockeyvereniging
Qui Vive wordt erg veel gedaan
aan de begeleiding van de jongste
jeugd. Elk jaar weer melden zich op
de “open dagen” nieuwe leden aan
die starten als benjamin of al in de
F-jeugd. Elke woensdagmiddag en
tijdens een instuiftraining op de
maandagmiddag worden de kinderen op een leuke en speelse manier
de eerste beginselen van het hockeyen bijgebracht.
De meeste spelers van de jongens
F2 hebben elkaar vorig jaar al in de
benjamins leren kennen en spelen

nu ook samen in de competitie. Elke
week weer beginnen zij met veel enthousiasme en lef aan de wedstrijden die zij op zaterdag moeten spelen. Het resultaat geeft een wisselend beeld. Soms pakken zij met gemak de overwinning maar het gebeurt ook regelmatig dat de mannen een teleurstelling moeten incasseren omdat de tegenstander
toch iets beter was.
Maar zij laten zich niet ontmoedigen. De sfeer is altijd goed en onder begeleiding van Rosalie en Ed
hebben zij veel plezier. Afgelopen

woensdag was het voor de mannen
een topdag. Eerst werden zij verrast
door het bezoek van Sinterklaas en
een aantal zwarte Pieten van wie zij
ook nog een leuke attentie kregen.
Maar de grootste klapper was wel
dat de eigenaar van BORUS Kinderopvang, Stephan v.d.Oetelaar, de
kinderen een prachtig nieuw trainingspak en een hockeystick cadeau gaf.
Op de foto van links naar rechts, boven: Jorrit, Jesper, Joep en Kenzo en
onder: Jelmer, Hylke en Mik

Staand: coach Jasper van Hijfte, trainer Thomas Vader, Pepijn Kuipers, Vitas Spaargaren, Barry Huls, Rick Veenemans,
Rick Verheijen, Niels Stronkhorst, Stijn Postma, keeper Oscar van Hijfte,
Zittend: Floris Bolk, Olivier Veenemans, Karel van Wieren, Cedricq van Santen en Madde Meijs.

Qui Vive JD1 doet het goed
Uithoorn - Qui Vive Jongens D1
timmert aardig aan de weg. Na een
spannende herfstcompetitie zijn ze
op een verdiende 2e plaats geëindigd.
Afgelopen zaterdag werd met een
krappe overwinning van 3-2, de Ter-

Op en neer bij bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De laatste ronde parencompetitie bracht uiteraard de beslissing voor promotie of degradatie.
Voor de B- lijn, waar beide voorkomen, heeft dit de grootste gevolgen
daar de helft van deze lijn zo steeds
van nieuw bloed wordt voorzien.
De tweede plaats van An & Jan van
Schaick met 65,48% in de laatste
zitting was net te kort voor de overgang naar de A- lijn.
Hans & Sonja Selman lukte dit echter wel met een top van 68,75% en
een totaal als derde met 53,92%.
Hier trokken Greet Overwater &
Guus Pielage aan het langste eind
met een totaal over vijf zittingen van
56,42%. Gerda van Liemt & Els van
Wijk volgen als tweede met 54,69%
en als laatste promovendi Gerda
Bosboom & Anneke van der Zeeuw
met 53,11%. Hun plaatsen worden
opgevuld door de onderste vier van
de A, die zich nu weer over een revanche kunnen beraden!
Absolute winnaars van deze eerste

ronde zijn Gerda Schavemaker &
Frans Kaandorp in de A- lijn geworden. Met een zege reeks van tussen
de 55 en 64% werden ze met een
eindpercentage van 57,06% onbereikbaar, klasse!
Jan Egbers & Ben Remmers volgen
als goede tweede met 55,64% met
daar vlak achter Luuk Smit & Lijnie
timmer met 54,98%. Joop van Delft
& Toon Overwater voegden zich
als vierde bij het top kwartet met
52,86%.
In de C- lijn behielden Anne Tolsma
& Thea Kruyk de koppositie met een
laatste score van 57,74% en dus promotie naar de B- lijn.
Marjan & Jan Wille wilden ook
graag een stapje hoger en maakten
dat net waar ondanks een wat mager resultaat van 48,81%.
Gevoel
Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman gingen voor hun gevoel
langs het randje van de afgrond.

Laddercompetitie bvk:
wisselvalligheid troef
De Kwakel - Naast Schoppen, Harten, Ruitenof Klaveren was Wisselvalligheid met enige regelmaat troef
op de 2e ronde van de laddercompetitie van de BVK in het in kerstsfeer gehulde Dorpshuis De Quakel
op donderdag 10 december, de laatste officiële speelavond in dit kalenderjaar.
Door de opzet van de laddercompetitie zien we in de eerste paar speelavonden een aantal paren nogal
forse sprongen naar boven maken
op die ladder, waardoor een aantal
anderen een flink aantal treden in
neerwaartse richting gaan.
De winaars van de A lijn deze avond,
Hans Wagenvoort en Nel Bakker,
stegen echter nauwelijks, ondanks
hun score van 59,4%. Vorige week
stonden zij namelijk 4e en nu 2e.
2e deze avond werden Hennie en
Jan van der Knaap met 58,7% en dat
terwijl Hennie met haar gedachten
alleen maar bij zondag 13 december
was, omdat zij vanaf die dag ‘van
Drees mag trekken’. Alsnog gefeliciteerd! Geke en Jaap Ludwig werden
met 55,56% 3e.
Na de fraaie 58% van vorige week
leken Tiny en Adriaan Kooyman aan

de vooravond van een glorieuze opmars naar de bovenste regionen
van de BVK te staan, maar door hun
39,6% op deze voor hen betreurenswaardige avond kwamen zij weer
keihard met beide voeten in de degelijke Kwakelse klei terecht.
Andere ‘toppers’ van vorige week
die een flinke veer moesten laten
waren Anneke Karlas en Jaap Verhoef, Han Mann en Ria van Zuylen
en Loes en Frayo Fritschy.
B lijn
In de B lijn vinden we Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer weer eens
helemaal bovenaan in de uitslag terug met 57,29%. Zij moesten die
hoogste trede van het erepodium
echter wel delen met Truus en PietLangelaan. De top 3 werd gecompleteerd door Dick Elenbaas en Andre Verhoef met 55,9%. Deze 3 paren vinden we de volgende keer dus
weer in de A lijn terug.
Eefke Backers en Marianne Kamp
hadden een van hun sporadische
mindere avonden en zij eindigden
met 40,6% onderaan.
In de C lijn mocht Hans Elias van
wedstrijdleider Cor bovenop de ta-

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 8 december
werd de derde zitting van de laddercompetitie gespeeld. In de Alijn, met veertien paren, scoorde het
combipaar Trudy van den Assem/
Trudy Fernhout 63.19% en werden
daarmee eerste. Als tweede volgden Tini Geling en Paula Kniep met
56.60%, Geke Ludwig en Margo
Zuidema eindigden als derde met
56.25%. Wil Voss en Dini Koudstaal
scoorden ruim 9% hoger dan vorige
week, waarmee zij het pad omhoog
zijn betreden. Ga zo door dames en

de top ligt in ‘t verschiet!.
In de B-lijn, eveneens met veertien
paren, werden Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw, met een percentage van 59.72%, eerste. Kitty van Beem en Agnes de Kuijer volgden als tweede met 56.94%.
Als derde plaatste zich het paar Reina Slijkoord en Renske Visser met
53.82%. Dan de competitiestand:
Greet Overwater en Guus Pielage
staan als eerste en hebben Gerda
Bosboom en Nel Hamelijcnk naar
de derde plaats verdreven. Kom op

Gestart met vier nullen op rij koste
het veel psychologische inspanning
om het reddende `klontje` te bereiken. Dat het totale eindpercentage
toch nog uitkwam op 55,99% en ze
als derde overgaan naar de B viel ze
alles mee!
Lous Bakker & Debora van Zandwijk deden deze avond uitstekende zaken met een eerste plek van
63,99% en de daardoor veroverde
vierde promotieplaats.
Het ging ten koste van Tonny & Otto Steegstra van wie de eindsprint,
met nu 62,80% als tweede, net niet
ver genoeg reikte.
Gezien hun prestaties van de laatste avonden zal dit waarschijnlijk
slechts een kwestie van tijd zijn.
Na de Kerstdrive van woensdag 16
december begint Bridge Vereniging
De Legmeer weer op woensdag 6
januari 2010.
Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen, neem u dan voor te gaan bridgen!
Plaats van handeling sporthal De
Scheg in de barzaal, aanvang 19.15
uur. Voor inlichtingen secretariaat
Gerda Schavemaker telefoon 0297
567458.

riërs op het veld van Qui Vive verslagen. De spanning langs de kant was
te snijden (net als de koude wind!)
Alle ouders, familie en bekenden
stonden het team aan te moedigen
langs de lijn
Technisch ontwikkelt het team zich

steeds beter wat nog veel beloofd
voor het voorjaar.
Eerst even rust, wat zaalhockey en
dan begint alweer de voorbereiding
voor de 2e helft van het seizoen.
We hopen nog veel van de JD1 te
gaan horen!

Legmeervogels F2 kampioen
Uithoorn - Zaterdag 12 december jl. is de F2 van de Legmeervogels ongeslagen kampioen geworden. De jongens zijn in de loop van
het seizoen alleen maar beter gaan
voetballen, het kampioenschap is

daardoor ook zeer verdient. Na de
wedstrijd werden zij door de jeugdvoorzitter Jeroen Brunning en sponsor Jos van den Berg gehuldigd met
een beker, een medaille en een oorkonde.

De kampioenen zijn:
Rens Schouten, Jules Morssink,
Sam Langeveld, Luc Gieling, Jaden
Montnor, Tim Huisman, Simon van
Duivenbooden, Benjamin Bairovic
en Mick Booter.

fel gaan staan om zich te laten toejuichen door de uitzinnige menigte
om hem heen, omdat hij met partner Lous Bakker, die wijselijk op zijn
stoel bleef zitten, de hoogse score van de avond had bereikt en wel
61,25%. Een voor hen trieste bijkomstigheid in deze is echter, dat zij
door dit resultaat in een klap de A
lijn binnen gestoven zijn. Nu moeten zij op de volgende ladderavond
steeds gaan zoeken naar hun tafel,
want die staat op posities waar zij
heel lang niet geweest zijn.
Piet vd Poel en Gerard de Kuyer werden netjes 2e met ruim 57%
en Piet’s wederhelft An deed daar
als invalster voor Ria Bulters weinig
voor ander, want samen met Ans
Nieuwendijk eindigde zij op de 3e
plaats met 56,67%. Ook dat was een
gedeelde 3e plaats, want Riet Doeswijk en Joop den Blanken lieten zien
dat hun score van vorige week echt
op een vergissing berustte.. Dat alle
genoemde paren flink stegen op de
ladder moge duidelijk zijn.
Ook in deze lijn was er uiteraard een
paar dat het laagst scoorde, maar
hun namen laat ik volgens afspraak
achterwege.
Volgende week een vroege Kerstdrive, daarna 2 weken verplichte
rust en pas op 7 januari 2010 gaat
de BVK weer verder met de laddercompetitie.
Gerda en Nel, dit laten jullie toch
niet op je zitten he?
Tweede staan Geke Ludwig en Margo Zuidema, zij komen van de vierde plaats (vorige week), dus pas allen op uw tellen!. Als vierde noteren
wij Elly van Nieuwkoop en Jessie
Piekaar. Alle vier de paren zijn aan
elkaar gewaagd dames: het verschil
met nummer een en nummer vier is
slechts 0.81%! Dus op 16 februari,
start van de tweede ronde van de
ladder, er flink tegenaan.
Op dinsdag 15 december vindt de
kerstdrive plaats, waarna op 5 januari 2010 weer gestart wordt met een
nieuwe parencompetitie.Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij
Alice Oostendorp, telefoonnummer
0297-540183.

Amstel-Fysiotherapie sponsort
schaatsvereniging
Amstelland
Uithoorn - Afgelopen zaterdag hebben de nieuwe leden van de jeugdtrainingsgroep van de Uithoornse
schaatsvereniging Amstelland een
nieuw schaatsjack ontvangen.

Amstelland nog beter leren schaatsen.
Daarbij gaat het verbeteren van de
techniek en het plezier in schaatsen
hand in hand.

Zij danken deze mooie outfit aan
sponsor Mark de Bruine van ‘Amstel-Fysiotherapie’, die de jacks
heeft overhandigd op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

Amstel-Fysiotherapie staat voor een
dynamische praktijk, met daarin een
goede doorstroming van cliëntenaanbod.

De jeugdtrainingsgroep bestaat uit
gevorderde kinderen, die van het
jeugdschaatsen komen. Zij willen bij

Door de verscheidenheid aan specialisaties kan de cliënt/patiënt snel
de juiste hulp/zorg worden geboden.

De gesponsorde jacks in de kleuren van de schaatsvereniging leveren een positieve bijdrage aan
het groepsgevoel en stimuleren
het prestatieniveau van de jonge
schaatsers.
Wil je ook schaatsen?
Bij schaatsvereniging Amstelland
is op verschillende uren nog plaats
voor enthousiaste beginnende en
gevorderde schaatsers.
Voor meer informatie kijk op de
website www.svamstelland.nl.
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Zeven miniteams v.v.
Atalante actief op minidag

Arsenal kampioen
Champions League bij Argon
Mijdrecht - De interne Champions
League competitie bij Argon is afgesloten en de jongens hebben een
welverdiende winterstop. De jongens van Arsenal begonnen met 2
oefenwedstrijden waarna er 2 wissels plaatsvonden, omdat het team
te sterk was. Maar ook met dit nieuwe team ging het goed.
De eerste wedstrijd tegen AC Milan
was het nog even wennen aan elkaar, maar het werd toch een gelijk-

spel. Daarna waren de heren snel op
elkaar ingespeeld en wonnen ze de
volgende 8 wedstrijden. Toen moesten ze tegen Juventus, die inmiddels
ook aardig aan elkaar gewend waren. Bij winst of gelijkspel was het
kampioenschap al behaald. Na een
achterstand wisten ze in de laatste
minuut te scoren en was het 4-4 en
waren ze dus kampioen. Nu nog één
wedstrijd tegen Celtic, die ook met
winst afgesloten werd. Zondag was

de prijsuitreiking en de heren gingen met de beker en allemaal met
een medaille naar huis na het kampioenschap gevierd te hebben met
pannenkoeken eten bij een van de
jongens thuis.
Het team van Arsenal bestond uit:
Gianni Winkes, Milan van Dijk, Floris Rave, Tobias van Egmond, Floris
Geerling, Benjamin Wessels, Timo
Kok, Jens Meeuwis en Swen Schüller.

CSW D2 winterkampioen
Wilnis - Na een kletsnatte wedstrijd
vorige week konden de jongens van
CSW D2 deze week op een luxe tijdstip in het zonnetje aantreden tegen
Altius. Het was hun laatste wedstrijd
deze competitie en bij winst zouden
ze kampioen zijn.
De concentratie was veel beter dan
vorige week en er werd al snel gescoord, compliment voor het hele team dat de concentratie de hele
wedstrijd werd vastgehouden. Met

5-0 de rust in, maar na rust gewoon
goed door voetballen. De twee Super Trainer/Coaches Mauri en Edwin
hebben het hele team gewisseld, op
de keeper na,waarschijnlijk omdat
D2 geen reserve keeper heeft, dit
zonder dat er problemen ontstonden waar dan ook. Er werd dus rustig doorgescoord met 3 goals door
Delano, 3 door Dylan, 2 door Dennis, Quintus, Jari en Timo maakte de 11-0 vol. Maar dit kon alleen

gebeuren omdat achterin Martijn,
Rick, Jeremy, Mart, Coen en Raymond prima stonden te verdedigen
en in het midden de aanjagers Bas
en Dean die nog een prima bal van
de lijn haalden.
Na het laatste fluitsignaal werd de
overwinning en het kampioenschap
gevierd met champagne en fakkels
op het veld.
Prima prestatie, mannen! 10 Wedstrijden 28 punten.

Vinkeveen - Na een klein maandje
rust mochten alle zeven teams van
Atalante afgelopen zaterdag weer
aan de slag. Ditmaal was de minidag voor de Vinken Vastgoed mini’s
in Ouderkerk aan de Amstel. De Citroenen beten de spits af met Marjolein, Marilot, Loulou, Rachel en Ellen. Zij hadden een moeilijke start,
maar hervonden zich goed in de
tweede wedstrijd. Laatste set moesten zij toch net de meerdere erkennen in een Haarlems team. Met een
gewonnen wedstrijd werden zij derde.
Daarna volgden de Ukketoppers
met Chanel, Claudia, Leonie, Lucia
en Roos. Zij moesten tegen twee
thuisspelende teams uit Ouderkerk
met veel publiek en een team uit
Wilnis. De eerste wedstrijd was tegen een groep jongens uit Ouderkerk die de meiden net te snel af
waren en ook wat geluk mee hadden. Daarna twee wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders
alwaar zij 3 punten wegsleepten. Zij
eindigden op de 4e plek.
Vijf teams
In het laaste deel speelden maar
liefst vijf teams van Atalante. Veel
groen gele tenues in de hal! Op niveau 4 en 2 waren er in de eerste
wedstrijden zelf heuse derby’s te
zien. Op twee velden speelden twee
Atalante teams tegen elkaar!
Allereerst de Muppets, met Marit, Noa, Paula en Ralph. Zij speelden een van die derby’s en waren
het toch wat meer ervaren team.
Paula speelde voor het eerst mee
en speelde mee alsof ze er langer in
meedraaide. Het ging zelfs zo goed
dat het team eerste is geworden en
volgende minidag een poule hoger
zal uitkomen!
De Heroes, Danny, Ivar, Lars, Marc
speelden in een aangepaste formatie. Kwamen ook in dezelfde poule uit en verloren helaas de derby.
Maar in de tweede wedstrijd was

het team wat beter op elkaar ingespeeld en wonnen deze partij ook.
De laatste partij was tegen een erg
groot team en zij moesten de meerdere erkennen in hen. Zij zijn uiteindelijk vijfde geworden.
Ministars
Dan speelden tegelijkertijd ook de
Ministars een streekderby tegen de
Mega mini’s. Het was voor Fay, Nicky, Talitha en Valerie van de Ministars hun derde competitiedag. Zij
hadden een topdag afgelopen zaterdag, zij wonnen alles! Zij zijn
ook eerste geworden en promoveren daardoor naar poule B. Het andere Atalante team in deze poule
zijn de Mega Mini’s. Dit team bestaat uit Anouk, Judith, Lisanne en
Marc, waarbij de laatste twee voor
het eerst meededen. Ook hier even

wennen. De Ministars waren dan
even te sterk, maar verder heeft het
team voldoende punten bijeengesprokkeld om op een verdienstelijke
tweede plek uit te komen! En nu de
Ministars omhoog gaan ligt die eerste plek te lonken..
Kanaries
Tot slot kwamen ook de Kanaries,
met Juriaan, Nadine, Tess en Sayuri in actie. Zij spelen op het hoogste niveau en waren op dat niveau
vorige keer gepromoveerd naar de
allerhoogste poule. Zij stonden hier
tegenover heel veel hoofddorps
(VCH) geweld. Vooral in het begin
werd er erg goed gespeeld, maar
het was net niet genoeg.
Op de volgende minidag mogen ze
hun kunsten weer gaan vertonen in
poule B.

Groepen 6, 7 en 8 van de
Driehuisschool op de pedalen
Mijdrecht - De groepen 6, 7 en 8
van de Driehuisschool kregen vorige week een fietscrossclinic op de
fietscrossbaan in Mijdrecht.

Sport
In De Ronde Venen is namelijk het
project ‘trainers voor de klas’ weer
gestart in onze gemeente. Binnen
dit project maken kinderen kennis
met verschillende takken van sport
tijdens schooltijd in hun vertrouwde
schoolomgeving.

CSW dames gelijk in topper
Wilnis - Een echte topper nu: Ste.
do.co staat bovenaan en CSW staat
op de 3e plaats en kan bij winst het
aantal verliespunten naar 4 terugbrengen. Tijdens de warming-up
speelde een eerder opgelopen blessure bij CSW’s keeper Bianca Veenboer weer op en zij kon de wedstrijd
niet starten. Isabella Koenen nam
haar plaats op doel in.
In het begin van de wedstrijd tastten de teams elkaar af, want verliezen was voor beide teams een taboe. CSW trok het initiatief naar zich
toe en zette Ste.do.co onder druk. In
de 8e minuut mocht Natasja Cornelissen aanleggen, het schot werd
gehouden, er volgden kansjes voor

Faye (voorlangs) en Christianne.
Isabella moet corrigerend optreden na een van de aanvallen op het
CSW doel. De verdedigingen stonden goed en voor beide teams volgden nog wel kleine kansjes maar er
werd niet uit gescoord. De hete thee
heeft Ste.do.co goed gedaan, want
zij zochten direct na de rust de aanval en CSW moest terug. Isabella hield een vrije trap mooi uit het
doel, Jaclyn redde voor de doellijn
en in de 53e minuut verdween een
100% kans van Ste.do.co net over
het doel van CSW. Uit een volgende
aanval van Ste.do.co. verdween de
bal net naast. CSW pakte de draad
weer op en knokte zich in de wed-

strijd. Na een mooie pass op Shanon moet de keeper van Ste.do.co
reddend optreden. In de 61e minuut
loopt een aanvalster ongecontrolelange blessurebehandeling is nodig
om Isabella weer op te lappen. Bianca komt Isabella vervangen. CSW
zet in het laatste kwart nogmaals
aan, Shanon komt een teenlengte
tekort om de voorzet van Christianne in te tikken en een doelpoging
van Christianne wordt in de verdediging gesmoord.
Ondanks de 0-0 einduitslag hebben beide ploegen gestreden voor
de winst, uiteindelijk zullen beide
teams tevreden kunnen zijn met de
puntendeling.

Deze keer stond het project in het
teken van de nieuwe fietscrossbaan.
In 2009 is er een fietscrossbaan aangelegd naast de hockeyvereniging
in Mijdrecht. Om dit te promoten
voor de leerlingen in de gemeente
worden de scholen uitgenodigd om
met de groepen 6, 7 en 8 deel te nemen aan het ‘Go biking tour’ project dat wordt georganiseerd vanuit
de Wieler Unie. De clinic werd compleet verzorgd door een instructeur
van de Wieler Unie die 45 minuten

lang de leerlingen per groep kennis liet maken met een interessante
sport. BMX-fietsen, bescherming en
alle overige materialen werden vanuit het project geregeld. Zodat alle
kinderen van de Driehuisschool veilig op de fiets konden om een parcours te volgen met eenvoudige
hindernissen.
Alle groepen kwamen zeer enthousiast terug van een leuke ervaring
met de fietscross!

