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DEZE WEEK:
Reactie van lezers
Sterrenkunde bij Crea
Ontmoetingscentrum
Het Lokaal

Ruime openingstijden rond de feestdagen.

KORT NIEUWS:

Kerstvieringen

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

www.wellness-massage-uithoorn.nl

wenst je relaxte
feestdagen en een
inspirerend 2013!
Gun jezelf (of iemand anders)
die opkikker voor
lichaam en geest
Cadeaubonnen vanaf € 15,-

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tanktruck of carwash.
Slechts

9.99

* per stuk met een volle spaarkaart

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

van 08.00 tot 21.00 uur

Maandag

24 december

van 07.00 tot 19.00 uur

Dinsdag

25 december

Maandag

gesloten

31 december

gesloten
van 08.00 tot 18.00 uur

Albert Heijn, Zijdelwaardplein 84, Uithoorn

Gemeentehuis gaat op
afspraak werken
Uithoorn - Het beleid dat de gemeente in het kader van de voorgenomen bezuinigingen gaat doorvoeren raakt alle inwoners. De een
merkt er wat meer van dan de ander. Iemand met veel (openbaar)
groen om zich heen zal constateren dat daar bijvoorbeeld minder
onderhoud aan wordt verricht en in
een woonwijk zullen bewoners merken dat alleen de allernoodzakelijkste voorzieningen worden uitgevoerd om de buurt leefbaar en toegankelijk te houden. Om maar een
voorbeeld te noemen. Het gebeurt
allemaal wel, maar in de vorm van
een ‘versoberde dienstverlening’.
Bestaande en lopende projecten in
woningbouw, herinrichting van wegen en een aantal zaken dat betrekking heeft op veranderingen in het
Oude Dorp (Masterplan), gaan wel
gewoon door. Nieuw beleid en nieuwe plannen zijn echter voorlopig in
de ijskast gezet. Misschien worden
ze er weer uitgehaald als de gemeentekas weer voldoende gespekt
is en de economische situatie landelijk zal zijn verbeterd. Kortom, het
college heeft ervoor gekozen om de
dienstverlening voor nagenoeg iedereen op een lager pitje te zetten

en het serviceniveau te verlagen. In
dat licht gezien wil men dat elke inwoner wordt aangezet tot meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.
Dus aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor
bedrijfsleven en instellingen. Daarnaast wil de gemeente verder opteren voor meer gebruik van technische mogelijkheden als automatisering, internet, e-mail en wellicht de
social media.
Beperking
Een van de uitvloeisels van dit alles is dat ook de vrije inloop voor inwoners bij het gemeentehuis sterk
wordt beperkt. Alles wat u van de
gemeente nodig heeft of wil bespreken gaat straks op afspraak. Ook de
vrijheid waarmee u als ‘klant’ met de
gemeente contact zoekt, zoals digitaal, telefonisch, post, e-mail of persoonlijk, wordt maximaal beperkt.
Bedoeld wordt dat wat digitaal kan
worden afgehandeld ook digitaal
moet en persoonlijk op afspraak,
wat per se persoonlijk moet. Zo
staat het althans in een uitleg van
het college aan de gemeenteraad
over te nemen maatregelen aan de
hand van de Programmabegroting

2013. Een en ander houdt onder
meer in dat als u een (nieuw) paspoort of rijbewijs nodig hebt dit uitsluitend op afspraak of langs digitale weg kunt doen. Om vervolgens
wederom op afspraak uw document
bij de afdeling burgerzaken op het
gemeentehuis te kunnen ophalen.
Raadsleden, ook die vanuit de coalitiefracties, zijn van mening dat de
dienstverlening aan burgers in dit
geval teveel onder druk wordt gezet. Men wil van het college de toezegging dat in elk geval werkenden de gelegenheid krijgen om minimaal een keer per week en liefst
zonder afspraak met vragen op het
gemeentehuis terecht kunnen. In
die zin vertaald dat de publieksbalie tijdens de wekelijkse kantooruren voor één dagdeel open is en
één avond voor vrije inloop. Dit werd
tijdens de begrotingsvergadering in
een motie samengevat door de drie
coalitiepartijen VVD, DUS! en de
PvdA. Het is aan het college om dit
uit te voeren of naast zich neer te
leggen. Bezuinigen akkoord, maar
of een ‘gesloten’ gemeentehuis bijdraagt om overheid (politiek) en
burger dichter bij elkaar te brengen,
is te betwijfelen. Niet dus!

KERSTACTIE
VRIJDAG 21, ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 DECEMBER
OP ALLE JEANS / JASSEN / VESTEN / TRUIEN / OVERHEMDEN / ETC.

VRIJDAG 21 DECEMBER
IEDER 2E JACK&JONES / ONLY
ARTIKEL 50% KORTING!*
ZATERDAG 22 DECEMBER
IEDER 2E G-STAR / DIESEL
ARTIKEL 50% KORTING!*

Fair play bij D2 van de Legmeervogels
Uithoorn - Na het overlijden van
grensrechter Richard Nieuwenhuizen
zijn er vele meningen over hoe het nu
verder moet. Bij Legmeervogels hebben ze bedacht met ingang van het
nieuwe jaar de teams de hand te
schudden! Een paar scheidsrechters
deden het deze wedstrijd al (zie foto

hierboven), het was zeer bevredigend.
Na het handen schudden begon de
wedstrijd tussen de D2 en Zuidoost
United D2, er werd fair-play gevoetbald. Als er een overtreding werd begaan werd er sportief een hand gegeven en iedereen hield zijn mond tijdens een beslissing van een scheids-

rechter. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 9-0 overwinning. “Maar
als scheidsrechter was het ook eens
goed om te zien dat na het handjes geven er ook de hele wedstrijd
fair werd gevoetbald”, was de reactie van scheidsrechter Marcello Boud,
scheidsrechter bij Legmeervogels.

Rudolph van Veen bij Bakker Bart

*

van 08.00 tot 21.00 uur

23 december

Woensdag 26 december

Tel. 06-34 62 08 75

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2 T/M 4

22 december

Zondag

Uithoorn – Meester Patissier Rudolph van Veen, bekend van
onder andere het RTL4-programma Life4You, het succesvolle foodkanaal 24kitchen en zijn landelijke samenwerking met
Bakker Bart, komt donderdag 20 december naar Bakker Bart
op Amstelplein 45. Rudolph mag zich Meester Patissier noemen en heeft met deze meestertitel de hoogst haalbare onderscheiding in de banketbakkerij van Nederland behaald. Hij zal
bij Bakker Bart op meesterlijke wijze een heerlijke Brusselvlaai
op tafel toveren en u kunt daarbij zijn! Rudolph begint op 20 december om 16.00 uur bij Bakker Bart met het opmaken van de
vlaai. Het publiek kan Rudolph helpen en na afloop met hem en
de vlaai op de foto. Na het fotomoment kan iedereen de smakelijke vlaai proeven en vragen stellen aan Rudolph. Kom proeven en neem deze Brusselvlaai voor slechts 10 euro mee naar
huis. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar Villa Pardoes.
Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor kinderen van 4 t/m 12
jaar met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte. Samen met hun familie kunnen zij een week gratis op vakantie in
Kaatsheuvel. Deze kinderen maken vaak een ingrijpend ziekteproces door dat het hele gezinsleven zwaar onder druk kan zetten. In Villa Pardoes kan zo’n gezin even op adem komen. Jaarlijks bieden zij zo’n 400 gezinnen een gratis vakantieweek aan,
waarbij de ziekte even naar de achtergrond verdwijnt.

ZONDAG 23 DECEMBER
IEDER 2E PALL MALL / DEPT
ARTIKEL 50% KORTING!*
* NIET I.C.M. ANDERE ACTIES. KORTING GELDT VOOR LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL
EX TR A

ZONDAG 23 DECEMBER

OPEN 12-17UUR
MAANDAG 24 DECEMBER

OPEN 10-17UUR
BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

TROY 51110

Uithoorn - In de kerstnacht en
op kerstmorgen gaan de deuren weer open voor de kerstvieringen in de Thamerkerk en
De Schutse. Fluiten, trompetten, orgel en piano begeleiden grote koren, het kwartet en
de samenzang van de mooie,
vertrouwde kerstliederen. Op
kerstmorgen spelen kinderen
hun kerstspel. De kerstnachtdiensten zijn om 19.30 uur in
De Schutse en om 21.00 uur in
De Thamerkerk. En om 10.00
uur op kerstmorgen in beide kerken. Voor de diensten is
er samenzang. De plaatselijke
predikanten gaan voor. Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Nostalgisch kerstconcert
Uithoorn - Komende zondagavond
23 december vindt voor de 10e keer
het kerstconcert plaats van de Xmas Vocals. Dit sfeervolle concert
is inmiddels een traditie geworden
in Uithoorn en trekt elk jaar meer
bezoekers. Behalve de 50 zangers
van de X-mas Vocals, die optreden
in kostuums in de stijl van Charles
Dickens, zal de dames vocal group
Charmony haar medewerking verlenen aan dit concert met sfeervol

kerstrepertoire. Het concert is ook
dit jaar weer gratis toegankelijk. Na
afloop zal er wel een collecte worden gehouden om een deel van de
kosten te kunnen dekken. Het concert wordt gehouden in De Schutse
aan de De Merodelaan 1 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 de zaal vol is,
worden de deuren gesloten.
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CO L O F O N
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
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is
het informatiecentrum geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Publicatie verkeersbesluiten
in 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn alle wegbeheerders, waaronder de gemeente,
verplicht om hun verkeersbesluiten
te publiceren op de website van de
Staatscourant. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 de verkeersbesluiten van de gemeente Uithoorn
niet meer worden gepubliceerd in
de Nieuwe Meerbode.
Waarom andere opzet
van publicatie?
De centrale publicatie in de Staatscourant zorgt ervoor dat professioneel geïnteresseerden zoals de afnemers van de Nationale Databank
Wegverkeergegevens, digitale kaartenmakers en andere bedrijven op
één centraal punt alle verkeersbesluiten van Nederland kunnen vinden. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld navigatiesystemen sneller de
aangepaste gegevens kunnen verwerken.
Het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu heeft hiervoor een wijziging
van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegver-

Afwijkende openingstijden
gemeentehuis rond de feestdagen

keer) doorgevoerd, die per 1 januari 2013 ingaat.

-

Kennisnemen van verkeersbesluiten
Als inwoner van of bedrijf in de gemeente Uithoorn kunt u via de site
www.officielebekenmakingen.nl de
verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn terugvinden. Tevens biedt
deze website een mogelijkheid tot het
aanmelden op een e-mailservice die
u automatisch informeert als er een
verkeersbesluit in de gemeente Uithoorn is genomen en gepubliceerd.

-

Volledige informatie
In de Staatscourant wordt de volledige tekst van het verkeersbesluit gepubliceerd, evenals eventuele bijbehorende tekeningen en afbeeldingen. Op deze manier kunt u in één
keer zien wat de overwegingen zijn
geweest van het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van het verkeersbesluit. U hoeft
hiervoor met ingang van 2013 niet
langer naar het gemeentehuis om de
volledige tekst in te zien.

-

maandag 24 december hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte
geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) gesloten.
woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) gesloten.
maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten.
Burgerzaken alleen geopend voor aangifte
geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.
woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

Versoberde opzet gemeentepagina met ingang van 2013
Zoals u wel weet, heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van een sluitende programmabegroting 2013 op
8 november 2012 besloten tot een
aantal ombuigingen. Een van die besluiten heeft betrekking op het versoberen van de omvang van de gemeentepagina met ingang van 2013.
Deze zal volgend jaar gemiddeld 1 in
plaats van 2 krantenpagina’s omvatten. Daarop zullen wij in elk geval de

wettelijk verplichte publicaties plaatsen. Daarnaast zal al naar gelang het
aanbod van officiële publicaties geen
of heel weinig ruimte overblijven voor
achtergrondberichten. Ook de rubriek
Activiteiten en Evenementen vervalt
per 2013 op de gemeentepagina. U
kunt activiteiten echter gewoon blijven aanmelden, want we plaatsen
deze zoals gebruikelijke wel op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl

Dilemma’s bij omgaan met
dementie
Nieuwe samenwerking:
Gemeentebelastingen Amstelland
Met ingang van 1 januari 2013 brengt
de gemeente Uithoorn de uitvoering van de gemeentelijke belastingen onder in de gemeenschappelijke
regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Tot dit samenwerkingsverband behoren naast Uithoorn: de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel. Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen.
Brief over veranderingen
Deze week ontvangen alle inwoners
van de gemeente Uithoorn een brief
over de nieuwe samenwerking van
de gemeentebelastingen en over het
vervallen van de (mogelijk) afgegeven machtiging voor automatische incasso. Er zit een bijlage bij de brief
voor de ‘machtiging tot doorlopende
automatische incasso’. Indien u via

automatische incasso wil betalen,
kunt u dit formulier invullen.
Veranderingen automatische
incasso
De machtiging die u wellicht eerder
heeft afgegeven aan het bedrijf Cannock Chase om de termijnen maandelijks te innen, kan niet worden
overgedragen aan het samenwerkingsverband. Voor de inning van de
aanslagen vanaf 2013 is het noodzakelijk dat u een nieuwe machtiging tot
automatische incasso afgeeft aan de
invorderingsambtenaar van de gemeente Uithoorn die werkzaam is bij
het samenwerkingsverband. B&W
hebben de invorderingsbevoegdheid
daar neergelegd.
De betaling in 8 maandelijkse termijnen wordt verruimd naar 9 maandelijkse termijnen (in geval van automatische incasso).

Brandweertips veilige
Kerstversiering
Brandweer Amsterdam-Amstelland
wenst iedereen veilige feestdagen
en geeft daarom tips over hoe om te
gaan met brandveiligheid rond kerst
en oud en nieuw.
Kerstversiering
Goede versiering is niet gemakkelijk
ontvlambaar. Dit staat, als het goed
is, op de verpakking. Niet alle versieringen die in de handel zijn, hebben
echter de juiste brandvertragende
kwaliteit. Vraag de winkelier daar dus
nadrukkelijk naar en kijk op de verpakking. Versiering moet minimaal
50 centimeter verwijderd zijn van
spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan
oplopen. Dus ook van de televisie.
Daarnaast is het van groot belang
dat u bij het gebruik van verlengsnoeren voor kerstverlichting, het verlengsnoer helemaal uitrolt.

co. Het is daarom belangrijk om kaarsen alleen in een stevige, onbrandbare houder te plaatsen. Zorg ervoor dat ze niet te dicht bij brandbare materialen, zoals gordijnen, staan.
Laat kinderen en huisdieren nooit,
zelfs niet eventjes, alleen bij brandende kaarsen. Bij het verlaten van
de woning, of voor het slapen gaan,
moet de feestverlichting worden uitgeschakeld.
Meer tips
Brandweer Amsterdam-Amstelland
geeft tot de kerstdagen dagelijks een
tip via Twitter en Facebook. Meer informatie over veilige feestdagen via:
@BrandweerAA ; www.facebook.
com/brandweeramsterdamamstelland en www.brandweer.nl/amsterdamamstelland

Kaarsen
Kaarsen vormen een groot brandrisi-

WWW.UITHOORN.NL

Gastspreker in het Alzheimer Café op
donderdag 3 januari is de heer Freek
Gillesen, zorgcoördinator bij het Alzheimer Centrum van het VUMC. Hij
gaat in op dilemma’s als : Mijn dementerende partner/ouder verandert,
hoe ga ik hier mee om? Schiet ik wel
eens uit mijn slof? Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en met
elkaar te discussiëren over dit moeilijke maar belangrijke onderwerp.
Alzheimer Café
Het Alzheimer Café vindt plaats in
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29,

1422 CB. van 20.00 tot 21.30 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis. Het Alzheimercafé is een
ontmoetingsplek voor mensen die
zorg of ondersteuning bieden aan
een dementerende en voor dementerenden zelf. U hoeft zich niet van te
voren aan te melden..
Inlichtingen
Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met het Mantelzorg Steunpunt 020-3335353 of mailen naar :
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl

Drie nieuwe laadpalen voor
elektrische auto’s in Uithoorn
De gemeente Uithoorn heeft in samenwerking met ‘Stichting E-laad op’
elektrische laadpalen op drie plaatsen in Uithoorn gezet:
1. Drechtdijk 9, De Kwakel nabij Leenders
2. Zijdelwaardplein - Zijdelrij, nabij Blokker
3. Parkeerterrein achter het
gemeentehuis
Parkeerplaats
Bij iedere laadpaal is een parkeerplaats gereserveerd voor elektrische
auto’s die van de paal gebruik willen
maken. Deze plaats is aangegeven
met een verkeersbord.
Op het onderbord staat het doel

van dat parkeren. Staat er “opladen
elektrische auto”, dan mag u daar
uw elektrische auto alleen opladen,
maar niet gewoon parkeren.
Waarom elektrisch rijden?
Elektrisch rijden zorgt voor minder
CO2 uitstoot. Daarom is het plaatsen
van elektrische laadpalen als project
opgenomen in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Uithoorn. Daarnaast draagt het bij aan
de gezamenlijk ambitie van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel
om in 2040 energieneutraal te zijn.
De gemeente Uithoorn beschikt zelf
over twee elektrische auto’s.

Nieuwe gemeentegids Uithoorn
De gemeente Uithoorn is bezig met
de voorbereidingen voor de gemeentegids 2013. De gemeentegids wordt
in opdracht van de gemeente Uithoorn verzorgd door De Kleine Media BV.
In de gemeentegids staan alle verenigingen, instellingen en organisaties binnen de gemeente. De gemeentegids verschijnt ieder jaar en
wordt gratis huis aan huis verspreid
in de hele gemeente.
De Kleine Media BV is inmiddels begonnen met de acquisitie voor de
nieuwe gemeentegids die in april
2013 gaat verschijnen. Iedere on-

dernemer in de gemeente heeft de
mogelijkheid te adverteren in de gemeentegids. Binnenkort kunt u als
ondernemer benaderd worden door
een vertegenwoordiger van De Kleine Media BV. Hij kan u alle mogelijkheden tot adverteren toelichten.
De vertegenwoordiger is in het bezit van een opdrachtbrief van de gemeente waarin de gemeente bevestigt dat De Kleine Media BV de enige
officiële uitgever is van de gemeentegids. Wie eerder meer informatie wil
over advertentiemogelijkheden kan
contact opnemen met 0224-210990
of via www.dekleinemedia.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Aanvragen subsidie 2013 bij
Burgemeester Kootfonds

Viering jaarwisseling in
De Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling weer
tot een succes te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen aan een goed verloop van
de jaarwisseling.
Boerenkoolmaaltijd
Op zaterdag 29 december is er een
boerenkoolmaaltijd in en voor het
dorpshuis met muziek uit de tachtiger
en negentiger jaren.
Oud & Nieuw
Op maandag 31 december vinden de
festiviteiten plaats in Dorpshuis De
Quakel. Er staat dus geen tent meer
op het plein Kerklaan/Drechtdijk. Op
het plein komen vuurkorven te staan
voor een sfeervol geheel.

Verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud en Nieuw viering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2012 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2013, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.
Controle
Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er
sprake is van vandalisme. De politie
zal controleren of er volgens de regels vuurwerk wordt afgestoken. Dit
mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht.

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.

Binnie nog niet uitgesorteerd
In 2012 zijn in het voor- en najaar
steekproeven gehouden naar soorten afval in de minicontainers voor
groente-, fruit en restafval. En bij de
hoogbouw is de inhoud van de ondergrondse containers voor GF-restafval onderzocht.
Daarna zijn percentages berekend
van soorten afval die er niet in horen. Het gemiddelde van voor- en najaar is vergeleken met voorgaande
jaren. Ook zijn de cijfers van Uithoorn
vergeleken met die van Amstelveen,
Ouder-Amstel en het landelijke gemiddelde. En daar rolden conclusies uit. Bij de hoogbouw is de hoeveelheid plastic nog te hoog: 17,6%
(laagbouw 15,1%). In de laagbouw
zit nog te veel tuinafval in de restcontainer. Op glas scoren laag- en hoogbouw hoger dan gemiddeld.
Ik vind dat ook de papierinzameling
beter kan. Bij de laagbouw bestaat

11,4% van het restafval uit herbruikbaar papier en karton, bij de hoogbouw 12,4%.
Heeft u al een goed voornemen voor
2013? De gemeente wel. Die gaat
plannen maken. Nee, geen afvalbeleid... maar grondstoffenbeleid. Natuurlijke grondstoffen raken uitgeput,
dus herbruikbare materialen worden
‘goud’ waard! Soms zit er letterlijk
goud in. In elektronische apparaten
bijvoorbeeld. Die levert u toch wel in
bij het scheidingsdepot?
De gemeente kijkt hoe ze geleidelijk aan zoveel mogelijk grondstoffen
apart bij u kan inzamelen. Zonder dat
het u teveel last bezorgt. Als tegenprestatie blijft uw afvalstoffenheffing
laag. Maar niets weerhoudt u om alvast te beginnen met het beter scheiden van uw afval. Zo draagt u bij aan
duurzaamheid in 2013.
Binnie

Indienen subsidieaanvraag
voor 26 maart 2013
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op financiële steun kunnen vóór 26 maart 2013
een onderbouwde subsidieaanvraag
indienen.
Daartoe behoort ook een zo recent
mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. Richt u de
aanvraag aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J.

Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Geen bijdrage in normale uitgaven
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit normale
inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beoordelingsprocedure
De subsidieaanvragen worden in
april 2013 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.
Meer info?
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt,
tel. 513185.

Snoeiprogramma 2012/2013
De buitendienstmedewerkers van de gemeente Uithoorn zijn weer begonnen met het jaarlijkse snoeiprogramma in Uithoorn en De Kwakel.
In diverse wijken is of wordt begonnen met het snoeien van de beplantingsvakken. Daardoor verdwijnt te hoge beplanting en verbetert het
uitzicht. Deze werkzaamheden duren tot medio maart 2013. Ook zullen de jonge bomen worden gesnoeid, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen.

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode.
Meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenementenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl
Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om
activiteiten of evenementen niet te vermelden.
Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
DECEMBER
elke ma.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten:
€1,75.
1e di.dag
Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30
v/d maand u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdelwaard. U bent daar van harte welkom.
21 dec.
Bingo in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, georganiseerd door Vita welzijn en advies. Duur: 13.30-16.00 u. Kosten per kaartje: €0,50. Ook op: 18-01, 15-02 , 15-03, 19-04,
17-05 en 21-06. Info: Bernadette Verhaar, tel. 0297-267209 en
b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
21 dec.
Bingoavond in kantine KDO in De Kwakel. Aanvang: 20.00 u.
22 dec.
Evangelische Christengemeenschap organiseert Kerstmaaltijd in Herman Gorterhof 3. Toegang gratis. Graag van te voren
aanmelden via www.ecguithoorn.nl of 0297-523272.
22 dec.
Amicitia Kerstconcert met gastzangers. Plaats: De Schutse, De
Merodelaan 1. Bekende en onbekende Kerstliederen/Christmas Carols. Begeleiding: piano en dwarsfluit. Toegang is gratis
met een deurcollecte voor de onkosten. Aanvang: 20.00 u. Einde: 21.00 u. Informatie: www.amicitia-uithoorn.nl
23 dec.
Soul- en Motownkoor D-F!NE treedt tijdens koopzondag op
in winkelcentrum Zijdelwaardplein. Het zijn 2 optredens van
14.00-14.30 u. en van 15.00-15.30 u.
23 dec.
Nostalgisch kerstconcert in De Schutse. Naast de 50 zangers
van de X-mas Vocals, die optreden in kostuums in Charles Dickensstijl, verleent de damesvocalgroup Charmony medewerking. Toegang gratis. Aanvang: 20.00 u. Zaal open: 19.30 u.
24 dec.
Kerstnachtdienst in De Schutse (19.30 u.) en Thamerkerk
(21.00 u.) Fluiten, trompetten, orgel en piano begeleiden grote
koren, een kwartet en samenzang. Op kerstmorgen spelen kinderen hun kerstspel vanaf 10.00 u. in beide kerken.
28 dec.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 20.00-23.30 u. Kosten:
€2,-.
29 dec.
Workshop Spelend Schilderen, Licht en Donker. Duur: 10.0013.00 u. Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6, 1421 XJ. Meer info: www.jokezonneveld.nl Kosten: €32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Joke Zonneveld is docente Spelend Schilderen en contactpersoon. Opgeven telefonisch, 020-6418680

31 dec.

of per email info@jokezonneveld.nl
Vanaf 13.30 u. klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. De inschrijving start om 13.00 u. Deelname kost €2,50.

JANUARI 2013
1 jan.
Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253,
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u. is de
duik. Info: www.mdr.nu
4 jan.
In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl o.v.v.
bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving definitief
na betaling op rekening: 135211816 t.n.v. Caro Toebosch.
4 jan.
Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn
51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, freerunning, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, schermen, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er is
een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,- per
kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn verplicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat zij
warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van alles
wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.google.
com/site/cfuithoorn/home
5 jan.
De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegelruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u.
Inlichtingen 0297-525556.
5 jan.
Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur: 13.3016.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: €32,50
inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefonisch,
020-6418680 of per email.
7 jan.
Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschedeweg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor ondernemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 0104-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 0411-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bontekoeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@emmelienhuisman.nl
8 jan.
CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkunde voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
9 jan.
CREA Fort aan de Drecht. Start Basiscursus Fotografie. De
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 weken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijfformulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info
naar 06-47849113.
11, 18,
Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pan25 jan.
doeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.

WWW.UITHOORN.NL

12 jan.

12 jan.
14 jan.

17 jan.

19 jan.

19 jan.

19 jan.
19 jan.

30 jan.

Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u.
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zorgen.
De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen
voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij Joop van
Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.
Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen.
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 2503. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materialen: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein formaat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten:
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. Ook
op 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 14-03, 2803. Duur: 9.00-12.00
u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Geschikt
voor beginners en gevorderden. Kosten: €140,- incl. materialen. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Van 14.00-15.00 u: proefles schilderen voor volwassenen in
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.
Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwassenen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16.
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297540444.
11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang
13.30 u.
Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.3016.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 krokusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvullend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 2004. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten:
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegrepen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl
Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor volwassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
tel.0297-540444

FEBRUARI
1 feb.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528.
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.
Evenementen vanaf februari 2013
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel.
De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare
bibliotheek kunt u vinden in de colofon.

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

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

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

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
TER INZAGE

Permanent:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk:
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. (0297) 513 111.
- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d.
Pol, tel. (0297) 513 111.
- Anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan Zijdelveld 58. Ter inzage
van 30 november t/m 28 december 2012. Contactpersoon; mevrouw A. Stevens, tel. (0297) 513 111.
- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november t/m
9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513
111.
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december 2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297)
513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297)
513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Grift 51, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapel aan
voorzijde. Ontvangen 13 december 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Van Deyssellaan 29, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
dakkapel aan voorzijde. Ontvangen 5 december 2012
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan ter hoogte van de bushalte, het plaatsen van zichtschermen.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dorpscentrum
- Thamerlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden van de woning aan achterzijde.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

De Kwakel
- Ringdijk toegangsweg naar Het Fort, plaatsen van lichtmasten en uitvoeren
van graafwerkzaamheden.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor organiseren van AB feest op 3 januari 2013.
- Jaagpad 15, omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van boerderij. Bezwaar: t/m 21 januari 2012.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan Organisatiebureau Verdonk voor organiseren
van kermis van 15 t/m 20 mei 2013. Bezwaar t/m 21 januari 2013.
- Randhoornweg 100, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor organiseren
van 10 Engelse mijlen op 27 januari 2013 van 11.00 tot 14.30 uur. Bezwaar
t/m 22 januari 2013.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 18, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant
van Café Roadies voor plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december
2013. Bezwaar t/m 24 januari 2013.
- Koningin Julianalaan 20, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bonaire voor plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Bezwaar t/m 24 januari 2013.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 37, onthefﬁng van de Winkeltijdenwet verleend aan Supermarkt
Jos van den Berg B.V. om op 23 december 2012 tot 22.00 uur open te zijn. Bezwaar t/m 23 januari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan de exploitant van sporthal De
Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 12 december 2015;
- een drank- en horeca vergunning
Bezwaar t/m 24 januari 2013.
- Nicolaas Beetslaan 68, omgevingsvergunning voor plaatsen van schutting en
overkapping. Bezwaar: t/m 23 januari 2012.
VERKEERSBESLUIT

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses
Christinalaan 129a om de veiligheid op de weg te verzekeren en de vrijheid van
het overige verkeer te waarborgen.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt t/m 30 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde de Oud & Nieuwviering in De Kwakel mogelijk te maken, van maandag 31 december 2012 tot 1 januari 2013 de Kerklaan en de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.30 uur tot 02.30 uur af te sluiten voor alle verkeer.
Dit wordt bereikt door van maandag 31 december 2012 tot 1 januari 2013 Kerklaan
en Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.30 uur
tot 02.30 uur gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 30 januari 2013 ter inzage. Daartegen kan tot en
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op 6 en 7 april 2013, in het kader van het tweedaagse evenement “Kom in de Kas”, eenrichtingsverkeer en een
eenzijdig parkeerverbod in te stellen op de Achterweg in De Kwakel, tussen de
aansluitingen met de Noordzuidroute en Dwarsweg om de noodzakelijke veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en zoveel mogelijk de vrijheid van verkeer te waarborgen om met name een vrije doorgang van nooddiensten te kunnen garanderen.

Dit wordt bereikt door op de Achterweg bij de aansluiting met de Noordzuidroute het bord C3 (eenrichtingsweg) en bij de aansluiting Achterweg/Dwarsweg het
bord C2 (gesloten voor verkeer in deze rijrichting) van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen. Het parkeerverbod wordt in-

gesteld voor de oneven zijde van de Achterweg, tussen de aansluiting met de
Noordzuidroute en de Dwarsweg, door plaatsing van het bord E1 van bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Deze maatregelen worden ingesteld op 6 en 7 april van 10.00 tot 17.00 uur..
Ter inzage
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 30 januari 2013 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VOORBEREIDINGSBESLUIT BEDRIJVENTERREIN UITHOORN

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 13 december 2012 heeft besloten dat een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Bedrijventerrein Uithoorn,
zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.
Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit en de tekening liggen vanaf 20 december 2012, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van
de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van
het dorpshuis. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 19 december 2012

VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN “ZIJDELVELD 58”

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 13 december 2012 het bestemmingsplan “Zijdelveld 58” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelveld58-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
In Thamerdal is het historische woonlint Zijdelveld gelegen. In het lint staat op
nummer 57 een vrijstaande woning. Op dit perceel is naast de woning een grote
zijtuin gesitueerd. Voor dit onbebouwde deel van het perceel is een woning voorzien. Het bestemmingsplan Zijdelveld 58 omvat de juridisch planologische regeling om de woning mogelijk te maken.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijziging van het plan heeft betrekking op een aanpassing van de waterparagraaf. Meer informatie hierover is te vinden in de Nota Ambtelijke wijziging.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota ambtelijke wijziging liggen met ingang van 21 december 2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 19 december 2012

BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMSTEN IEPENLAAN,
DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij de volgende anterieure (koop)overeenkomsten is aangegaan:
-

Met J.J.M. Pouw met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1112 (gedeeltelijk) en 1188 (Iepenlaan
17), ongeveer ter grootte van respectievelijk 8057 en 60 m2;
Met A.I.M. Berk met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1669 (gedeeltelijk) en 1670 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 21), ongeveer ter grootte van respectievelijk 14 en 7102 m2;
Met A.H.A. Hogenboom met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 2258 (Iepenlaan 24), ter grootte
van circa 6155 m2;
Met Tupla Vastgoed B.V. met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1668 (gedeeltelijk) (Iepenlaan 28), ter grootte van circa 11.995 m2;
Met J. Harting met betrekking tot (delen van) de percelen kadastraal bekend
gemeente Uithoorn, sectie A nummer 1609 (Iepenlaan 43), ter grootte van circa 6216 m2.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 19 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

WWW.UITHOORN.NL
Gezellige kerst-inn
bij WereldWinkel
Uithoorn - Door het ontbreken van een
kerstmarkt in het Oude Dorp en in het
Winkelcentrum Zijdelwaard heeft de
WereldWinkel aan de Hugo de Grootlaan afgelopen zaterdag zelf een kerstinn georganiseerd. Het was de hele dag
door een gezellige bedoening. Het gratis geschonken glaasje Glühwein en de
warme chocomelk verhoogden de gezelligheid.
De wereldwinkel heeft een prachtige
collectie kerststallen. Deze kerststallen
zijn ook deze week nog te bewonderen
in de WereldWinkel Uithoorn. U/jij bent
van harte welkom!

Donderdag 3 januari in Alzheimer Café:

Dilemma’s bij het omgaan met
dementie
Uithoorn - De gastspreker in het Alzheimer Café op donderdag 3 januari is de heer
Freek Gillesen,zorgcoördinator bij het Alzheimer Centrum van het VUMC. Omgaan
met dementerende mensen in de directe
omgeving roept soms zeer lastige vragen
op. De dementerende is meestal afhankelijk van zorg, heeft wisselende stemmingen
en is soms moeilijk te benaderen. Dit geeft
allerlei problemen. Deze avond zal dieper
ingegaan worden op dilemma’s als: Mijn
dementerende partner/ouder verandert,
hoe ga ik hier mee om? Schiet ik wel eens
uit mijn slof? Er is ruim gelegenheid tot het
stellen van vragen en met elkaar te discus-

siëren over dit moeilijke maar belangrijke
onderwerp. Het Alzheimer Café vindt plaats
in Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan
29 in Uithoorn van 20.00 tot 21.30 uur. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen
die zorg of ondersteuning bieden aan een
dementerende en voor dementerenden zelf.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Inlichtingen: voor vragen of meer informatie
kunt u bellen met het Mantelzorg Steunpunt 020-3335353 of mailen naar : amstellandmeerlanden@alzheimer-nederland.nl
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via eigen
huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
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

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Mijmeringen

Doemdenken

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Beeldhouwen in kerstvakantie
bij Atelier van Steen tot Beeld
Regio - Als vanouds is er voor jong
en oud, (groot)ouder en (klein) kind,
in de kerstvakantie weer volop gelegenheid te komen beeldhouwen in
Atelier van Steen tot Beeld aan de
Genieweg 45 in Mijdrecht. op donderdag 27 december, vrijdag 28 december, donderdag 3 januari, vrijdag 4 januari van 10.00-13.00 en zaterdag 5 januari van 14.00-17.00.
Heb je zin om kennis te komen maken met beeldhouwen, ben je al vaker geweest of wil je iemand meenemen, je bent van harte welkom! Ook
kun je voor meerdere workshops in-

schrijven zodat je aan een grotere steen kunt werken. In het gezellige Atelier is tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht. Het ruwe speksteentje zoek je met zorg uit en ga
je bewerken met gereedschap. Is de
vorm naar wens dan wordt het gepolijst met watervast schuurpapier
zodat de kleuren en structuren van
de eeuwenoude steen helder worden. Het beeldje kan daarna op een
sokkel gezet worden. Ieder beeldje
is een sokkel waard. Aanmelden via:
www.vansteentotbeeld.nl of bel Corinne: 0615314603.

Het Gezonde Familie Kookboek

Alle kinderen in DRV naar
een gezond gewicht

Van Kouwen dé nieuwe
Opel dealer in Amsterdam
Regio - Vanaf 1 januari 2013 zal autobedrijf Van Kouwen met een nieuwe vestiging in Amsterdam Zuidoost de nieuwe Opel dealer van
Amsterdam worden. Daarvoor had
Merel een Opel vestiging in dit gebied maar die heeft haar activiteiten
per 01-12-2012 gestaakt. De nieuwe hoofdvestiging van Van Kouwen
ligt aan de Snijdersbergweg 101 in
Amsterdam Zuidoost, dat is het huidige Infiniti/Smart pand aan de A9.
Vanaf 1 januari kunt u daar terecht
voor garantie, onderhoud, reparatie
en verkoop van Opel personen- en
bedrijfsauto’s en uiteraard occasions. Het gehele pand zal een metamorfose ondergaan en zal rond april
helemaal klaar zijn. De 2e vestiging
van Van Kouwen bevindt zich aan
de Transformatorweg 39 in Amsterdam West. Vóór 1 januari kan iedere Opel bezitter of koper in deze Van
Kouwen vestiging in Amsterdam al

terecht. Van Kouwen Automotive
heeft met deze nieuwe vestiging nu
in totaal 10 vestigingen. Van daaruit vertegenwoordigen zij 6 merken, te weten Opel in Amsterdam,
Aalsmeer, Hoofddorp en Mijdrecht.
Chevrolet in Aalsmeer, Mijdrecht en
Amstelveen. Fiat en Alfa Romeo in
Uithoorn en in Amsterdam Zuidoost
en Kia in Aalsmeer en Amsterdam.
In de Fiat en Alfa Romeo vestiging
in Amsterdam Zuidoost bevindt zich
tevens het Abarth Experience Center. En in Hoofddorp een schadebedrijf genaamd Van Kouwen Merkherstel. Opelrijders die alvast een
afspraak willen maken voor de nieuwe vestiging kunnen contact opnemen met het afsprakencentrum van
Van Kouwen via telefoonnummer
020-650 0670. Of via de chatfunctie
op de website www.vankouwen.nl
, bereikbaar 7 dagen per week van
9.00 tot 23.00 uur.

Regio - In 1999 startte Ingrid Stieber
met het bieden van advies aan ouders van kinderen met overgewicht.
De methode - met de naam Lekker
Pûh!!! - bleek al gauw een succes.
Inmiddels zijn er 31 vestigingen van
Lekker Puh!!! in Nederland, waarvan
er een gevestigd is in Vinkeveen aan
de Herenweg 276-a14. Deze praktijk
wordt geleid door Wendelyn Disse, wendelyn@lekkerpuh.net. Wil je
als ouder het probleem van overgewicht van je kind succesvol aanpakken? En wil je dit doen zonder dieet, zonder gevaar voor de gezondheid en zonder medische bemoeienissen? Dan is ‘Het Gezonde Familie
Kookboek’ de oplossing om op een
heldere, begripvolle, vrolijke wijze een gezond gewicht voor je kind
te bereiken. Steeds meer kinderen
zijn te dik. Overgewicht onder kinderen is dus een serieus probleem.
In dit boek leren ouders wat gezonde voeding is en hoe zij een gezonde levensstijl binnen het gezin kunnen creëren. ‘Het Gezonde Familie
Kookboek’ geeft veel achtergrondinformatie over voeding en gezondheid. Maar vooral ook vele recepten
die verantwoord en erg lekker zijn.
Het gezonde familiekookboek ziet er
prachtig uit en is ook voor kinderen
prettig om doorheen te bladeren en
te lezen. De fotootjes van de gezon-

de recepten doen je nu en dan watertanden. Het boek is te bestellen
via Wendelyn Disse en binnenkort
ook via diverse boekhandels.
Wilt u meer weten over Lekker Puh,
Wendelyn Disse kan u er alles over
vertellen, zij is jeugdarts en adviseur
van BIAmed en Lekker Puh. U kunt
haar bereiken via haar site www.disdieet.nl of www.lekkerpuh.net of via:
0630892580.

Om het jaar goed te eindigen,
staan er aankomend weekend
en volgend weekend spetterende acties op het programma, als
eerste de kerstactie van Big L.
Komende vrijdag 21 december krijg je op het merk Jack
& Jones voor de heren en het
merk Only voor de dames op het
2e artikel maar liefst 50% korting. Big L heeft een groot aanbod van deze merken in de winkel. Zaterdag 22 december krijg
je op het merk G-Star voor de
heren en de dames ook op het
2e artikel maar liefst 50% korting. Zo net voor de kerstdagen

Computercursus in
Bilderdijkhof
Uithoorn - In de derde week van
januari 2013 gaan de computercursussen weer van start. Het betreft
cursussen voor beginners en gevorderden. Bovendien worden er workshops georganiseerd voor mensen
die hun kennis op computergebied
wat willen opfrissen en voor begin-

ners op het gebied van digitale fotografie. Er zijn voor de genoemde
cursussen nog plaatsen vrij.
De cursussen worden gegeven in
het Wijkcentrum, Bilderdijkhof 1.
Docente is Ida Janmaat. Opgave en/
of informatie : tel. (0297)564765 of
e-mail: a.m.janmaat@zonnet.nl .

Degenen die met deze voorspelling naar buiten kwamen waren de
Maya’s. Deze antieke beschaving uit Midden-Amerika stond bekend
om de ingewikkelde en astronomische systemen die zij heel lang geleden al bedachten. Zo berekenden de Maya’s al de omwenteling
van de maan (29,53020 dagen, slechts 34 seconden ernaast).
Een andere berekening van de Maya’s is dat de dertiende baktuncyclus van de Mayaanse kalender begint op 11 augustus 3114 voor
Christus. Deze Mayaanse kalender kent een begin en een einde en
driemaal raden op welke datum deze wereldwijd bekende kalender
eindigt. Volgens de doemdenkers is het aannemelijk dat de Maya’s
er nu ook niet ver naast zitten, maar wat er precies gaat gebeuren
weet niemand.
Sommige mensen denken dat de wereld vergaat maar anderen denken weer dat de mensheid een nieuwe periode ingaat waarin iedereen weer gaat beseffen waar het echt om gaat. Niet om materiële zaken, maar om liefde in al zijn verschillende vormen. Dat klinkt dan
weer niet zo gek in tijden van crisis, bezuinigen en mantelzorg. Misschien is het wel tijd dat we weer meer voor en met elkaar gaan zorgen in plaats van het vele, harde werken en verzamelen van materiële zaken.
Zelf ben ik iets te nuchter voor deze voorspelling. Doemdenken kan
ik zeker, maar niet op wereldschaal. Ik ga ervan uit dat alles doordraait zoals het al zo lang heeft gedaan, maar dat er wellicht wel
steeds meer verschuivingen gaan plaatsvinden en wel in de positieve
zin van het woord. Positiviteit is iets wat we allemaal kunnen gebruiken, kunnen voelen en vooral kunnen geven. Dus de 21e vergaat de
wereld niet, maar zeg ik tegen u allen: “Hele fijne feestdagen en een
prachtig, liefdevol, zorgzaam en positief 2013.”

Uithoorn - Zondag 23 december is het koopzondag en zijn de
winkels in Zijdelwaard geopend
van 12.00 tot 17.00 uur. De supermarkten zijn zelfs van 8.00
tot 21.00 uur geopend! Natuurlijk
vinden er die dag ook weer gezellige kerstactiviteiten plaats om
het boodschappen doen zo sfeervol mogelijk te maken. Buurtbeheer Zijdelwaard is zondagmiddag aanwezig met een stand met
erwtensoep, glühwein en chocolademelk. Iedere bezoeker krijgt
deze middag een kaarsje of een

is deze korting lekker meegenomen.
Speciale opening
zondag 23 december’
Op deze dag is de winkel geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Deze middag profiteert u van
50% korting op het 2e artikel
van het merk PME (Pall Mall),
dit geldt voor de heren. Voor de
dames geldt het op het merk DE-P-T. Natuurlijk is er nog een
groot aanbod van andere populaire merken. Op dit moment is
er een ruim aanbod van mooie
overhemden, giletjes, colberts
en jurkjes. Een mooie outfit voor
de kerstdagen of oud en nieuw
is geen probleem.
Speciaal om de klant ruim de
tijd te geven om te shoppen is
Big L, gevestigd aan de Zijdstraat 61 in Aalsmeer, op zondag dus open van 12.00 tot
17.00 uur, maandag de 24ste is
de winkel geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
Het team van Big L wenst u fijne
kerstdagen toe.

Er zijn namelijk een flink aantal mensen die denken dat de wereld
vergaat op 21 december 2012. Veel mensen doen er lachwekkend
over. Maar waarom blijft het dan toch maar rondzoemen in de media? Tik in een willekeurige zoekmachine op internet de volgende
termen in “2012 voorspellingen, einde van de wereld, 21-12-12” en je
zult zeer veel diverse sites en verhalen vinden. Aanstaande vrijdag is
het dan zover en velen wachten af op wat komen gaat, zowel de gelovigen, de positievelingen als de doemdenkers.

Kerstactiviteiten zondag
in W.C. Zijdelwaard

Vier de kerst met Big L!
Regio - Het einde van jaar nadert, nog een dikke twee weken en dan zit het jaar 2012 erop. Veel mensen heeft Big L uit
Aalsmeer dit jaar weer mogen
ontvangen in de winkel. Gekkenhuis bij de bekende ‘crazy days’, drukte bij de jeansactie, veel broeken voor het goede doel, het Leger des Heils, en
nog veel meer. Big L kijkt terug
op een mooi jaar.

Ooit was ik de helft van een DINKY (double income no kids yet) maar
die tijd ligt ver achter me. Tegenwoordig behoor ik tot de hoek van
de samenleving, wetende getrouwd, twee kinderen, middeninkomen
met hypotheek. Je kunt het in een keer samenvatten met het woord
pittig. Als je wilt, raken we met zijn allen niet uitgepraat over de hypotheekrenteaftrek, de kosten van de kinderopvang, het combineren
van werk en gezin en ga zo maar door. Maar je kunt nog veel verder
gaan in de negatieve spiraal.
Sinds ik moeder ben, kan ik me met vlagen kwetsbaar en angstig
voelen. Het idee dat er nare dingen met je kinderen kunnen gebeuren, geven me regelmatig nare visioenen.
Voor de echte doemdenkers onder ons is het laatste uur echter geslagen. Aanstaande vrijdag is het dan zover. Als we hen moeten geloven dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken over alle alledaagse dingen. Het is dan voorbij, einde oefening!

stoffen hartje, gemaakt op de
zorgboerderij. De versnaperingen
zijn gratis, maar Buurtbeheer Zijdelwaard vraagt aan de bezoekers een kleine bijdrage voor het
kinderhospice Biezenwaard. Al
uw giften zijn dus welkom!
Buurtbeheer Zijdelwaard verzorgt tevens een optreden van
het Soul- en Motownkoor D-F!ne
in het winkelcentrum.
Een kerstman en kerstvrouw delen zondagmiddag heerlijke hapjes uit die door de winkeliers ter
beschikking zijn gesteld.

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

Tweede cursus Crea
Sterrenkunde in het Fort
Uithoorn - Vanaf 8 januari 2013
wordt de cursus sterrenkunde gedurende 10 dinsdagavonden van
20.00 tot 22.00 uur vervolgd. Docent
Maarten Breggeman stelt deze keer
naast onderwerpen als Zonneactiviteit/strenge winters, Atmosferen en
Water en IJs op andere planeten,
op verzoek van de cursisten van de
eerste ronde, onder andere de Relativiteitstheorie, Oerknal, Donkere
materie en de Snaartheorie aan de
orde. De lessen worden toegesne-

den op de aanwezige kennis bij de
cursisten en in principe is nieuwsgierigheid naar wat er allemaal boven onze hoofden gebeurt, voldoende. Op heldere avonden natuurlijk
gewoon live sterren kijken en ontdek dan zelf dat het toch anders
is dan van een video en eenvoudig
vanuit je achtertuin te zien! Voor inlichtingen: www.crea-uithoorn.com
of telefonisch 0297 561291 en mobiel 06- 47849113, of rechtstreeks
met de docent 0297 566542.

Klaverjassen in De Quakel
De Kwakel - Maandag 31 december kan men vanaf 13.30 uur weer klaverjassen in het dorpshuis van De Kwakel aan de Kerklaan 16. De inschrijving
start om 13.00 uur. Deelnamekosten bedragen 2,50 euro.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-lichtgrijze poes van 17,5 jaar oud; zij
is mager en schichtig.
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje
bruin-zwart.
- Uithoorn, Grevelingen: Abessijnpoesje; Lily is bruin met een witte
bef.
Gevonden:
- Mijdrecht, Korte Eind: Cyperswit-grijze kat.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Schildpadkater.
- Abcoude, Amsterdamsestraatweg: Klein hondje; Cavalier
King Charles Spaniel; teefje, wit met bruine vlekken, chipnr.
957.00000.898.3984.
- Vinkeveen, Demmeriksekade: Grote zwarte kater, niet gecastreerd; hij heeft een wit bekje en witte sokjes.
- De Kwakel, Distellaan: Zwart-bruine schildpadpoes.
- De Kwakel, Rozenlaan: Zwart konijn, normaal postuur.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Wit-grijs-beige grote gechipte kat.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
COLOFON
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en Inkomen, Wmo-voorzieningen en
WOZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
Openingstijden
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
Openingstijden Loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Fraudewet

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen
van de uitkeringsregels strenger bestraft. De
overheid en het Nederlandse publiek vinden
het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier
recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk
om uitkeringen in stand te houden als geld bij
de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel
doet dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.
In welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw
eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag
dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond
te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk
om wijzigingen in uw situatie direct door te
geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uitkeringsregels overtreden, dus
wees alert op de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.
Veranderingen in uw leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk
van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand,
of woont u samen? Als u samenwoont
kan uw uitkering namelijk lager uitvallen.
Soms heeft u zelfs helemaal geen recht
meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie moet u dat melden.
Het verrichten van betaald werk
Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe
een dagje voor een uitzendbureau? Past
u regelmatig op de kinderen van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan
bent u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten te melden.
Het hebben van eigen vermogen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag
de waarde van uw bezittingen niet boven
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland.
Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.
Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels
moet u het teveel ontvangen geld volledig
terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelf-
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de bedrag als boete. Als u opnieuw in de
fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan na de tweede overtreding uw uitkering maximaal drie maanden
worden stopgezet.
Overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt
een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt
in:
Overtredingen en strafbare feiten begaan
vóór 1 januari 2013 vallen onder de regels van het oude recht.
Overtredingen die begaan zijn voor 1 januari 2013 maar die doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels.
In januari 2013 heeft u de gelegenheid
om overtredingen uit 2012 of eerder te
melden zonder dat u met de nieuwe,
strengere regels te maken krijgt.
Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet
betalen als u de regels heeft overtreden hebben grote financiële gevolgen. U heeft een
schuld bij de gemeente. Deze schuld moet
u helemaal terugbetalen. Schulden die door
het overtreden van de regels zijn ontstaan
worden in principe uitgesloten van schuldhulpverlening.
Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. Neem bij twijfel
altijd contact met ons op. Wij informeren u
graag over uw situatie. U kunt contact opnemen met het cluster Werk en Inkomen. Of
kijk op www.weethoehetzit.nl

Regiotaxi Amstelland
Verwachte drukte voor
Regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er meer gebruik
gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan 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, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee
dagen van tevoren te bestellen. Wanneer u
later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale tijd. Dit is om
07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen via telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Vermogensinkomensbijtelling in de Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Met ingang van 1 januari 2013 wordt het toestingsinkomen voor de berekening van de eigen bijdragen voor de Wmo en de AWBZzorg verhoogd met een extra bijtelling van het
inkomen uit het vermogen.
Van het vermogen uit spaargelden en beleggingen (box 3) wordt 12% meegeteld bij het
bijdrageplichtige inkomen. Dit kan betekenen
dat u een hogere eigen bijdrage gaat betalen.
In december 2013 ontvangt u over deze wijziging een brief van het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze brief wordt u geïnformeerd over de gevolgen die deze vermogensinkomensbijtelling voor u heeft. Voor een
indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage in 2013 kunt u op de website van het CAK
(www.hetcak.nl) gebruik maken van een rekenmodule.
Heeft u vragen over de vermogensinkomensbijtelling en de mogelijke gevolgen voor uw
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het
Centraal Administratie Kantoor.

In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een beperking en een medische indicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi is een vorm van individueel taxivervoer die
u van deur tot deur brengt binnen een gebied van
vijftien kilometer vanaf de gemeentegrens van
uw eigen woongemeente. Om hier gebruik van te
maken heeft u een vervoerspas nodig. Indien u
nog geen pas heeft, dan kunt u informeren over
de voorwaarden bij het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg.
Regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer:
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet: www.
connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig om een
reservering te maken.
Een aantal spelregels van de Regiotaxi
De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends en
01.00 uur ’s nachts.
U kunt een rit bestellen tussen 07.00-0.00 uur.
Bij reservering geeft u aan met hoeveel personen u reist en of u gebruik maakt van een eventueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel of rollator).
U bestelt de taxi maximaal één uur van tevoren
(eerder mag ook!).
U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en
8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
Per persoon kan één tas of koffer worden meegenomen.
Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen bij
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket
registreert de klacht en stuurt deze door naar
Connexxion.
Wat als de Regiotaxi niet komt?
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15
minuten later komen dan de door u bestelde tijd.
Als de regiotaxi 45 minuten na de afgesproken tijd
nog niet is gearriveerd moet u contact opnemen
met de centrale van de Regiotaxi. Alleen met toestemming van de telefoniste mag u gebruik maken van een andere taxi. Zij legt u ook uit hoe u de
kosten van het andere taxibedrijf kunt declareren
bij Connexxion. Zorg in ieder geval voor een betalingsbewijs van de door u gemaakte kosten voor
een andere taxi.
Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg of
lees de nieuwsbrief van de Regiotaxi. Pashouders hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen.
De brief is te downloaden op de websites van uw
gemeente: www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl.
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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.

Telt mijn mening?
Recent werd bekend dat de gemeente Uithoorn in
2013 het huisvuil nog maar tweewekelijks op gaat
halen. Dat zou een besparing van enkele tienduizenden euro’s opleveren en de burger zou er wel
aan wennen.
Herkent u mijn gedachten? Je hebt een druk gezinsleven, een dochter in de luiers, en twee huisdieren, dus de vuilnisbak is na een week vol. Je
redeneert of de verontreinigingsheffing dan navenant naar beneden moet gaan. Uiteindelijk wordt
er nu minder geleverd door de gemeente. Dat zal
natuurlijk niet, want dan heeft deze maatregel
geen besparing tot gevolg. Individueel protesteren kost veel energie en heeft weinig effect. Dus
je legt je erbij neer, in de hoop dat de gemeente
door de praktijk straks genoodzaakt zal worden
terug te komen op deze idiote beslissing.

Ons Tweede Thuis, echte winnaar
van de Zilveren Turfloop
Mijdrecht - Zondag 4 november vond de Zilveren Turfloop in
Mijdrecht plaats.
Vast onderdeel daarvan is de businessloop. Op de 10 kilometer was
HVR Bouw als winnaar aangewezen. Na veel rekenen bleek later dat Ons Tweede Thuis de echte winnaar was. Woensdag 12 de-

cember werd één en ander rechtgezet en goedgemaakt. HVR Bouw
was zo sportief om bij het Dienstencentrum van Ons Tweede Thuis te
verschijnen met de wisselbeker die
zij in eerste instantie gekregen hadden. Tijdens een geanimeerde en
gezellige bijeenkomst werd de beker officieel en onder toezicht van

een ZTL-commissielid aan de echte winnaars van Ons Tweede Thuis
overgedragen.
Beide teams hebben beloofd dat ze
in 2013 wederom zullen strijden om
de 1e plaats. Extra spannend want
bij winst van Ons Tweede Thuis in
2013 mogen zij de wisselbeker definitief in bezit houden!

Kort hierna kreeg ik een mooie brief in de bus
van de gemeente. Het betreft een onderzoek naar
sport- en beweeggedrag. Een vervolg op 2008. Ik
wordt vriendelijk verzocht hier tijd in te steken en
allerlei persoonlijke informatie te geven in verband met te ontwikkelen nieuw sportbeleid.
Dit was voor mij de klassieke druppel die de emmer deed overlopen. Hoeveel kost dit onderzoek
en kan de gemeente daar dan niet op besparen?
Of krijg ik als ik de vragen invul korting op mijn
verontreinigingsheffing? Ik kan de prioriteiten niet
goed volgen en dit is het enige dat ik ga invullen op de mij toegezonden vragenlijst. Een eerlijk antwoord.
Linda t’Sas
Uithoorn

VVD blij met aanleg fietspad
Noorddammerweg
In de begrotingsvergadering van 8 november is
door het college nogmaals herhaald dat het vrijliggende fietspad aan de Noorddammerweg er
gaat komen. En in tegenstelling tot andere partijen is de VVD wel erg blij dat dit fietspad er eindelijk komt. Zonde van het geld? Er is een veel logischer binnendoor route te realiseren? De VVD
vind van niet!
Als meest logische route tussen Legmeer West
en de sportverenigingen wordt deze route door
veel inwoners en met name door veel jongeren
gebruikt. Dat er tot nu toe weinig ongelukken zijn

gebeurd houdt wat ons betreft niet in dat dit fietspad dus niet nodig is.
Juist met een vrijliggend fietspad zal de Noorddammerweg een veilige en snelle route zijn voor
sporters naar onder andere KDO, Qui Vive en SV
Thamen. En voor scholieren naar het Thamen,
Alkwin Kollege en de basisscholen in LegmeerWest. Wij hebben in ieder geval van veel inwoners
gehoord dat ze blij zijn dat het fietspad er eindelijk komt.
Daniel Wolffensperger

Winter Wonder Wandeling 2012
Regio - De jaarlijkse ‘Winter Wonder Wandeling’ is zondag 9 december voor de 8e keer gelopen vanuit Amsterdam. Alle zeven wandelclubs van De Kwakel lopen een
keer per jaar tezamen een tocht van
ca.30 km. De leden van de club “De
Heeren van Aemstel” hadden dit
jaar de eer om de tocht te organiseren, wat ze perfect is gelukt. De
bus stond klaar om de 50 deelnemers naar Mokum te vervoeren, de
start was bij het centraal station.
Door de smalle straatjes en langs
de grachten, liep de colonne door
het Vondelpark richting het Amsterdamse bos. Hier was bij de manege
de koffiepauze met de bekende appelpunt, de weg werd vervolgt langs

de Ringvaart in Aalsmeer. Bij de Jac.
Takkade stonden familieleden van
de organisatie klaar met broodjes,
snert en een warm drankje.
Het eindpunt na 32 km was bij boerderij Nooitgedacht aan de Boterdijk.
Daar stond de koffie en een bor-

Twee wedstrijden van
crosscompetitie voor UWTC

Bestuursleden van clubs uit de regio gaan bij Van Kouwen uit hun dak met de cheque die zij dankzij de Grote Clubactie hebben ontvangen

Regioclubs fors beloond
dankzij Grote Clubactie
Mijdrecht - Autobedrijf Van Kouwen aan de Communicatieweg in
Mijdrecht was dinsdagavond 11 december jl. gastheer bij de feestelijke afsluiting van de jaarlijkse Grote
Clubactie in de regio De Ronde Venen. Het gaat hier om een landelijke actie waaraan dit jaar zo’n 6.000
clubs hebben deelgenomen. Die
haalden gezamenlijk met de verkoop van loten aan de deur ruim 6,7
miljoen(!) euro op. In de regio De
Ronde Venen inclusief de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Stichtse Vecht – die voor
het gemak bij ‘Mijdrecht’ waren ingedeeld - was dat het mooie bedrag
van 49.000 euro. De (uitgenodigde)
clubs krijgen tijdens de afsluiting
van de actie hun deel daarvan in de
vorm van een cheque uitgereikt. In
de afgelopen 40 jaar dat de Grote
Clubactie is georganiseerd, zijn bijna 237.585 clubs financieel geholpen met bijna 220 miljoen euro! De
clubs nemen deel aan deze actie om
de clubkas te vullen. Dit zijn broodnodige middelen die clubs helpen
sport en begeleiding te bieden in de
regio. Van de inleg gaat 80 procent
direct naar de clubkas. Opel Nederland was dit keer hoofdsponsor en
had vertegenwoordigers van ruim
1.300 verenigingen in 80 van haar
Nederlandse vestigingen uitgenodigd voor een feestelijke ontknoping. Dat gebeurde dus ook bij Van
Kouwen in Mijdrecht.
Fundamenten
Ruim tachtig aanwezigen, voornamelijk afgevaardigden en leden
uit het regionale verenigingsleven,

hadden zich in de grote showroom
verzameld waar zij nieuwsgierig en
onder het genot van een hapje en
een drankje de gebeurtenissen afwachtten. In zijn welkomstwoord
maakte (mede)directeur/eigenaar
van Van Kouwen, de heer Frank
Vaneman, van de gelegenheid gebruik om het autobedrijf waar men
die avond te gast was, even voor te
stellen. Inmiddels behoort Van Kouwen met haar negen vestigingen
en 150 medewerkers tot de twintig grootste autobedrijven in Nederland. Volgend jaar viert men het
25-jarig bestaan. Behalve fungerend als Opel dealer, verkoopt men
ook de merken Fiat, Kia, Alfa Romeo en Chevrolet. “Wij voelen ons
sterk gebonden aan de locale samenleving. Reden waarom wij deze
avond een uitnodigend gebaar hebben gemaakt richting verenigingsleven. Samen met Opel Nederland is
er voor dit jaar een actie opgezet om
sponsor te zijn van de Grote Clubactie om de clubs in de gelegenheid te
stellen de clubkas te vullen. Dit onder het motto: ‘Zo maakt Opel besturen leuker’. Doel van deze gezellige avond is ook om samen inspiratie
op te doen en ideeën uit te wisselen
om dit in de toekomst voor de verkoop van loten te gebruiken”, aldus
Vaneman. Hij tekende verder aan
dat vrijwilligersactiviteiten de fundamenten vormen van een club. In dat
licht gezien hebben de leden belangeloos getracht aan de deur zoveel
mogelijk loten te verkopen. Hij gaf
hen een groot compliment voor hun
inzet en bood deze feestelijke avond
dan ook als dank daarvoor aan.

Goed gescoord
Na een videopresentatie waarin judoka Dennis van der Geest de eerste cheque aan een vereniging uitreikte en de voorzitter van de Grote Clubactie, Peter Smit, het landelijke bedrag bekendmaakte, werd
door Vaneman het moment ingeluid waarop de ruim tachtig aanwezigen op hadden gewacht: de uitreiking van de cheques aan clubs
in de regio. Drie verenigingen hadden de meeste loten verkocht en die
kregen niet alleen een cheque met
daarop een aanzienlijk bedrag uitgereikt, maar werden en passant
ook nog eens in de bloemetjes gezet. Als eerste en meest scorende
bleek dat Sportvereniging Omnia
uit Aalsmeer te zijn die (afgerond)
6.186 euro mocht incasseren. Goede
tweede werd alweer een Aalsmeerse vereniging, t.w. The Funny Horse
met 2.692 euro en als derde Gymvereniging Veenland uit Wilnis met
1.987 euro. CSW uit Wilnis kan 1.972
euro tegemoetzien. Andere uit De
Ronde Venen zijn: HSV de Hoef
(1.038 euro), SV Argon (880 euro),
Muziek- en showkorps Triviant (923
euro), Korfbalvereniging De Vinken
(1.625 euro), Muziekvereniging VIOS (758 euro) en Bowlingvereniging
Mijdrecht (360 euro).
Er werd nog een ‘tweede ronde‘ gehouden met uitreiking van cheques
aan clubs uit de regio Hoofddorp
(Haarlemmermeer), waarna de
avond in een gezellige sfeer werd
voortgezet en druk werd nagepraat
over de Grote Clubactie 2012. Volgend jaar gaat de lotenkaravaan
weer van start.

Regio - Zaterdag 15 december de
inhaalwedstrijd van de Amsterdamse cross competitie bij Ulysses. Tristan Geleijn won vandaag
ook weer zijn wedstrijd bij de jongste jeugd. Van de 9 gereden wedstrijden wist hij er al 8 te winnen!
Onbedreigd staat hij aan de leiding in het tussenklassement. Broer
Owen reed vandaag achter Victor
Broex (de Amstel) naar de 2e plaats
en deze jongens staan gedeeld aan
de leiding. Bart de Veer (nieuwelingen) reed naar de 5e plaats. Zijn vader Gerard de Veer reed naar de 12e
plaats bij de 50+.
ACC Olympia
Zondag 16 december een mooie
wedstrijd op het parcours van Sloten bij Olympia. Konden de renners op zaterdag alles fietsen, vandaag moesten ze toch wel een paar
keer van de fiets af. Twee boomstammen waren in de cross opgenomen. Tristan Geleijn wederom de
winnaar bij de jongste jeugd. Bij de
oudste jeugd was het enorm spannend. Owen reed naar de 2e plaats
en staat met minimale voorsprong
aan de leiding in het tussenklassement. Bij de dames/nieuwelingen
reden de renners relatief dicht bij
elkaar. Een aantal kreeg materiaalpech. Bart de Veer eindigde als eerste nieuweling, maar moest dame

Julia Evers (de Amstel) voor laten
gaan. Volgend weekend is de laatste wedstrijd van de Amsterdamse
cross competitie.
Huijbergen
Zaterdag 15 december een nationale wedstrijd in Huijbergen vlakbij de
Belgische grens.
Masters 40+: 13 Pieter Heidema.
Amateurs: 16 Dennis Moolhuijsen
Clubcross
Wim Veenboer had een mooi maar
zwaar crossparcours uitgezet op
de wielerbaan op sportpark Randhoorn. Vandaag weer wat meer
jeugd aan de start, want ook een
aantal BMX leden hebben ontdekt
dat cyclocross een prima manier is
om de conditie op peil te houden.
8-9 jaar: 1. Sem Knook 2. Alec v.d.
Mast 3. Jeffrey Zwart 4. Ferdi Cevahir 10-11 jaar: 1. Ian v.d. Berg 2.
Maarten v.d. Mast 3. Flip v. Walraven
12-14 jaar: 1. Lorena Wiebes 2. Roberto Blom 3. Lars Wiebes 4. Tom
Koudstaal 5. Styn Ruijter (D.N.F.)
40-: 1. Sven Wiebes 2. Roy Zwart 3.
Bart v. Montfoort
40+: 1. Frans v. Heeteren 2. Cock
Fangman 3. Marcel Versteeg 4. Renè Wiebes 5. Wilfred Zijerveld 6.
Maarten d. Jong 7. Gijs Kostman 8.
Peter Wiebes 9. Wil Gieling 10.Josè
d. Jong

rel klaar en rond zes uur een warm
buffet als afsluiting. De stalmeester
Theo van de Heeren van Aemstel
bedankte de gastvrijheid van Wim
en Marie-Therése voor het beschikbaar stellen van hun gezellige stal
voor dit Wonderlijke Winterse evenement.
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Nieuw ontmoetingscentrum
in Mijdrecht: Het Lokaal
Mijdrecht - Het ‘Eet & Drink Lokaal’ is een ontmoetingsplek voor
jong en oud, waar vanaf het nieuwe jaar regelmatig evenementen,
cursussen, educatieve presentaties & workshops verzorgd gaan
worden. Vanaf het nieuwe jaar
start Stichting 2BE met kinder-

kookcursussen op de woensdag
en vele andere activiteiten. Meer
informatie kunt u spoedig vinden
op haar website www.stichting2be.nl . Stichting 2BE is een not for
profit organisatie aan de Rondweg
1a in Mijdrecht. Jongvolwassenen
volgen daar vanaf de derde week

van januari een MBO opleiding in
de horeca of facilitaire sector, begeleid door Stichting 2BE en het
ROCvA, zodat zij met meer kans
de arbeidsmarkt op kunnen. De
stichting is bedoeld voor jongeren,
die op zoek willen gaan naar hun
talent, passie en wie ze zijn. Ook

wanneer het even moeilijk gaat
vinden ze bij 2BE een open deur.
Voor deze jongeren hebben vele
bedrijven in De Ronde Venen zich
ingezet om er een praktische, hippe locatie van te maken, zodat ze
de plaatselijke bewoners kunnen
ontvangen. Hoofdsponsors Van
Schie, Johnson Wax en het Rabobankfonds hebben dit alles financieel mogelijk gemaakt.
Vers
2BE is er voor alle inwoners, jong
en oud. U kunt er vanaf half tien
met een kop koffie een krantje pakken, cappuccino drinken of
proeven van de verschillende bi-

ologische theesoorten. Elke dag
is er versgebakken appeltaart of
cake of iets anders lekkers. Even
een blaadje lezen, gezellig met wat
vriendinnen afspreken, een spelletje doen, alles is mogelijk. In de
middag kun je van het ambachtelijke brood uit hun eigen bakkerij
genieten, vers belegd met biologische kaas of andere lekkernijen.
In de avond, vanaf vijf uur, kunt u
eten van de kleine kaart, waar de
medewerkers van 2BE hun specialiteiten presenteren. De heerlijke
‘Saté Lokaal’ van hun chefkok van
Indonesische afkomst doet u verrassen, maar ook traditionele gerechten als Captain’s Dinner staan

op de kaart. Indien u vanaf 2 januari, via de website of telefonisch,
reserveert dan kunt u bij hen een
driegangen-dagmenu voor maar
9,95 euro gebruiken.
“Wij proberen voor ieder budget
het mogelijk te maken om uit eten
te gaan”, aldus Marja Raats, oprichtster van 2BE. “Ons team - Andre, Patrick, Marilva, Marlies, Dana en Floor - is er klaar voor! Kom
gezellig eens langs, onze deuren
staan open!” Wil je nog meedoen
met de opleiding, meld je snel op
www.stichting2be.nl
Stichting 2BE, Rondweg 1a (naast
Walraven) in Mijdrecht, tel. 0297267083.

Golden Flame vuurwerk:

Maak ook dit jaar weer kans op
1000 euro!
Mijdrecht – Golden Flame in
Mijdrecht verkoopt vanaf het begin
dat ze vuurwerk verkopen het PYROSTAR assortiment. Golden Flame:
“Deze collectie is 4 jaar geleden gelanceerd in België en vanwege het
daverende succes ook te koop bij
ons in Mijdrecht. Het Pyrostar assortiment bestaat uit een totale
aanbieding voor jong en oud tegen
zeer scherpe prijzen met een hoogwaardige kwaliteit. Met het fop- en
schetsvuurwerk is aan de kleintjes
gedacht. Bent u op zoek naar mooie
flowerbeds, pijlen of een compleet
pakket, kom dan kijken in onze winkel aan de Genieweg 26 of kijk op
www.goldenflame.nl. Er is voldoende parkeergelegenheid op onze locatie.
U kunt in onze winkel bestellen en
contant of per pin betalen. Ook bestaat de mogelijkheid via internet te

bestellen en te betalen via Ideal, Visa of overboeking per bank. Tot en
met 27 december, tot 15.00 uur, kunt
u via internet bestellen met 10%
korting. In onze winkel kunt u t/m
27 december, tot 16.30 uur, profiteren van deze korting. Het voordeel
van vooraf bestellen is dat je zeker
krijgt wat je besteld hebt en je profiteert van 10% korting. Tijdens de
verkoopdagen bestaat de mogelijkheid dat een artikel tijdelijk uitverkocht kan zijn.”
Nieuwe producten
Nieuw binnen hun assortiment zijn
cakes met een kruitvulling van 25
tot 50 gram per tube. Voorheen was
dit 15 gram per tube. U kunt zich
voorstellen dat de effecten van deze nieuwe cakes nog mooier zullen zijn. In de online webshop kunt
u van verschillende artikelen foto’s

Naar de film in Studio’s Aalsmeer

Spetterende première Hotel
Transylvanië in Crown Cinema
Aalsmeer - Zaterdag 15 december ging in Crown Cinema, gelegen
in Studio’s Aalsmeer, de bioscoopfilm Hotel Transylvania in première.
Alles was uit de kast getrokken om
de première te laten spetteren. Alle ‘Hollywood’-ingrediënten waren
aanwezig.
Rode loper, bekende Nederlandse acteurs, camera’s, pers, diverse
monsters uit de film en niet te vergeten een hele schare fans! Bezoekers van de première werden als

echte sterren ontvangen door diverse monsters uit de film op de rode loper. Onder andere Dracula, de
Mummy en Frankenstein zorgden
voor een speciale ontvangst. Kinderen gingen uitgebreid met de monsters op de foto. BN-ers, zoals Charly Luske, Ferry Doedens en Liza Sips,
maakten vervolgens hun entree op
de rode loper. Zij maakten deel uit
van de stemmencast van deze animatiefilm. Zij stonden de aanwezige
pers uitgebreid te woord. Fans kre-

en filmpjes bekijken. Zo krijgt u een
goede indruk van de diverse aangeboden producten welke van hoogwaardige kwaliteit zijn. De locatie is zeer gemakkelijk te bereiken.
Het industrieterrein ligt aan de Industrieweg en het biedt voldoende parkeergelegenheid. Bestel en
maak kans op 1000 euro Jaarlijks
wil Golden Flame zijn klanten de gelegenheid bieden om kans te maken
op 1000,- euro. Bij besteding van elke 50 euro aan vuurwerk kunt u op
een bon uw naam, adres en overige
gegevens invullen. Dit doet u bij het
afhalen van uw bestelling. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook
al heeft u tijdens de voorverkoopdagen besteld. Na de verkoopdagen, in het begin van januari, zal er
onder toeziend oog van een notaris
een winnaar getrokken worden uit
alle bonnen. De winnaar ontvangt

1000 euro. Zelfs in deze tijd van crisis denkt Golden Flame met u mee!

gen de gelegenheid hun handtekeningen te vragen en met hen op de
foto te gaan. Voor de film van start
ging verscheen de stemmencast
van de hoofdfiguren in de zaal en
namen bloemen in ontvangst. Hotel
Transylvania is een zeer vermakelijke animatiefilm voor jong en oud.
Het verhaal speelt zich af in Hotel
Transylvania, Dracula’s (Charly Luske) luxueuze vijfsterrenhotel waar
monsters gewoon zichzelf kunnen
zijn. Hier zijn geen mensen in de
buurt die hen lastig vallen! Dracula
heeft alle ‘A’ VIP-Monsters uitgenodigd op het 118e verjaardagsfeestje van zijn dochter Mavis (Liza Sips).
Bij de top genodigden horen: Frankenstein en zijn madame, de mummy, de onzichtbare man, familie

Weerwolf en nog meer fraaie monsters. Voor Dracula is het ontvangen van VIP’s geen probleem, tot
een partycrasher (Ferry Doedens)
en een mens bovendien, een oogje
heeft op zijn oogappel Mavis.

Win kaarten voor de
Hollandse Avond of voor het
New Year Dance Event
Tevens maken alle klanten die in de
voorverkoop een bestelling hebben
gedaan van minimaal 20 euro kans
op 2 kaartjes voor de Hollandse
Avond op 29 december of op 2 kaarten voor het NYE Gold Edition feest
op 31 december in de feesttent te
Mijdrecht. Golden Flame geeft in totaal 20 kaarten weg.
Openingstijden voorverkoop: Maandag t/m donderdag van 9.00-16.30
uur, vrijdag van 9.00-15.30 uur en
zaterdag van 10.00-14.30 uur.
Openingstijden verkoopdagen: 28
december van 8.00-19.00 uur, 29
december van 8.00-19.00 uur en 31
december van 8.00-18.00 uur.

Na de film werden sommige kinderen gevraagd wat zij de leukste
stukken uit de film vonden door het
kinderprogramma Nick Extra. Dit
maakte het voor alle aanwezige kinderen extra indrukwekkend. Bekende Nederlanders zo dichtbij! Camera’s, microfoons, geluidsmannen.
Even waande een ieder zich in een
andere wereld. Kijk voor het complete filmavond en het reserveren
van kaartjes op www.crowncinema.
nl of www.studiosaalsmeer.nl.

Buurtbeheer zondag in
W.C. Zijdelwaard
Uithoorn - Zondag 23 december is Buurtbeheer Zijdelwaard
van 12.00-17.00 uur aanwezig in
het winkelcentrum Zijdelwaard.
Buurtbeheer Zijdelwaard heeft
een stand met heerlijke warme
erwtensoep.
Tijdens deze zondagopening
krijgt iedere bezoeker aan het
winkelcentrum een kaarsje en/of
een stoffen hartje, gemaakt op de
zorgboerderij.

De opbrengst van dit alles wil
Buurtbeheer Zijdelwaard graag
schenken aan het kinderhospice
Biezenwaard.
Al uw giften zijn dus welkom! Als
klap op de vuurpijl verzorgt het
Buurbeheer een optreden van
Soul- en Motownkoor D-F!NE!
Reden te meer om zondagmiddag 23 december een bezoekje te brengen aan winkelcentrum
Zijdelwaard.

Instituut Périne uit Mijdrecht behoort bij
drie beste beautysalons van Nederland
Mijdrecht - ‘Hartelijk gefeliciteerd’, daar begon de officiële brief
mee die Instituut Périne mocht ontvangen namens de organisatie
van Beauty Award. Instituut Périne Total Skin Improvement & Advice is genomineerd voor de Beauty Salon van het jaar 2013.
De Beauty Award is een vakprijs en de hoogst haalbare onderscheiding binnen de branche. De prijs is bedoeld om de professionaliteit van het vak in zijn geheel te bevorderen.
Om kans te maken op deze prijs dien je aan een hoop eisen te voldoen. Vele uren heeft het hele team besteed aan de inhoud en de
presentatie van de inzending. Een deskundige vakjury boog zich
de afgelopen maanden over de vele uitstekende inzendingen die
binnenkwamen bij de Beauty Award commissie. ‘De jury heeft uw
inzending van hoge kwaliteit bevonden en genomineerd voor de
Beauty Salon van het jaar 2013’, zo stond in de brief vermeld.
Alle deelnemende schoonheidsspecialisten c.q. salons zijn tijdens
de eerste nominatieronde door de vakjury beoordeeld op verschillende aspecten, zoals innovatie, vakinhoudelijke kennis, business,
PR & marketing en opleidingen/ trainingen, waarna een eerste selectie volgde. Vervolgens zijn deze geselecteerde salons tijdens
de tweede ronde door een ‘Mystery Guest’ bezocht. Deze Mystery Guest beoordeelde tijdens haar anonieme bezoek onder meer

de kwaliteit qua behandelingen, serviceniveau, hygiëne en klantvriendelijkheid. Werkelijk álles moet kloppen! Na deze twee juryronden heeft de vakjury op maandag 17 december de uiteindelijk
3 genomineerde bedrijven binnen deze categorie bekendgemaakt.
Op 14 januari is de volgende ronde. Dan zal een vijfkoppige jury
een persoonlijk interview met eigenaresse Périne hebben. “Uiteraard zijn we heel trots dat de vakjury ons heeft genomineerd en
kijken we uit naar maandag 4 maart: de dag waarop de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt”, aldus Périne.
Publieksprijs
Naast de officiële Award is er ook een publieksprijs. Een maand
lang kunt u middels een online verkiezing stemmen op Instituut
Périne. Dit zal rond half januari tot half februari plaatsvinden. U
kunt uw stem uitbrengen via de link op de website www.perine.
nl of via www.beauty-award.nl nominatie: Beauty Salon van het
jaar 2013 met meer dan 3 FTE. Uiteraard hopen zij op uw steun
en willen u alvast bedanken voor uw stem! Instituut Périne, Total Skin Improvement & Advice is gevestigd aan de Genieweg 8 te
Mijdrecht. Tel. (0297)273121. info@perine.nl . Kijk voor meer informatie op: www.perine.nl

2e katern
Behouden vaart voor De Zeven Provinciën
Uithoorn - Afgelopen zondag 16 december werd onder het genot van een oorlam de gloednieuwe acht, de
roeiboot voor acht personen, gedoopt bij de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. “Wij
wensen u een behouden vaart”, sprak Herma Bik, erelid en medeoprichter van de vereniging en trainer van
de dames acht, terwijl ze het Amstelwater uit de koperen bokaal over de naam schenkt. “Ik voel me zeer
vereerd dat ik deze doop, de duurste boot die de vereniging ooit gekocht heeft mag verrichten.” Bik bekijkt
de aanwezigen en zegt: “Ik hoop dat iedereen die hier
staat ooit in staat is om een acht te roeien.” Wijzend
naar haar dames die ze traint: “Het bewijs staat daar,
roeien in één, maar roeien in een acht is een ander
verhaal. Roeien in een acht is heel moeilijk.”
Net als vrijwel alle roeiboten bij deze roeivereniging
draagt de huidige acht een naam die met Michiel de
Ruyter te maken heeft: De Zeven Provinciën. Op zich
geen verrassing, want de net afgedankte acht heette

ook zo. Vernoemd naar het vlaggenschip van de Admiraliteit van Amsterdam, waar Admiraal de Ruyter in
1666 zowel de tweedaagse als de vierdaagse zeeslag
mee won. Tevens is De Zeven Provinciën ingezet bij de
slag om Chatham en ze heeft nog meer prestaties geleverd. Het schip van de Admiraliteit heeft het dertig
jaar volgehouden, nu maar hopen dat de nieuwe acht
ook zo oud mag worden.
De aanwezigen genoten van een oorlam (glaasje
schippersbitter) en zagen hoe negen dames instapten
en wegvoeren. “Het is altijd spannend voor het eerst
in een nieuwe boot te stappen”, vindt Anne Marie de
Boer, slagroeier van de dames acht. “Het is een mooi
en snel schip. Erg leuk om in het vlaggenschip van Michiel de Ruyter te mogen varen. We vonden het dan
ook een eer om met onze damesploeg deze boot voor
te mogen roeien. Ik kijk er naar uit om komend voorjaar de wedstrijd, de Head of the River Amstel, te kunnen starten in deze boot!”

Dennis Rijnbeek de ‘Roberto Carlos’
van Legmeervogels
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 14
december speelde Legmeervogels
een uitwedstijd in Utrecht tegen rode lantaarndrager USVF 1. Om aan
te kunnen blijven haken bij de top
van deze Hoofdklasse B moest er
gewonnen worden. Tegen de nummer laatst mocht dat dan ook geen
probleem zijn, maar men had nog
wel het 4-4 gelijkspel van de thuiswedstrijd in het achterhoofd. Van
onderschatting was dan ook zeker
geen sprake.
Met Jordi van Gelderen op doel, die
normaal veldspeler is, was het zaak
om de boel achterin dicht te houden. Maar in het verleden is al gebleken dat Jordi zeer aardig kan
keepen. Toch al snel een ongelukkig
moment voor hem. Een speler van
USVF mocht ongehinderd oprukken
en zag kans tot een schot. Een bal
die zeker houdbaar leek, verdween
ongelukkig via het lichaam van Jordi in de rechterhoek, een 1-0 achterstand in de 4e min. Legmeervogels was gewaarschuwd.
Legmeervogels pakte vervolgens de
draad goed op en begon USVF meer
onder druk te zetten. Toch was het
lastig voetballen, want de spelers
van USVF waren continu bezig met
grof en ruw spel. De sportieve ploeg
die het was in de thuiswedstrijd was
niets meer van over.
Beloond
Maar Legmeervogels liet zich niet
van de wijs brengen en dat werd

even later beloond. Bij een aanval
over links was het Ibrahim el Ahmadi die aan de bal kwam. Hij behield
goed het overzicht en zag Dennis
Rijnbeek aan de rechterkant opkomen. Bij het tikkie breed van Ibrahim bedacht Dennis zich geen moment, en met een droge knal ramde
hij de bal snoeihard in de rechterbovenhoek, 1-1 in de 8e min.
Even later Legmeervogels weer in de
aanval. Wederom door hard optreden van USVF kreeg Legmeervogels
een vrije trap toegekend. Het was
Ibrahim el Ahmadi die zich over de
bal ontfermde en de bal via de muur
in het doel wist te werken, 1-2 in de
11e min. Een verdiende voorsprong,
want het was Legmeervogels dat de
wedstrijd controleerde en USVF terugdrong op eigen helft. Toch werd
USVF in de tegenaanval nog wel gevaarlijk, maar was het Jordi die zijn
doel schoon wist te houden of werd
de aanval door goed verdedigend
optreden onschadelijk gemaakt.
Vrije trap
In de 19e min kreeg Legmeervogels wederom een vrij trap toegekend aan de rechterzijde van het
veld. Dit keer was het Dennis Rijnbeek die achter de bal ging staan.
Opnieuw wist hij met een droge harde knal de keeper kansloos te laten.
Onhoudbaar verdween de bal in de
rechter hoek, 1-3. Vervolgens kwam
Legmeervogels in een 4 tegen 3 si-

tuatie te staan, maar speelde men
de man meer situatie zeer slecht uit.
Het leverde dan ook geen treffer op.
Twee minuten later een schandalige
overtreding op Stefan van Pierre, die
op links zijn tegenstander omspeelde. Deze smerige aanslag op zijn
enkel werd afgedaan met een gele kaart, waar een donkerrode kaart
meer op z’n plaats was geweest.
Een licht opstootje was het gevolg,
maar dit werd al vrij snel gesust.
Legmeervogels nu zelfs met 4 tegen
2. Maar wederom speelde Legmeervogels dit erg slordig uit, en was het
fluitsignaal een feit, waardoor men
ging rusten met een verdiende 1-3
voorsprong.
Uitgespeeld
Legmeervogels begon de 2e helft
weer met 4 tegen 3 vanwege de
overtredingen die vlak voor rust
hadden plaatsgevonden. Het was
Dennis Rijnbeek die zag dat Stefan
van Pierre op links het veld goed
breed hield bij de achterlijn en hem
strak inspeelde, waarop Stefan de
bal direct terugkaatste op de inkomende Dennis Rijnbeek. Wederom
wist Dennis ‘Roberto Carlos’ Rijnbeek de bal met een droge harde lage schuiver de keeper door zijn benen te passeren, 1-4 in de 1e min
van de 2e helft. Het was duidelijk
de avond van Dennis Rijnbeek, die
goed op schot was deze avond. En
eindelijk werd een man meer situatie goed uitgespeeld.

Vlak na dit moment kreeg hij zelfs
via een bijna identieke situatie de
kans op een vierde treffer, maar de
bal verdween rakelings langs de
buitenkant van de linkerpaal naast
het doel. Vervolgens bleef de 1-4
voorsprong tot 6 minuten voor tijd
op het scorebord staan, met een
achterover leunend Legmeervogels dat de wedstrijd controleerde
en USVF liet komen. USVF kon niet
echt gevaarlijk worden, de scherpte
voorin bij hen ontbrak.
Daarna begon Legmeervogels het
tempo weer wat op te voeren en de
tegenstander onder druk te zetten.
Bij een schot op de keeper was het
Stefan van Pierre die de afvallende
bal in het open doel wist te werken,
1-5 in de 19e min. Diezelfde minuut
was het weer raak.
Het was Tim Mollers die zijn ‘showtje’ begon en in een 2 tegen 1 situatie de bal bij Stefan van Pierre
bracht, die op zijn beurt wederom
wist te scoren, 1-6. Legmeervogels
kwam verder niet meer in gevaar en
wist er met een laatste slotakkoord
nog 1-7 van te maken. voor de winterstop afgesloten met een comfortabele en verdiende overwinning.
Door deze overwinning stijgt Legmeervogels weer een plaats op de
ranglijst, van de 4e plaats naar een
uitstekende 3e plaats, met 6 punten
achterstand op koploper AC Kingdom.

Marcel van Eijk erelid van hockeyvereniging Qui Vive
Uithoorn - Op 14 december jl. nam Marcel
van Eijk officieel afscheid als voorzitter van het
hoofdbestuur van hockeyvereniging Qui Vive.
Na 6 jaren van trouwe dienst heeft hij gekozen
om het iets rustiger aan te gaan doen en zich
te richten om andere leuke dingen. Twee bestuursperiodes die getekend werden door enerzijds het op orde krijgen van de financiën en
anderzijds door het neerzetten van een goede
hockeyorganisatie. De Qui Vive leden stemden
in met de voordracht van het nieuwe hoofdbestuur om Marcel van Eijk te benoemen als erelid van Qui Vive.

keer weer te zoeken naar een goede oplossing
voor alle partijen. Rob Das roemde Marcel ook
voor zijn bescheidenheid en voor het feit dat
hij altijd het clubbelang voor ogen hield, geen
last had van misplaatste arrogantie of persoon-

lijk belang en als sparringpartner zijn rol goed
vervulde. Zijn vrouw Moniek werd ook bedankt
voor haar ondersteuning en dat zij het ook mogelijk heeft gemaakt dat Marcel als voorzitter
op deze manier heeft kunnen functioneren.

Onder zijn leiding zijn in de periode hierna de
financiën weer op orde gekomen, staat er een
goede organisatie en heeft het hockeytechnische beleid een gezicht gekregen.” Verder werd
hij geprezen voor zijn tomeloze inzet en grote
betrokkenheid. Als leider van het hoofdbestuur
was hij altijd op zoek naar goede praktische oplossingen, had hij altijd veel geduld en begrip en
probeerde hij conflicten te vermijden door elke

Uithoorn - Een heuse streekderby stond er op het programma deze
zondag. Tegenstander waren de dames van Aalsmeer, een niet te onderschatten team dat veel ervaring
heeft en een aantal dames dat op
een hoger niveau heeft gespeeld.
De Legmeervogels dames begonnen de wedstrijd goed en kwamen
met 2-0 voor. Er was afgesproken
dat er snelle breaks gespeeld moes-

ten worden en dat lukte uitstekend.
Helaas was het scoringspercentage niet hoog deze wedstrijd waardoor veel grote kansen op de paal
of naast het doel eindigden. Daardoor gaven we de tegenstander de
kans om in de wedstrijd terug te komen en dat deden ze dan ook. Het
werd gelijk en vanaf dat moment
nam Aalsmeer het heft in handen en
was het moeilijk om door de verde-

De Kwakel - Niet alleen zelf hadden de donateurs van K&G plezier in
het damspelletje, ook de toeschouwers genoten zaterdagmiddag in ’t
Fort van hun damkunsten. Menig
donateur kwam dan wel een kijkje nemen maar durfde zich niet in
de damarena te storten. Heel leuk
was ook de belangstelling van Hubert Konst, oud-voorzitter van K&G,
die vier jaar was toen deze 85-jarige
damclub werd opgericht. Ook van
de nationale top van het dammen
in Nederland was er belangstelling
voor de damtalenten onder de donateurs van K&G. Cock van Leeuwen moet versteld hebben gestaan
van standen die bijna niet mogelijk
zijn op het dambord. Zo werd een
partij van Bart de Bruyn aangetroffen die meer weg had van het katen muisspelletje, er waren schijven
tekort om al zijn dammen te kronen. Maar Bart werd in 1998 ook
niet voor niets kampioen in dit spelletje dat toen door K&G werd georganiseerd, sindsdien draagt hij
de nationale - en misschien ook
wel mondiale titel. Op deze middag voegde hij er een titel aan toe,
Bart won met zijn kat- en muissysteem de C-groep. Individueel succes was er in deze groep voor een
Beatle uit Kudelstaart die zijn eerste damzege ooit boekte. Verrassend was de plaats in de B-groep
voor Frans van Doorn, deze smaak-

maker was nog nooit zo hoog gekomen. Er had volgens Frans nog
meer in gezeten als hij niet telkens
was verblind door een flitsende fotograaf. In deze groep wist Paul den
Haan de zege naar zich toe te trekken, beslissend was zijn zege op
Gerrit Terreehorst die met zijn gedachten meer bij pannenkoeken
zat en daardoor ook damde als een
pannenkoek. Uit de A-groep moest
uiteindelijk de donateurdamkampioen komen, door afwezigheid van
grote damdonateurs als Fred Buskermolen, Mike Kouwenhoven, Jan
van Doorn en Eric van Breukelen,
was Marco de Groot de grote favoriet. Hij maakte dit volledig waar, hij
won al zijn partijen en zijn 4e titel in
het 19- jarige toernooi. Deze Messi onder de donateurs ging daarmee
Jan en Mike voorbij die drie titels op
hun naam hebben. Runner-up werd
Joris Voorn met zijn 2e plaats, Joris won tien jaar geleden het jeugdtoernooi maar viel daarna niet meer
in de prijzen. Op deze middag werd
het jeugdtoernooi gewonnen door
Laida Wijfje die verheugd met een
mooie prijs naar huis ging. Pas veel
later volgden de andere dammers
die aan de bar nog heel veel te analyseren hadden. Het dammen leefde
deze middag weer eens op, een basis voor Kunst & Genoegen om op te
gaan naar haar 100-jarig jubileum.

Verrassingsronde bij
Bridgeclub ABC

In zijn toelichting gaf de nieuwe voorzitter Rob
Das aan dat Marcel de afgelopen twee bestuursperiodes een grote rol van betekenis heeft gespeeld binnen de vereniging. “Met name de
eerste drie jaren waren erg zwaar omdat alles
in het teken stond van de financiën. Ondanks
een grote druk vanuit de Gemeente en een toezichthouder heeft hij Qui Vive door deze zware
periode heen gesleept.

Dames Legmeervogels
gelijk tegen Aalsmeer

Donateurs verzorgen damvermaak in ’t Fort De Kwakel

diging van de gasten te komen. De
eigen verdediging stond ook goed
zodat het aantal doelpunten deze
wedstrijd niet hoog was. Aalsmeer
kwam met 3-5 voor, maar daarna
was het de thuisploeg dat weer terug kwam en via snelle aanvallen en
goede schoten op 6-5 kwam. Het
laatste doelpunt voor de pauze was
van Aalsmeer zodat met 6-6 gerust ging worden. Na de rust stond
de verdediging van Legmeervogels
lange tijd erg goed, Aalsmeer kwam
er niet meer door en weer door
snelle breaks werd er gescoord en
kwamen de Uithoornse dames met
9-6 voor. Op dat moment werd de

schutter van Aalsmeer weer ingezet en ging deze ploeg weer beter
spelen. Doelpunten vielen nu snel
achter elkaar en het werd 9-11 voor
de gasten en de wedstrijd leek gespeeld. Opnieuw was daar echter de veerkracht van Legmeervogels dat door bleef gaan en zich terug in de wedstrijd vocht. Na de gelijkmaker kwam zelfs de voorsprong
en volgden nog enkele spannende
minuten. Helaas moest vlak voor tijd
de verdediging toch nog buigen en
kon Aalsmeer de gelijkmaker op het
scorebord krijgen. Een uitslag die
op zich terecht was, want Aalsmeer
speelde een sterke wedstrijd.

Uithoorn - Donderdag 13december
speelde we de derde ronde van de
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
Het begon allemaal nogal problematisch. De printer werkte niet, zodat de loopbriefjes niet konden afdrukken.
Dit was de eerste verrassing, de
tweede was dat de voedingskabel
van het basisstation niet meer te
vinden was. Gelukkig is daar nog altijd Cor Hendriks, die opgetrommeld
kan worden. Hij was er dan ook binnen 10 minuten, waar er bij zijn aankomst dan ook een warm applaus
als een warme deken over hem
neerdaalde. Iedereen was al aan het
bridgen gezet, zodat er even rustig
naar oplossingen gezocht kon worden. Het bleek allemaal mee te vallen, het basisstation werkt ook op
batterijen en we hadden de printer te veel opdrachten gegeven. Na
het uitdelen van de loopbriefjes kon
het bridgen starten. We speelden
maar 5 rondes om de verloren tijd in
te halen. Er werd aan 15 tafels gebridged. Zeven in de A-lijn en acht
in de B-lijn, met helaas een stilzittersronde in de A-lijn,
A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 62,50 %, dit paar had
een paar slechte resultaten behaald,
maar is duidelijk op de weg terug.
Tweede werd het paar Corry Olij-

hoek en Nelly de Ruiter met 61,72
%, dit is zo’n paar dat steeds goed
meedraait in de middenmoot, met
soms een uitschieter naar boven of
naar beneden.
Derde werden het Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met precies
60,00 %, ook al zo’n sterk paar.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het gelegenheidspaar Linneke
van Oevelen en Hanny Hamacher
met maar liefst 67,54 %.
Tweede was het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 59,59 %, dit
is toch wel de plaats waar zij thuishoren. Derde is het echtpaar Ans
en Joop Zoethout met 59,17 %, dit
echtpaar wisselt de mooiste resultaten af met wat mindere, maar het
gemiddelde is toch erg goed.
De competitiestand
Na drie gespeelde rondes is het nog
wat te vroeg om die op te geven, er
kan nog zo veel veranderen.
Volgende week wordt de Kerstdrive gespeeld in Party-en Congrescentrum De Meijert in de Dr.
v.d.Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Aanvang 9.45 uur, we starten met
een kopje koffie, waarna het bridgen om 10.00 uur begint.
Wij hopen dat iedereen aanwezig is,
want het beloofd een zeer gezellige
boel te worden.
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Kerstmarkt in Mijdrecht
OUDERWETS DRUK EN HEEL GEZELLIG

Mijdrecht - Hoewel het weer niet echt was
om naar huis te schrijven, is de Mijdrechtse
Kerstmarkt van zondag jl. als zeer geslaagd
te bestempelen. De markt werd gehouden
van 12.00 tot 17.00 uur en was opgebouwd
rond de ijsbaan. Even leek het erop dat de
bezoekers de markt dit jaar niet konden
vinden. Onze redactie was er om half een,
en er was slechts een tiental bezoekers. Om
half twee nog eens kijken, nog niks... het
zal toch niet... Om half drie nog een keer,
en ja hoor, dat was een Kerstmarkt. Je kon
bijna over de hoofden lopen. Wat een mensen en wat een gezelligheid. Niet alleen op

de markt was het erg druk, maar ook de
winkeliers hadden niet te klagen. Ook in de
winkels was het gezellig druk.
En.. terwijl het overal licht regende,
sneeuwde het op de Mijdrechtse Kerstmarkt. Op het dak van Café Het Rechthuis
stond een sneeuwmachine, wat het geheel nog meer in Kerstsfeer bracht. Het was
echt een gezelligheid die je niet had mogen
missen. Heerlijke warme chocolademelk of
glühwein, poffertjes, bij de Hema broodjes warme worst. Kortom, het was zeker de
moeite waard en voor herhaling vatbaar...
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Hondje doodgebeten door niet
aangelijnde hond
Wilnis - Het seniorenechtpaar Frits
en Sybrigje Timmer is kapot van verdriet. Afgelopen zaterdagmorgen
werd hun hondje Bully, een kleine
Yorkshire Terriër, achter Zonnezijde aan de rand van het Speelwoud,
aangevallen door een op dat moment loslopende grote hond.
Naar later bleek dat een Bordeauxdog te zijn die tijdelijk logeerde bij
een relatie van zijn baasje in Wilnis.
“Ik was net de trap af en liep buiten op het terrein achter het appartementengebouw Zonnezijde met
onze twee hondjes, de teefjes Beauty en Bully. Het zijn Yorkshire Terriërs en we hebben ze jaren geleden als tweeling gekregen. Wij houden heel veel van ze en zien ze zelfs
als onze kinderen. Beide maken dan
ook deel uit van het leven van mijn
vrouw en ik”, vertelt een aangeslagen Frits Timmer. Van de twee hondjes is alleen Beauty nu nog in leven.
“Ik zie een dame met drie honden
en een ervan flitst langs mij heen
en gaat op Bully af. Ik zeg nog tegen haar houd die hond tegen want
die pakt mijn hond. Toen kreeg ik als
antwoord ‘dat doet m’n hond niet’.
Maar het was al te laat. Beauty wist

met lijn en al naar boven de trap op
te vluchten, maar Bully werd meteen gepakt onder aan de trap en die
grote hond molesteerde haar gewoon. De lijn werd door de kracht
gewoon uit mijn hand getrokken.
Met dierenambulance is de hond
naar de dierenkliniek in Vinkeveen
gebracht. Daar constateerde de dierenarts dat ze zwaar inwendig letsel
had opgelopen met bloedingen en
dat ze achter helemaal verlamd was.
Bully is daar wel behandeld. We zijn
zondagavond nog een keer teruggegaan naar de dierenarts omdat het
steeds slechter met haar ging. Uiteindelijk is ze in de nacht overleden. Ik vind het onverantwoordelijk
dat als je een hond als logé krijgt en
die verder niet kent, zomaar onaangelijnd los te laten lopen. Ook al omdat er meer kleine honden worden
uitgelaten in het Speelwoud en die
zijn dan ook in gevaar als er dit soort
honden met afwijkend gedrag los
lopen. In een gesprek dat wij hadden met de dame in kwestie bleek
dat die er nogal laconiek onder was.
Wij hebben haar naam en adres gekregen en gaan natuurlijk verhaal

halen. Ik heb gezegd haar aansprakelijk te zullen stellen voor de kosten die met het herstel van Bully gemoeid zouden zijn.” Het echtpaar is
bang dat Beauty er ook onder zal lijden nu ze haar tweelinzusje en matje kwijt is. “Ons kind is doodgebeten door een loeder dat losliep”, laat
Sybrigje geëmotioneerd weten. “Ze
was al wel tien jaar maar ze had nog
wel een aantal jaren bij ons kunnen
zijn. Je hecht je aan zo’n beestje en
zij aan ons.”
Het blijven beesten
De dame o.a. met de dog in het
Speelwoud liep, was niet bereikbaar voor commentaar. Haar naam
en adres zijn bekend bij de redactie van deze krant. Wél reageerde de
baas van de hond die echter niet bereid was om zijn naam aan dit artikel te verbinden. “Wij betreuren het
ten zeerste wat er gebeurd is met de
Yorkshire Terriër van de heer en mevrouw Timmer. Op de plaats van het
gebeuren zijn kennelijk vanwege de
hoog oplaaiende emoties door de
heer Timmer scheldwoorden geuit
aan het adres van de relatie waaraan ik mijn hond voor korte tijd had

toevertrouwd. Daar willen wij het
verder niet over hebben. Wij hebben
de dierenambulance gebeld en bij
de heer en mevrouw Timmer aangegeven dat wij willen helpen waar
het kan als dat nodig is. Ook dat wij
voornemens zijn de kosten voor zover die in alle redelijkheid voor het
herstel van de hond zijn gemaakt, te
vergoeden. Onze hond is een rustige hond. Hij is lief voor kinderen, het
is een huiselijke hond en bovendien
een sociale hond. Hij gaat mee met
hondenclubs en loopt gewoon los in
de wijk als wij hem uitlaten. Nooit
problemen gehad. Maar ja, ook honden blijven beesten en kunnen soms
door een klein onbekend gebeuren
in de fout gaan.” Aldus de baas van
de ‘schuldige hond’.
De conclusie die uit dit voorval kan
worden getrokken is dat hondenbezitters er goed aan doen altijd hun
hond overal aangelijnd te houden,
behalve op plaatsen waar de hond
vrij mag loslopen en rennen.
Dat voorkomt niet alleen ergernissen, maar ook veel dierenleed
en verdriet. Mooi voornemen voor
2013?...

Project De Jongeren Coach gestart

Schitterend concert Chr.
Mannenkoor Immanuël
Mijdrecht - Het was wel geen
kerstavond met de gebruikelijke
sneeuw, integendeel, de regen viel
met bakken uit de hemel. Het massaal toegestroomde publiek liet zich
er niet door weerhouden en kon dus
afgelopen vrijdagavond, de 14e december, genieten van het mannenkoor, het orkest en de solisten in de
warme ambiance van de R.K.kerk
Johannes de Doper. Alsof het een
ouderwetse kerstsamenzang betrof waren jong en oud aanwezig en
zij zongen naast het luisteren enthousiast mee met enkele bekende kerstliederen. Het Mannenkoor
zong onder de strakke leiding van
dirigent Jan Verhoef en de weer uitstekend op dreef zijnde pianist Peter Bontje en organist Theo Griekspoor samen met het begeleidingsorkest bestaande uit Christine van
Aart-trompet, Aukjen Nauta-fagot,
Sanne Vermeulen-hobo, Monica Straathof-hoorn, Mirjam Vos-vi-

ool en Moniek Eigenhuis-dwarsfluit
enkele bekende kerstliederen in arrangementen voor bovengenoemde
setting. De jonge sopraan Geeske
van Laar zong met haar heldere en
verfrissende stem de sopraansolo’s
in het prachtige kerstoratorium van
componist Johan Bredewout.
Dit oratorium ‘Een Nieuw Begin’ was
wel het hoogtepunt van de avond
waarin de beeldende teksten geschreven door Hans de Ruiter werden gesproken door Gerda Jongsma. Het mannenkoor dat de pianissimo en forte partijen goed onder de
knie had bracht samen met de solisten onder de muzikale begeleiding
van hun dirigent een harmonische
uitvoering voor het voetlicht. Solisten en dirigent ontvingen dan ook
van de voorzitter onder luid applaus
weer een prachtig boeket bloemen
verzorgd door de hofleverancier.
Het publiek werd na afloop gefêteerd op een glaasje glühwein en

Kansen voor hulp aan
jongeren!
De Ronde Venen - Het Gilde De
Ronde Venen is gestart met een
nieuwe activiteit: De Jongeren
Coach. Het Gilde begeleidt al 4 jaar
lang brugklassers die een mentor
als steun in de rug kunnen gebruiken voor de grote omschakeling van
basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs.
Eens in de week komt een coach
dan bij de leerling thuis om met de
leerling te praten over zijn of haar
ervaringen en indrukken te bespreken en om aandacht te besteden
aan de vraag hoe het gaat met huiswerk en met het functioneren op
school.
het duurde dan ook lang voordat de
deuren van de kerk gesloten konden worden. Het koor gaat vol enthousiasme op weg naar het lustrumjaar 2013 en hoopt een aan-

tal mannen gemotiveerd te hebben
op projectmatige bases mee te werken aan het grootse lustrumconcert
in oktober volgend jaar. Informatie
op www.mannenkoor-immanuel.nl .

Kerstzangavond met Hervormde Gemeente
Wilnis - Op maandag 24 december wordt er een kerstzangavond gehouden bij de Hervormde Gemeente Wilnis. De Hervormde Gemeente wil met elkaar stil-

staan bij het rijke kerstevangelie.
Het thema is: Heb jij het al doorverteld? Tijdens deze avond is er
voldoende gelegenheid om bekende kerstliederen mee te zin-

Frits Timmer met de nog in leven zijn Yorkshire Terriër Beauty op de
arm. Op het dekentje ligt zusje Bully. Zij heeft het niet overleefd.

gen en kunt u/jij meezingen/luisteren naar het kinderkoor ‘Ismael’ en het Chr. Gemengd Koor Hiddai. Allen heel hartelijk welkom in
deze dienst samen met degene(n)

die u meeneemt. De dienst begint
om 19.00 uur. Na afloop bent u
van harte welkom in De Roeping
naast de kerk waar een hapje en
een drankje voor u/jou klaarstaan.

Voorzitter André de Graaf vertelt dat
door Stichting De Baat en door de
Gemeente DRV aan het Gilde gevraagd werd om ook voor de iets
oudere jeugd zo’n soort individuele coaching aan te bieden. Daarbij
wordt gedacht aan jongeren in de
leeftijdsgroep 14 tot 23 jaar. En op
dit moment is het Gilde dan zover.
De plannen zijn gemaakt, is er een
aantal coaches aangetrokken en is
er nagedacht over opleiding en begeleiding van deze coaches. Er kunnen dus jongeren worden aangemeld. Jongeren voor wie het ‘niet
vanzelfsprekend’ is dat hun baan
of hun school een succes wordt.

Het moet daarbij wél gaan om jongeren die zélf kiezen voor deze begeleiding. De begeleiding die zij
ontvangen geschiedt vooral in de
vorm van een wekelijks gesprek
met een coach. Het Gilde zorgt
voor een qua achtergrond passende coach en met ervaring die aansluit bij de vraag van de jongere. De
coach richt zich primair op de jongere zelf en niet op zijn ouders of de
omgeving (school e.d.). Maar waar
dat past bij de begeleidingsvraag
wordt contact met ouders, eventueel school of werkgever natuurlijk
niet uitgesloten. Jongeren (of hun
ouders) kunnen zich melden voor
een oriënterend gesprek, het liefst
met een e-mailtje aan info@gildedrv.nl. Bellen kan ook: 06 1863 9239
(Bas de Vree) of 06 8183 2601 (André de Graaf). Na deze aanmelding
volgt dan een gesprek over de vraag
of het Gilde daadwerkelijk iets voor
de jongere kan betekenen. Als dat
zo is, dan volgt daarna een klikgesprek met de potentiële coach. De
begeleiding varieert van drie tot
maximaal 12 maanden. In principe
is de begeleiding kosteloos.
Heb je belangstelling om mee te
doen aan hun werk als coach kijk
dan op de website Gildedrv.nl en
meld je aan voor een oriënterend
gesprek.

Schoolschaatsen voor
groep 7 en 8 Hoflandschool
groot succes
Aalsmeer - Mijdrecht – Op
dinsdag 12 december kregen
de leerlingen van groep 7 en 8
van de Hoflandschool schoolschaatsen op de ijsbaan bij
het Raadhuisplein. De kinderen hadden er weer veel zin.
Na een gezamenlijke lunch
vertrokken ze naar de ijsbaan.
Daar kregen de kinderen les in
drie verschillende groepen zo-

dat ze allemaal op hun eigen
niveau les kregen. Natuurlijk
konden veel kinderen al heel
goed schaatsen omdat ze de
afgelopen jaren al behoorlijk veel hadden kunnen oefenen, maar met de tips van
de schaatsleraren konden zij
goed uit de voeten. De schaatsers troffen het ook nog eens
met een stralend blauwe lucht

en het zonnetje scheen heerlijk. Het leek wel wintersport in
hun eigen Mijdrecht!
De middag werd afgesloten
met een heerlijke kop warme
chocolademelk.
De kinderen en juffen hebben
van deze middag genoten en
willen bij dezen alle vrijwilligers van de ijsbaan bedanken
voor hun inzet.

24 Nieuwe Meerbode

• 19 december 2012

“Collecteren houdt je
jong en levendig!”
Wilnis - Een uitspraak van Henny van Dulken uit Wilnis. Afgelopen vrijdag 14 december kreeg zij
van Marja Beukers, Regiomanager Utrecht van het Prinses Beatrix
Spierfonds de Gouden Speld van
Verdienste opgespeld en ontving zij
een oorkonde. Henny heeft dit verdiend door haar niet aflatende inzet gedurende dertig jaar voor het
Fonds. Als coördinator en collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds stuurt zij elk jaar weer ruim
45 vrijwilligers (collectanten) aan
die in evenzoveel wijken in Wilnis
langs de deur gaan om geld bij elkaar te krijgen voor het Fonds. Dat
gebeurt in de tweede week van
september. Dit jaar behoorde zij tot
de ruim 31.000 vrijwilligers die met
hun landelijke collecte 1,5 miljoen
euro bij elkaar wisten te krijgen.
Een formidabele prestatie in deze
tijd waarin iedereen zoveel mogelijk de hand op de knip houdt. Henny werkt vanaf haar 27e als vrijwilliger voor het Fonds dat zich richt
op onderzoek en behandeling van
spierziekten. Daarvan zijn nu zo’n
zeshonderd(!) aandoeningen bekend waartoe o.a. behoren Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS),
Spinale Musculaire Atrofie (SMA),
Fascioscapulohumerale dystrofie
(FSHD), de spierdystrofie van Duchenne en de ziekte van Pompe.

Laatstgenoemde is onlangs breed
in het nieuws geweest vanwege de
hoge kosten van de geneesmiddelen die met de behandeling van
deze ziekte gemoeid zijn. Kortom,
aandoeningen waarnaar veel onderzoek wordt verricht en dat ook
veel geld kost. Beslist de moeite
waard om je daarvoor als vrijwillige
collectant in te zetten. Dat deed en
doet Henny nog steeds. In het tijdvak dat de collecte van start gaat
in september brengt zij op de fiets
de collectebussen rond. Vervolgens
gaat zij samen met de andere collectanten op pad waarbij ieder zijn
eigen wijk heeft in Wilnis, inclusief
de buitengebieden. In dit geval betekent een ‘wijk’ een straat of enkele straten vlak bij elkaar.
Hemels geschenk
“Toen ik met dit vrijwilligerswerk
begon leverde dat wel de nodige
spanning op of ik het wel aan zou
kunnen. Het gaf mij echter ook hele dankbare gevoelens om iets te
betekenen voor mensen die moeite hebben met bewegen of dat helemaal niet meer kunnen, terwijl je
zelf nog zo goed ter been bent. De
meeste mensen ervaren gezondheid en goed kunnen bewegen als
iets normaals. Voor andere mensen in de samenleving zou het een
hemels geschenk zijn”, laat Hen-

ny weten. “Behalve dat collecteren
geld voor het broodnodige onderzoek oplevert, zie ik als bijkomend
voordeel dat het je bij het lopen
jong en levendig houdt. Bovendien maak je veel sociale contacten door langs de deuren te gaan.
Er zijn mensen die zeggen vaak te
weinig contant geld te hebben om
iets te geven. Dan zorg je voor een
potje waar je af en toe wat in doet.
Heb je altijd kleingeld bij de hand.
Onze vier kinderen en mijn echtgenoot Johan hebben altijd meegeholpen als het collectetijd was.
Johan is nu nog degene die het
meeste doet sinds ik ermee begon.
Hij loopt met de collecte de buitengebieden af. Hij is al dertig jaar
mijn back-up. Zonder zijn steun
zou het voor mij heel moeilijk zijn
geweest en daarom draagt hij bij
aan deze onderscheiding.”
Regiomanager Marja Beukers was
het er helemaal mee eens en dus
kreeg Johan eveneens de Speld
van Verdienste uitgereikt. Een andere vrijwilliger en vriendin van
Henny is Rutgera Plomp. Zij levert al weer 29 jaar onafgebroken
haar bijdrage. Rutgera woont op
de Geerkade en dat is tevens haar
‘wijk’. Ook zij kreeg woorden van
waardering toebedeeld van Marja Beukers en kreeg eveneens het
gouden kleinood opgespeld. Mar-

Marja Beukers van het Prinses Beatrix Spierfonds, uiterst links, heeft Henny van Dulken, haar echtgenoot Johan en
Rutgera Plomp beloond met De Speld van Verdienste
ja: “Het bestuur van het Fonds is
bijzonder trots op deze vrijwilligers die zich jarenlang onbaatzuchtig inzetten. Zij verdienen behalve woorden van dank onze grote waardering. Zonder de inzet
van hen en hun collega-vrijwilligers zou het Fonds niet dat kun-

nen doen wat het nu doet. Zij zijn
dus een factor van betekenis.”
Maar ook bij de collectanten slaat
de vergrijzing toe. Wat vers (en
jong) bloed zou wenselijk zijn. Het
is voor slechts een keer per jaar
en u dient er een heel goed doel
mee. Om een bijdrage te leveren

aan de organisatie en/of het hanteren van de collectebus, kunt u
zich melden bij Henny van Dulken,
tel. 0297-286480. Meer weten over
het Prinses Beatrix Spierfonds en
over spierziekten? Ga dan naar de
website: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

Bedrijvigheid op Vlinderbos

Kerstklanken in de morgen

Wilnis - De afgelopen weken zijn de
kinderen van groep 7/8 van de Vlinderbosschool druk bezig geweest
met het project ‘Bizworld’.
De kinderen zijn verdeeld in bedrijven. Elk bedrijf heeft zijn eigen bedrijfsnaam moeten bedenken, functies zoals directeur marketing of directeur financiën onderling moeten
verdelen, materialen ingekocht, een
verkoopplan hiervoor bedacht en
die materialen uiteindelijk ook heeft
verkocht. Diverse enthousiaste ouders hebben een verhaal gehouden
over hun beroep, functie of onderneming en de kinderen zijn op bedrijfsbezoek geweest bij Spelt Bedrijven in Nieuwkoop en bij Walraven BV in Mijdrecht.
De door de kinderen gestarte bedrijven mochten tegen speciale actieprijzen diverse materialen inkopen bij Hobby Dee te Mijdrecht, DA
Bogaard te Amsterdam en de Wereldwinkel uit Mijdrecht. Een aantal ouders heeft de bedrijven bege-

Mijdrecht - Op maandagmorgen
24 december wordt in de gerestaureerde Janskerk in Mijdrecht ook dit
jaar een bijzonder kerstconcert gegeven. De bekende organist Martin
Mans en de jonge trompettiste Jantine Kalkman geven dan een concert, dat geheel in het teken van de
kerst zal staan.
Het programma bestaat uit een aantal orgelimprovisaties van bekende
en moderne kerstliederen, verschillende kerstmelodieën voor orgel en
trompet en veel samenzang. Het
concert begint om 11.00 uur maar

leid naar de verkoopmarkt op 14 december.
Al vroeg in de ochtend hebben de
kinderen hun kraampjes ingericht
zodat ouders en kinderen uit de andere groepen zelfgemaakte wafels,
handgemaakte theelichtjes, sleutelhangers, flesjes badzout en nog
veel meer konden kopen. De hele
dag gonsde het van bedrijvigheid en
kinderen die enthousiast hun waar
aan de man brachten. De opbrengst
van de verkoopmarkt gaat naar een
zelfgekozen goed doel. Kinderen
hebben voor de andere groepen zelf
verteld over Warchild en waarom ze
dat goede doel
hebben gekozen.
De opbrengst bedraagt maar liefst
bijna 2100 euro en binnenkort
komt een vertegenwoordiger van
Warchild de cheque met het exact
opgebrachte bedrag in ontvangst
nemen. Met dit fantastische resultaat sluiten de kinderen een bijzonder project af!

De jongerenbus bijna klaar
Mijdrecht - Het jongerenwerk
van Stichting De Baat is nu druk
bezig met het ombouwen van
een rijdende supermarkt naar
een jongerenbus. Dé mobiele
ontmoetingsplek voor alle jongeren uit De Ronde Venen. Zij zijn
al in een vergevorderd stadium.
De bus is inmiddels opgefrist met
een likje verf, de zithoeken zijn
gemaakt en worden op dit moment bekleed. Deze week heeft
het jongerenwerk de hulp gekregen van ‘Van Kreuningen’ die de
vloerbekleding van de bus geheel
heeft verzorgd en gesponsord!
Het jongerenwerk wil dat de bus
een fris, creatief en duurzaam uiterlijk gaat krijgen. Voor het duurzame aspect wordt op dit moment onderzocht of het mogelijk is dat de bus voorzien wordt
van zonnepanelen zodat er gebruik gemaakt kan worden van

groene energie. Met al deze hulp
zal het mogelijk zijn dat de jongerenbus vanaf januari 2013 door
De Ronde Venen zal rijden en op
verschillende plekken gaat staan
met leuke activiteiten. In de jongerenbus zijn verschillende dingen te doen. Zo kan kunnen jongeren er gamen, huiswerk maken, workshops volgen, film kijken op groot scherm, sporten,
vragen stellen aan de jongerenwerkers of gewoon komen chillen.
Wil je al een peek-preview van de
bus hebben? De bus staat vrijdag 21 december tot zondag 23
december bij de ijsbaan op het
Raadhuisplein. RTV Ronde Venen zal vanuit de bus live radio
en televisie maken en zich inzetten voor Serious Request.
Voor meer informatie over de jongerenbus zie: www.veenig.nl

RTV on Ice
steunt Serious
Request

Nieuwe collecties
sieraden bij Trends Only
Mijdrecht - Trends Only in winkelcentrum De Lindeboom is een winkel die zich helemaal heeft toegelegd op trendy en fashion sieraden,
horloges, tassen en bijbehorende
accessoires. Zowel Lisette als haar
collega Marleen adviseren u graag
over de verschillende collecties. De
winkel is een tweede vestiging van
Juwelencentrum Koek in de Dorpsstraat, bekend als specialist van onder meer trouwringen en traditionele gouden sieraden. Koek heeft
in Trends Only de grootste collectie
aan bedels, kettingen, armbanden,
ringen, oorbellen en zelfs horloges
van Pandora ondergebracht. Daarmee kunnen liefhebbers zelf hun
sieraden samenstellen in de meest
mooie combinaties. Er is keuze uit
meer dan 600 verschillende onderdelen van goud, zilver, kristal, Muranoglas, Macramé, echt leder, enzovoort. Trends Only is de winkel
met het grootste aanbod in de regio en heeft veel op voorraad. De
bedels van Pandora zijn nog steeds
het meest gewild.
Het is echter niet alleen Pandora wat de klok slaat. Ook merken
als Police, ixxxi, Vendoux, MelanO,
Fling, My iMenso, Kameleon en iKKi maken deel uit van de omvangrijke collectie van nog veel meer toonaangevende merken als we het hebben over sieraden, beads en horloges.
Scherpe prijzen
“Nieuw zijn sieraden uit de collectie van New Bling, waar zojuist een
kerstbrochure van is verschenen.
Super trendy, in veel uitvoeringen
van zilver in de kleuren rosé, bruin,
blauw en zwart/wit, gecombineerd
met diverse fraaie materialen. Tot
de collectie behoren ook gevlochten
armbanden en aanschuifringen. Alles tegen heel scherpe prijzen. Absoluut top! Zilver is helemaal in, het
vervangt steeds vaker het goud dat
onbetaalbaar is geworden,” vertelt
Lisette. “Verder hebben we een uitbreiding van MelanO, namelijk de

Twisted collectie, een nieuwe lijn
met veel stapelringetjes en armbanden. Ook de collectie van Vendoux
is megagroot opgezet, met heel veel
nieuwe modellen in rosé en goudkleur. Dolce Luna is een eveneens
een nieuw merk dat wij voeren met
prachtige sieraden. Kenmerken van
‘oude’ sieraden zijn daarbij in een
nieuw jasje gestoken en dat heeft
geresulteerd in een supermooi aanbod. Daartoe behoren verzilverde en
echt zilveren sieraden in een bijzonder goede kwaliteit.”
Niet in de laatste plaats heeft Trends
Only ook nog eens een fraaie collectie handtassen voor dames en heren. Kortom, een assortiment dat
mooi op elkaar aansluit en waard
is nader bekeken te worden. Wie
belangstelling heeft kan er zonder
drempelvrees (de winkel heeft geen
drempel) vrijblijvend rondkijken. Lisette: “De fashion sieraden, horloges en beads die wij hier aanbieden behoren overwegend tot de populaire prijsklasse. Voor goud, edelstenen en trouwringen moet men
bij onze andere winkel in de Dorpsstraat zijn. Bij Trends Only is echter
alles trendy wat de klok slaat.”
Internetwinkel
Het complete fashion sieradenaanbod kan ook via internet worden bekeken en besteld. Er zijn twee websites, te weten www.trendsonly.nl en
www.pandoragoldshop.nl. Liefhebbers kunnen van achter hun PC de
collectie bekijken, hun keuze maken
en die online bestellen en betalen.
Een en ander wordt dan thuis gestuurd maar men kan het ook in de
winkel komen afhalen.
Degenen die Pandora sieraden al
kennen en ze dragen zullen de weg
naar de winkel in De Lindeboom zeker weten te vinden, maar ook eerst
de website willen bezoeken Hoe
dan ook, u bent zowel ‘virtueel’ als
‘fysiek’ geheel vrijblijvend van harte
welkom bij Trends Only. Bel voor nadere inlichtingen met 0297-252560.

De Ronde Venen - RTV Ronde Venen, de radio- en televisieomroep voor gemeente De Ronde Venen, zet zich net als voorgaande jaren in voor Serious
Request. Vrijdag 21 tot en met
zondag 23 december wordt live
radio en televisie gemaakt vanaf
de ijsbaan op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Met diverse bijzondere gasten en acties wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld
op te halen. Ruim 5,5 miljoen baby’s sterven elk jaar binnen een
maand na de geboorte of voor
en tijdens de bevalling. Babysterfte is een stille ramp die zich
elke 6 seconden voltrekt. Oorzaak is het ontbreken van goede medische zorg en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen
zijn vaak voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s niet bereikbaar of niet toegerust op de verzorging van de
allerkleinsten. Veel vrouwen weten niet goed hoe zij goed voor
een pasgeboren kindje moeten
zorgen. Met eenvoudige hulp en
begeleiding kan deze stille ramp
bestreden worden. Daarom
vraagt Serious Request dit jaar
aandacht voor deze kwetsbare
allerkleinsten. Kijk op www.rtvonice.nl voor informatie over de
actie. Maar luister en kijk vooral
het weekend voor kerst en help
RTV on Ice met het inzamelen
van zoveel mogelijk geld.

Autodiefstal na
inbraak

Wilnis - Op zaterdag 15 of zondag 16 december werd een auto gestolen na een woninginbraak. Tussen 15.30 uur en 01.10
uur vond er een woninginbraak
plaats aan de Herenweg. De inbrekers hebben de auto van de
bewoners gestolen. Het is een
grijs/blauwe Audi, type A, sedan model met het kenteken
82-RH-FX. Heeft u meer informatie over de woninginbraak of
de auto, neemt u dan contact op
via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.

de kerk is open vanaf 10.00 uur.
Aan iedereen die dat wil wordt vanaf 10.00 uur, in gebouw Irene naast
de kerk, een kopje koffie met kerstbrood aangeboden.
Het concert is gratis toegankelijk.
Het is het eerste concert nadat de
grondige verbouwing van de Janskerk is gereed gekomen.
Dus een prima gelegenheid om opnieuw van het mooie orgel in de totaal gerestaureerde kerk te genieten maar ook om samen de aloude
en nieuwere kerstliederen te zingen.

Loop je binnenkort
een Marathon of
een Vierdaagse?
Ben je binnenkort
jarig of ga je trouwen?
Ga je iets
speciaals doen?

kom

in actie
voor jouw
favoriete

goede
doel!

Kies uit meer dan
2000 goede doelen
Meld je aan en start je
eigen actie op
www.geefsamen.nl
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Veenland turnsters schrijven geschiedenis!
en, dus ze moesten goed hun best doen want
alle foutjes telden. Ze turnden een uitstekende wedstrijd maar met uitzondering van de
balk, daar werden toch wel foutjes gemaakt.
Met de prijsuitreiking had dan ook niemand
eigenlijk op een prijs gerekend en de Veenlandtoeschouwers keken dan ook heel verbaasd toen bleek dat ze het eerste teamkampioen waren in rayon de Vechtstreek. Toch
geschiedenis geschreven. Ook in deze ronde
turnde Veenland 2 met Marijn Zuiker, Eva turk
en Megan Bakker. Zij turnden ook een goede wedstrijd maar helaas bij Marijn wilde de
overslag over de kast nog niet helemaal lukken en ook bij hun telde elk foutje. Ze werden 6de.

Wilnis - Vorige week was al de eerste wedstrijd van het seizoen. Een hele nieuwe wedstrijd ,namelijk de teamwedstrijden.
In het team mochten maximaal 5 turnsters
van een niveau of met een turnster van een
niveau lager. Van die 5 turnsters turnen er vier
op een toestel en de drie beste oefeningen
tellen.

Iedereen was wel nieuwsgierig hoe de wedstrijd zou verlopen.
Voor Veenland deden drie teams mee en ze
hadden een team gecombineerd met vereniging BEO.
Als eerste mocht Veenland 1 met Daphne
Post, Isa Groenendaal en Muriël Coppens. Zij
turnden in niveau 10. Ze waren met z’n drie-

Niveau 8
In de tweede ronde turnde niveau 8. Dit waren de turnsters Tanja Kamp, Lisa van Scheppingen (voor haar sinds 5 jaar weer een wedstrijd), Sascha Stam, Rebecca Janmaat en
Floor Kouwenberg. Ze begonnen de wedstrijd
uitstekend op brug. De trainsters vonden zelfs
dat ze het nog nooit zo goed hadden gedaan.
Ook sprong en vloer gingen goed maar ook
bij hun was de balk het struikelblok. Het bleek
dat de jury de handstanden niet hoog genoeg
vond. Sascha schreef ook geschiedenis door
voor het eerst een hele oefening op de balk te
blijven tijdens een wedstrijd.
Met de prijsuitreiking bleken ze toch net
naast het podium op de vierde plaats te mogen plaatsnemen en ook zij kregen een
mooie medaille. Als laatste turnde Celine de
Boer haar wedstrijd, zij deed dit samen met 2
turnsters van Beo in niveau 6. Het word een
saai verhaal maar ook hier was die vervelende balk de spelbreker. Celine turnde een uitstekende wedstrijd met een uitschieter weer
op de brug. Haar team werd ook 4de. Het was
een nieuwe wedstrijd maar zeker voor herhaling vatbaar. Het was een gezellige dag met
mooie en onverwachte resultaten en Veenland kijk dan ook vol trots terug op deze dag
en hoopt dat dit een goed begin is van een
sportief turnseizoen.

Winter Wonder Wandeling
voor Kwakelse wandelclubs
De Kwakel - De jaarlijkse ‘Winter Wonder Wandeling’ is zondag
9 december voor de 8e keer gelopen vanuit Amsterdam. Alle zeven wandelclubs van De Kwakel lopen een keer per jaar tezamen een
tocht van ca. 30 km. De leden van de
club “De Heeren van Aemstel” hadden dit jaar de eer om de tocht te organiseren, wat ze perfect is gelukt.
De bus stond klaar om de 50 deelnemers naar Mokum te vervoeren,
de start was bij het centraal station.
Door de smalle straatjes en langs de
grachten liep de colonne door het
Vondelpark richting het Amsterdamse bos. Hier was bij de manege de
koffiepauze met de bekende appelpunt, de weg werd vervolgd langs

de Ringvaart in Aalsmeer. Bij de Jac.
Takkade stonden familieleden van
de organisatie klaar met broodjes,
snert en een warm drankje. Dit werd
door de wandelaars zeer op prijs gesteld en er was weer energie voor de
laatste 10 km. Bij dit punt kwamen er
ook nog wandelaars bij die de korte afstand liepen. Het eindpunt na
32 km was bij boerderij Nooitgedacht aan de Boterdijk. Daar stonden de koffie en een borrel klaar en
rond zes uur een warm buffet als afsluiting. De stalmeester Theo van
de Heeren van Aemstel bedankte
de gastvrijheid van Wim en MarieTherése voor het beschikbaar stellen
van hun gezellige stal voor dit Wonderlijke Winterse evenement.

Dames 1 Atalante eindigt
2012 met volle winst

Vinken 3 blijft meedoen
Vinkeveen - Met zes punten uit vier
wedstrijden draait De Vinken 3 lekker mee in de zaalcompetitie. Tegenstander Luno 3 werd vooraf gezien als één van de zwakke broeders. Desondanks mocht er van onderschatting geen sprake zijn, want
Luno had tot nu toe twee keer gewonnen. De opdracht was duidelijk:
gelijk de tegenstander onder druk
zetten, de taken goed uitvoeren,
voor elkaar werken en met overtuiging schieten.
De Vinken 3 had de woorden goed
in de oren geknoopt en de beginfase was dan ook duidelijk voor de
ploeg uit Vinkeveen. Binnen een
paar minuten stond het al 3-1. Op
dat moment leek het een makkelijke
middag te worden, maar langzamerhand liet Luno zien dat het toch wel
degelijk kon korfballen. Bij De Vinken stokte de productie. Ondanks
(zeer) lange aanvallen met diverse schoten wist het de voorsprong

niet uit te bouwen. Sterker nog, Luno sloop dichterbij en bij rust stond
het 6-6.
Punten lieten liggen.
Aan het begin van de tweede helft
hetzelfde spelbeeld. De Vinken was
zowel technisch als tactisch beter
dan Luno, maar vergat dat in scores uit te drukken. Na een kleine
tien minuten, bij de stand 8-8, gooide de ploeg de schroom van zich af.
De ploeg kwam op stoom, zoals dat
zo mooi heet. Met scores van nagenoeg de hele ploeg liep het uit naar
15-10. Luno spartelde nog heel even
tegen (15-11), maar het slotaccoord
was toch weer voor de Vinkeveners.
De eindstand 17-11 was uiteindelijk een goede afspiegeling van het
krachtsverschil. Het was ook de verdienste van de hele ploeg. Van degenen die gescoord hadden, maar
zeker ook van degene die de andere
taken (afvangen, aangeven, spelverdelen) zo goed verzorgden.

Veenshuttle heren 2 op
weg naar kampioenschap
Wilnis - Afgelopen donderdag
avond speelde het heren 2 team de
thuiswedstrijd tegen US heren2 uit
Amsterdam. In de uitwedstrijd was
de uitslag o-8 voor ons, dus werd
de wedstrijd met vertrouwen tegemoet gezien. Dit bleek ook zo uit te
pakken. Hans en Ruud sloegen in
de 1e dubbel snel de punten bij elkaar en binnen 20 minuten hadden
ze de wedstrijd gewonnen. In de 2e
dubbel waren Rob en Joop duidelijk te sterk voor de tegenstanders.
Dus ook deze wedstrijd werd in korte tijd gewonnen. De eerste single
van Hans was wel een echte wedstrijd. Misschien omdat Han er iets
te gemakkelijk over dacht. Uiteindelijk werd er toch in twee sets ge-

wonnen. Ook Frans en Rob waren
duidelijk te sterk voor de tegenstanders en haalden de wedstrijdpunten binnen. Alhoewel Joop normaal
gesproken geen single meer speelt
deed hij dit nu bij uitzondering toch.
Met geconcentreerd spel wist hij de
heel wat jongere tegenstander te
verschalken.
Alhoewel de tweede set slecht begon met een 1-6 achterstand werd
ook deze uiteindelijk ruim gewonnen. De twee laatste dubbels waren ook weer voor Veenshuttle. Dit
resulteerde dus in een overwinning
van 8-0. Met nog twee wedstrijden
te gaan kan het team het kampioenschap nauwelijks meer mislopen.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde het eerste damesteam van
V.V. Atalante, gesponsord door Krijn
Verbruggen en Haaxman Lichtreclame, haar laatste wedstrijd van 2012.
In een prachtig versierde kantine
moest het team lange tijd wachten
voor ze eindelijk de wei in mocht.
Ruim anderhalf uur na aankomst
begon de wedstrijd en eindigde in
een prachtige 0-4 overwinning voor
de Vinkeveense ploeg.
De eerste set startte gelegenheidscoach Carin van Kouwen met Mirjam van der Strate op spelverdeling,
Nancy Lijten op de diagonaal, Natalie van Scheppingen en Jana Chatrnuchova op buiten en Daniëlle van
der Horst en Ingeborg Verweij op
midden. Dames 1 kwam niet lekker
uit de startblokken, maar stond toch
vrij snel op een grote voorsprong.
Dit kwam meer door de fouten van
de tegenstanders dan dat ze zelf
heel goed speelde. Er werd zakelijk
gespeeld en zo werd de eerste set
met 13-25. De tweede set werd gestart in dezelfde opstelling. Het viel
de dames helemaal niet mee om
hun eigen spelletje te spelen, wat
leidde tot veel misverstanden en
slordigheden. Met veel servicedruk
werd er echter wel steeds een ruime voorsprong genomen. Smashing
Velsen was in de huidige samenstelling gewoon niet opgewassen tegen

Atalante en ondanks dat ze niet hun
beste spel speelden, wonnen de
Vinkeveense dames ook de tweede set dik. (14-25) Saskia van Sligtenhorst vond het prima op de bank
naast coach Carin en dus werd ook
de derde set weer op dezelfde wijze
gestart. Het spel van Atalante werd
eigenlijk steeds minder. De pass
was vaak onzuiver, waardoor de setups ook niet goed kwamen. De aanval werd erg standaard en Smashing Velsen kreeg steeds meer grip
op de geslagen ballen van Atalante.
Het niveauverschil bleef erg groot
en met een goede servicebeurt
werd het definitieve gaatje toch
weer in het voordeel van Atalante
geslagen. (17-25)
Na de 0-3 voorsprong was het zaak
om de vierde set niet te verslappen
om zo de volle winst binnen te kunnen halen. Coach Carin zette alle
meiden op scherp en dit was duidelijk zichtbaar. Het spel had nog
steeds niet het hoogste niveau,
maar de pass was nu weer zuiver
en er werd goed verdedigd op de
soms verrassende ballen van Smashing Velsen. Met de service werd
nog iets meer risico genomen en dit
keer ging dit vrijwel foutloos. Zonder al te veel inspanning werd de
vierde set dik gewonnen met 9-25
en kon dames 1 zo vijf punten bijschrijven op hun conto.

Barcelona najaarskampioen
Mijdrecht - Zondag 16 december vierde Barcelona het najaarskampioenschap bij de Champions
League van Argon !! De competitie
werd met overmacht gewonnen: 9
wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen
en 1 gelijk gespeeld.
Door het slechte weer van de laatste weken, was er de laatste speelronde een dubbel programma, deze
laatste 2 wedstrijden, tegen Arsenal
en AC Milan waren extra spannend
aangezien de nummers 3 en 2 op
de ranglijst stonden De wedstrijd
tegen Arsenal werd een uit het

vuur gesleept gelijkspel (4-4) en
Celtic had van AC Milan gewonnen
waardoor Barcelona dus al kampioen was. Dat was de mannen nog
maar even niet verteld waardoor er
in de laatste wedstrijd vol voor de
winst gegaan werd, dat werd beloond met een mooie 4-3 overwinning.
Gefeliciteerd Casper, Filip, Imran,
Jens, Marijn, Milan, Nick, Niels en
Sam, lekker genieten van dit kampioenschap en de vakantie! En na
de winterstop gaan jullie weer vol
aan de bak!

700ste deelnemer bij Spel en Sport DRV

89-jarige Kees Boelhouwer
begint nu met sporten
De Ronde Venen - Spel en Sport
heeft in Kees Boelhouwer de 700ste
deelnemer mogen verwelkomen!
Met het gevarieerde aanbod van
cursussen is Spel en Sport bezig steeds meer jongeren en ouderen aan het bewegen te krijgen.
Dat aanbod loopt van pittige lessen waar je transpirerend uit komt,
tot aangepaste oefeningen, bijvoorbeeld in het zwembad. Maar in alle lessen wordt er getraind en... is
er ruimte voor gezelligheid. “Sport
is niet mijn ding en dat is het ook
nooit geweest”, aldus Kees Boelhouwer, “Toen ik als kind uit Indië
kwam, was het winter en werd er
toch buiten gegymd. Ik vond het alleen maar koud. Op mijn eindexamenlijst kreeg ik uit vriendelijkheid
een 6, omdat een onvoldoende misstond tussen de andere cijfers.”
Zijn vrouw Adri is 79 jaar en sport
al jaren bij Spel en Sport. Zij heeft
er erg op aangedrongen, dat Kees
ook wekelijks een uurtje ging bewegen. Maar de doorslag gaf een bijeenkomst over osteoporose, waar

ook oefeningen gedaan werden.
Kees doet nu mee aan een sta/zitgymgroep: “Ik vind het leuk; de oefeningen zijn goed en het is ook gezellig bij het koffiedrinken.” Adri en
Kees zitten niet op dezelfde groep
“want dan ga je elkaar alleen maar
corrigeren.”
Al jarenlang gaan Kees en Adri drie
of vier weken naar de wintersport:
“We gingen langlaufen, skiën hebben we nooit gedaan. En de laatste twee jaar houden we het op
wandelen. We willen ook geen risico meer nemen.” Hoewel beiden de nodige gezondheidsproblemen achter de rug hebben,
ogen ze als fitte mensen, aan wie
je hun leeftijden niet afziet. Voorzitter Jos Kooijman en bestuurslid
Ad Peek zijn blij met de snelle groei
van Spel en Sport en overhandigden Kees als 700ste deelnemer een
Spel en Sport poloshirt en bloemen.
Wilt u meer weten over de cursussen van Spel en Sport, kijk dan op
www.spelensportdrv.nl
of bel: 0621918353.

Kwinkslag 1 kijkt aan
tegen een nederlaag
Wilnis - Afgelopen donderdag
mocht Kwinkslag 1, bestaande uit
Ton Bunschoten, Berry van Veen,
Barbara Reurings en Jolanda Klinkhamer, aantreden tegen een jeugdig team uit Zeist. Met goede moed
werd er begonnen met de herendubbel. Na een matig einde van de
1e game schakelden Ton en Berry
een tandje bij en werden de heren
uit Zeist met ruime cijfers verslagen in de 2e en 3e game. Gelijktijdig
werd de damesdubbel gespeeld die
helaas verloren ging. Hierna mocht
Ton aantreden in de enkel. De partijen waren aan elkaar gewaagd,

maar op de belangrijke momenten kon Ton de punten helaas niet
naar zijn kant toetrekken, 1-2. Nadat de andere 3 enkelpartijen duidelijk naar Zeist gingen waren de
mix dubbels aan de beurt. In de 1e
mix wisten Berry en Barbara de tegenstanders op de knieën te krijgen
in 2 games, een puike prestatie! In
de 2e mix kwamen Ton en Jolanda
in de 2e game sterk terug, maar in
de 3e game wist en de tegenstanders zich weer op te richten en de
partij te winnen. Een 2-6 nederlaag,
maar toch een geslaagde avond met
goede partijen!
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Atlantis 3 neemt de punten mee
naar Mijdrecht
Mijdrecht - Het door HW van der
Laan BV gesponsorde derde team
van Atlantis heeft zich weer prima bewezen. Vol enthousiasme
gingen ze op weg naar Reeuwijk
om daar tegen het tweede team
van die club te spelen. De wedstrijd begon met in de eerste aanval Arjen Markus, Timo Jongerling, Cynthia Sassen en Chantal Poolman en in de eerste verdediging Barry van der Waa, Martijn de Horde, Kim Stolk en Sandra
Pronk. Daarnaast was er ook een
goed gevulde bank met Iris Facee
Schaeffer, Wilma Kranenburg, Harold Taal en Robin van ’t Schip. Atlantis 3 wist als eerste de korf te

Na rust kon Atlantis meteen de
aansluiting maken naar een gat
van twee doelpunten. Door de
vechtlust en mentaliteit werkte de ploeg zich naast Reeuwijk.
Met nog twintig minuten te spelen was er dus nog van alles mogelijk deze wedstrijd. In de hierop
volgende minuten bleven beide
ploegen gelijk op gaan. De wedstrijd werd steeds wat feller. Duels
werden harder ingegaan. Bij een
stand van 11-10 in het voordeel
voor Reeuwijk en met een strafworp voor Atlantis werd de wed-

Volgende week staat er een belangrijke wedstrijd op het programma tegen Gemini uit Gouda.
Deze ploeg speelt net zoals Atlantis voor het kampioensschap. We
heten iedereen van harte welkom
in de sporthal. Atlantis speelt om
15:40 thuis.

Atalante H1 prima op
koers door mooie winst
Vinkeveen - Vrijdag 14 december
speelden de mannen van één tegen
de rijzende sterren van Armixtos die
in het 2e deel van de eerste competitiehelft veel punten gehaald, en
ook tegen de wat hogere teams in
de ranglijsten. Ze stonden dan ook
ineens op de 4e plaats in de ranglijst. Het A-side team maakte zich
dus op voor een spannende en zware wedstrijd. Naast het centre court
draaiden de mannen van H2 warm,
het beloofde een gezellige en rumoerige avond te gaan worden. Tijdens het inspelen stroomde de tribune dan ook langzaam vol om de
twee geelgroene topteams te kunnen zien spelen. Of het nu voor H2
of H1 kwam leek een beetje fifty-fifty verdeeld, maar voor beide teams
was het in ieder geval bij aanvang
een mooie steun.Dec eerste set was
degelijk spelen maakte van de eerste set een 25-16 overwinning.
In de 2e set werd Armixtos vanaf het begin onder druk gezet met
een goede serve en een uitstekend
blok. Vooral Bas maakte de midden-blokkeerders van Armixtos helemaal gek! Alles wat Bas voor zijn
slagarm kreeg van verdeler Frans
resulteerde in een deuk in het veld
aan de andere kant. En elke setup van de spelverdeler van Armix-

De Ronde Venen - Gelukkig voor
de andere teams in de 1e divisie is
DIO niet onoverwinnelijk. De Schans
bewees dat de afgelopen week door
met 7-2 DIO te verslaan. In de 2e divisie dendert De Merel/Heerenlux 1
maar door. ASM Mijdrecht 2 moest
met 0-9 diep door het stof voor De
Merel 1.

strijd gestaakt. De scheidsrechter was het gezeur en gepraat van
beide ploegen zat. Naar de mening van Atlantis floot de beste man een goede wedstrijd. Op
dit niveau heeft de ploeg mindere scheidsrechters gehad. Na een
korte onderbreking van tien minuten werd de wedstrijd hervat.
Beide coaches en aanvoerders
werden ingelicht om niet meer te
praten tegen de scheidsrechter.
De wedstrijd werd hervat met
de strafworp voor Atlantis. Deze
werd koelbloedig afgemaakt door
Jeroen Korver. Met nog twaalf minuten te spelen was er nog van
alles mogelijk voor beide ploegen.
Het was Atlantis die in de laatste paar minuten feller en scherper was met de kansen. De ploeg
kwam terug van de achterstand
en ging erop en erover. Reeuwijk
kon nog een keer terug komen tot
12-12, maar hierna was het Atlantis die toch twee keer weer de korf
vond. Met nog een tegengoal van
Reeuwijk werd uiteindelijk de
wedstrijd beslist in het voordeel
voor de ploeg uit Mijdrecht.

tos op de hun middenaanvaller resulteerde in een mooi blok van Bas,
of een goed te verdedigende bal
voor de Vinkeveense verdediging.
Ook deze set werd gewonnen met
de klinkende cijfers 25-12! De derde set:. 25-13. De vierde en laatste
set begon Armixtos wat sterker aan
de set door heel opportunistisch te
gaan spelen. Er werden wat staffels
gedaan en de aanval op buiten begon ook wat beter te scoren. Gelukkig hadden we Bas en Robert die
door goed blokwerk enig sprankje
hoop op een setwinst voor Armixtos vakkundig in de grond boorden.
Op 20-12 werd Jeroen D. er in gewisseld voor Iwan en het team stevenden af op een mooie ruime overwinning. Maar de mannen van Armixtos hadden niets te verliezen..
Frans nam toch nog een time-out
op 22-18 om iedereen weer even op
scherp te krijgen. Als de ploeg van
Atalante nog kans wilde maken op
het kampioenschap dan hadden ze
dit punt erg hard nodig! Zo gezegd
zo gedaan. Er werd een goede side-out gespeeld en daarna werden
er geen fouten meer gemaakt. Armixtos werd nog 2 puntjes gegund,
maar de overwinning ging naar de
mannen van Atalante H1!!! 25-20 en
dus 4-0!

zij een doorloopbal door Sandra
Pronk. Vanaf dat moment wist Atlantis de doelpunten naar zich toe
te trekken en een voorsprong te
creëren. Reeuwijk probeerde telkens nog terug te komen en met
een doelpunt van hun kant wisten
ze dichterbij te komen. Maar Atlantis 3 zorgde telkens weer voor
twee doelpunten voorsprong. De
laatste minuten werden zorgvuldig door Atlantis 3 uitgespeeld en
Reeuwijk wist niet meer bij te komen.
De scheidsrechter floot de wedstrijd af met op het scorebord een
stand van 12-14. De winst was
voor Atlantis 3.

BC De Schans wint
verrassend van DIO

Atlantis 1 wint ook na
moeizame start
Mijdrecht - Atlantis 1 mocht deze week aantreden tegen Reeuwijk. Beide ploegen draaien bovenin mee. Het was voor beide teams
belangrijk om de wedstrijd te winnen om de aansluiting te houden
op Gemini. Die ploeg had eerder deze middag al gewonnen
van een zwak Argus. Atlantis begon zeer slecht aan de wedstrijd.
De ploeg keek binnen zes minuten tegen een 4-0 achterstand
aan. Gelukkig kon de ploeg veerkracht tonen naarmate de wedstrijd vorderde. Het vlaggenschip
van Atlantis kon zich terug knokken naar een stand van 5-4 in
het voordeel van Reeuwijk. In de
laatste paar minuten voor de rust
kon de tegenstander nog uitlopen naar 7-4. In de rust werd er
ook zeer op gehamerd om meer
vechtlust ten strijde te brengen
voor in de tweede helft.

vinden door een mooie openingsbal welke door Chantal Poolman
werd benut. Zowel Reeuwijk als
Atlantis gingen gelijk op, mede
door de scherpe verdediging van
Reeuwijk. Maar door de doorzettingskracht van alle spelers bleef
Atlantis 3 gelijk oplopen. Met
slechts een punt achterstand ging
het door HW van der Laan BV gesponsorde team de rust in. De
stand bedroeg 6-5.
In de rust werden de spelers nogmaals op scherp gezet door de
coach Harold Taal. Na de rust wist
de Mijdrechtse ploeg de korf snel
weer te vinden. Direct zorgde Atlantis 3 voor een gelijkspel dank-

Korfbalteam Atlantis B2
knokt voor de punten
Mijdrecht - Zaterdag 15 december speelde Atlantis B2, gesponsord
door Roebeson, tegen Luno B1. Het
beloofde een spannende wedstrijd
te worden tussen de nummer twee
en nummer vier op de ranglijst. Atlantis begon in de aanval met Willemieke Meints, Echica Warrels, Koen
van Wermeskerken en Davey van
Putten. In de verdediging stonden
Joy Trompert, Sarina Oliemans, Casper van Vliet en Gerben Veenhof.
Aìsha Keijman begon vandaag als
eerste wissel.
De eerste helft startte moeizaam.
Binnen twintig minuten stond Atlantis al 1-4 achter. Ze probeerden te-

rug te vechten, maar dit was tevergeefs. Aan het einde van de eerste
helft stond Atlantis achter met 2-6.
Na een donderspeech van coach
Ton Kentrop in de rust, zat de moed
er weer een beetje in. Aisha kwam
erin voor Willemieke.
Na tien minuten kwam Atlantis
weer goed terug met drie doelpunten achter elkaar. Het stond 6-7 op
dat moment. Er was weer hoop om
te winnen en iedereen deed zijn uiterste best. Atlantis beleef knokken
en wist de stand met 9-9 gelijk te
brengen. De vreugde na de wedstrijd was groot, zelfs al hadden ze
niet gewonnen.

Geen schoonheidsprijs, wel
punten voor Atalante D2
Vinkeveen - In de vroege avond
van vrijdag 14 december gingen de
dames van twee op pad naar Hilversum voor een treffen met middenmoter Gemini D2. In de 6 velden tellende hal was het rumoerig en vrij
fris en verder was corvee kennelijk een keertje overgeslagen, reden genoeg voor de dames om flink
warm te rennen en het veld stofvrij
in te duiken. De eerste set begon vrij
passief en bij 15-8 achter maande
speler/coach Jet Feddema het team
tot meer actie en initiatief, vooral om
het tot dan toe zeer rommelige spel
de baas te worden. De Vinkeveense
ploeg kwam op gang en kreeg beter
grip op de service pass. Mooie punten werden gescoord door buitenaanvallers Annemarieke Wijnands
en Inge Bakker en linker diagonaal
kanjer Tineke Vellekoop. De Hilversumse zeer lange middenaanvaller die de meeste punten had kunnen scoren in de proloog kon niet
meer goed in stelling gebracht worden en de achterstand werd snel
weggewerkt mede ook dankzij flitsende midden aanvallen van Debbie
van der Hoorn en slimme Joker Ruizendaal die het lange blok vakkundig wist te ontwijken: 18-25 winst.
Het zestal ging voort nu met Jet
Feddema op de diagonaal in plaats
van Tineke Vellekoop. De strijd was

meer gelijk op, de solide Atalante
trein was echter nog niet strak op
streek. Op 13-16 achter volgde een
time-out, het betere spel was wel
aan Atalante zijde maar de uitvoering van de Vinkeveense Haaxman
ploeg liet soms erg te wensen over.
Op 17-18 achter kwam lange Tineke aan het net terug in het veld en
via 18-19 en 22-24 werd de tweede set door de geelgroene dames
gepakt, niet ruim met 23-25. In het
derde bedrijf verhuisde Annemarie
Bakker naar de diagonaal positie en
Jet werd verdeler. Allrounder Tineke nam de middenpositie van Debbie over. Ondanks wat onwennigheden op andere posities bleven de
dames op deze manier alert en bovendien waren de kunstjes van de
tegenstander gezien. Met nog iets
te veel schoonheidsfoutjes nog bleven de gastdames in control: 20-25.
In de laatste set gaf de Hilversumse
ploeg letterlijk op. Onze Joker serveerde en mooi scherp rijtje en dat
was grootste reden van het grote
verschil in de vierde set waarin de
gekste dingen allemaal lukten: 8-25.
Met deze 0-4 overwinning verstevigt
de tweede ploeg haar koppositie in
de tweede klasse, volgende wedstrijd is na het kerstreces thuis in De
Boei op vrijdag 11 januari om 21:15
tegen de nummer twee uit Huizen.

In de wedstrijd tussen De Schans
en DIO werd zowel de kortste partij
als de hoogste serie gescoord. John
Beets (zie foto) had maar 18 beurten nodig in zijn partij tegen Paul
Schuurman. Koos Zwerver haalde
de procentueel hoogste serie van de
week met 15 caramboles = 36,59%.
1e Divisie:
De Merel/Heerenlux 3 trok met 3-6
aan het kortste eind tegen Bob’s
Bar. Richard Schreurs had geen
kind aan Ton Driehuis. Bobby van
Kolck was in 22 beurten veel te
sterk voor Hans Levy. Jeroen Schijf
en Wim Berkelaar deelden na een
marathonpartij de punten met elkaar. De Schans bracht met 7-2 tegen DIO de spanning weer enigszins terug. John Beets speelde een
sterke partij tegen Paul Schuurman
en won met een moyenne van 6,666.
Henk Doornekamp had geen moeite met Herman Turkenburg. Dirk van
Yperen haalde de winst tegen Eric
Brandsteder. Koos Zwerver zorgde
voor de enige punten van DIO door
Ton Brantsema te verslaan. ASM
Mijdrecht 4 werd door een 0-9 tegen
De Springbok 1 de rode lantaarndrager. Hans van Eijk, Peter Stam,
Henk Spring in ’t Veld en Hen Kandelaar namen alle punten mee naar
De Hoef. De Kuiper/van Wijk won
nipt met 5-4 van ASM Mijdrecht 3.
Kees de Zwart denderde in 20 beurten over Roy van Lith. Toine Doezé had geen moeite met nieuwkomer Thijs Pieterse. Roy Leemreize en
Roy van der Ham zorgden met overwinningen dat ze de laatste plaats in
de 1e divisie verlieten. De Vrijheid/
Biljartmakers won regelmatig met
7-2 van De Merel/Heerenlux 4. Bert
Loogman, Fred van Eijk en Nick van
de Veerdonk hielden de punten in
De Amstelhoek. Willem van der Linden bewees zijn grote vorm door in
20 beurten Bart Dirks het nakijken
te geven.

2e divisie:
De Merel/Heerenlux 2 drukte met
een 7-2 De Paddestoel 3 nog verder op de laatste plaats. Gijs Rijneveld, Frank Witzand en Evert Oudhof behaalden regelmatige overwinningen. Anna van Tol won van Wilbert Celie maar het aantal beurten pasten niet op het wedstrijdformulier. De Paddestoel 1 deed goede zaken met een 7-2 winst tegen ASM Mijdrecht 1. Michel Bak,
Hans Bak en Jos van Wijk pakten
de winst voor De Paddestoel 1. Dirk
Roeleveld redde de eer voor ASM
Mijdrecht 1. Cens 1 verloor op het
nippertje van De Springbok 2. Joop
Luthart won na een prachtige partij in 19 beurten van een sterke Johan Loman. Vincent Roeleveld was
te sterk voor Piet Slingerland. Jan
van Veen en Nico de Boer namen
de 5 punten mee naar De Hoef. De
Kromme Mijdrecht was met 5-4 net
iets beter dan Cens 2. Zweder van
Dalen had maar 22 beurten nodig
tegen Gerrit Schuurman. John Oldersma en Adrie van Yperen waren veel te sterk voor Chris Esser en
Leen Cornelissen. ASM Mijdrecht
2 was met 0-9 kansloos tegen een
ontketend De Merel/Heerenlux 1.
Bert Fokker, Kees Griffioen, Walter
van Kouwen en Erik Aarsman waren
dit keer de grote mannen bij koploper De Merel/Heerenlux 1.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 21
december is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel aan Arkenpark Mur 43. U
dient om 20.00 uur aanwezig te zijn,
want om 20.15 uur zal gestart worden. Er zullen viermaal 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 laatst gespeelde prijsklaverjasavond op vrijdag was;

1 Jan van Kouwen
7467 punten
2 Cees Lof
7422 punten
3 Frans Bierstekers
6751 punten
4 Pleun Vis
6463 punten
5 Sjaan Kolenberg
6347 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Wim Hofstaetter met 5192 punten .
Klaverjasdata de Merel in 2013:
4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1,
15 en 29 maart,12 en 26 april, 10 en
24 mei, 7 en 21 juni en voorlopig 5
juli. Dit alles onder voorbehoud.
Voor meer inlichtingen:
tel. (0297)263562.

Argon B5 winterkampioen
Mijdrecht - In een uitstekende en sportieve wedstrijd tegen
BFC B5, dat enkele gastspelers
uit de B3 en B4 nodig had om
een team te vormen, bevestigde
Argon B5 dat zij deze seizoenshelft de beste zijn. De verdiende
voorsprong kwam via links waar
Yaw goed doorzette en met een
prachtige lob de BFC keeper verschalkte. Na enkele speldenprikken van BFC scoorde Yoran met
zijn linkerbeen prachtig de 2-0.
BFC probeerde het wel, maar met
Lennart op doel en Robbert, Youri, Mitchel en Stefan achterin en
Rik op de 4 was er voor BFC geen

doorkomen aan. Speciaal Stefan
moest vandaag aan de bak, want
voor de 1e keer deze competitie
had hij een tegenstander die minimaal even snel was!
Na de rust met Yaw op doel werd
BFC verder onder druk gezet, dat
resulteerde in 2 mooie doelpunten van Jens. Ons middenveld
met o.a. Collin, Danny ontregelde
de BFC aanvallen en ondersteunden de aanval met Ken, Menno en Lars. Kort voor tijd scoorde BFC de 1-4, waarna de prima
fluitende scheidsrechter affloot
en de kampioenschampagne ontkurkt kon worden.
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Van der Helm Makelaardij schenkt
CSW-B1 nieuw tenue

Bart van
Bemmelen
sluit BMX
seizoen af

Wilnis - Afgelopen week overhandigde de heer Van der Helm
in de kantine van CSW een
nieuw tenue aan de talenten
van CSW-B1, die meedraaien
in de top van de eerste klasse.

Regio - Bart van Bemmelen heeft
een succesvol BMX seizoen gereden en het met een goed resultaat
afgesloten. Zo werd hij bij zijn club
UWTC bij de groep 14- en 15-jarigen vierde. Hij is nog maar 11 jaar,
dus een goede prestatie. Bij de landelijke afdeling West werd hij kampioen en ook bij de TC top competitie eindigde hij als eerste. Zijn mooiste succes van dit seizoen boekte hij
bij het kampioenschap van Nederland, ook daar werd hij (voor de derde keer) kampioen. Bij de Holland
Cup tweede. Al met al een goed seizoen.

Spelers en leiders danken Van
der Helm Makelaardij voor deze gulle gift.

Strijdvaardig Atlantis 2
pakt een punt in Almere

Zeer geslaagde kerstdrive
bij Bridgevereniging DRV

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moest Atlantis 2 het opnemen tegen
de ploeg uit Almere, EKVA. Atlantis
stond een plaats boven EKVA waardoor het verschil minimaal is. Dit
bleek ook in de wedstrijd. De ploegen gingen gelijk op en de wedstrijd
eindigde in een 14-14 gelijkspel. Atlantis begon in de aanval met Peter
van der Wel, Robin van t Schip, Tamara Gortenmulder en Sophia van
der Horst.
In de verdediging startte Jimmy
de Koning, Berry de Jong, Sharon
Moen en Megan van Aken. Vanaf
de eerste minuut werd al duidelijk
dat Atlantis tegen een gelijkwaardige tegenstander speelde. Het ging
in eerste instantie gelijk op, maar
EKVA wist uit te lopen naar een 6-3
voorsprong. Toen toonde Atlantis
veerkracht door deze achterstand
om te buigen in een 6-8 voorsprong.
Een zeer knappe prestatie. Uitein-

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse Kerstdrive
van Bridgevereniging De Ronde Venen plaatsgevonden in het restaurant van de golfbaan te Wilnis. Zoals elk jaar was dit weer een middag
en avond waarop met veel plezier
gespeeld werd en na de eerste 4
speelronden in de middag genoten
kon worden van het gezellige voortreffelijke kerstdiner. Daarna werden nog 2 ronden gespeeld. Voor
alle spelers was er daarna met de
uitslag een prijsje beschikbaar zodat niemand met lege handen naar
huis ging. De Kerstdrive is een jaarlijks terugkerende extra speelavond
buiten de competitie om.
Vanaf 8 januari 2013 wordt weer in
competitieverband gespeeld. Gespeeld wordt op de dinsdagavonden, aanvang 19.45 uur in de Me-

delijk ging Atlantis de rust in met
een 8-9 voorsprong. In de rust complimenteerde de coaches de spelers van hun veerkracht en strijdlust.
De coaches wilde in de tweede helft
hetzelfde Atlantis zien. Strijdvaardig,
veerkracht en geloof. Dit waren de
drie kernwoorden die voor Atlantis
van toepassing waren.
De tweede helft ging van start en
het werd een bloedstollende eindfase. De ploegen ging gelijk op met
maximaal 2 punten verschil. Toch
wist zowel Atlantis als EKVA telkens
terug te komen tot gelijkspel. Uiteindelijk stond Atlantis 12-14 voor,
maar toch wist EKVA terug te komen naar een 14-14 gelijkspel.
Ondanks het gelijkspel waren de
spelers en coaches niet ontevreden. Het was een gelijkwaardige tegenstander en Atlantis heeft er alles aan gedaan om de punten binnen te halen.

Hertha E2 niet te stoppen
Vinkeveen - Zaterdag ging het
voor de laatste wedstrijd van dit jaar
richting Loenen . Er toch een prachtige voorstelling en ging de bal soepeltjes van voetje naar voetje. Jim
Hartsink kwam goed voor z’n mannetje en met een verwoestend schot
opende hij de score; 0-1..
Jay Albers tracteerde zich zelf met
een prachtige goal op de dag van
zijn verjaardag.. 0-2. Hertha was
los en uit een mooi opgezette aanval met Luca, Daan, Rens en Yanick scoorde Sem Werneke met een
Cruyffiaans achtig doelpunt 0-3.
Wereldgoal. De Vecht zou geen de
Vecht heten als ze niet terug zouden
knokken. 1-3.

Het was opnieuw Jay Albers die
uit een mooie combinatie van z’n
vriendjes met een vliegend schot de
1-4 liet aantekenen. Topscorer Yanick
Sumajow was de volgende, speelde zich zelf knap vrij en zo was het
halverwege de 2e helft al weer 1-5.
Vlak daarna 2-5 maar zo wilden de
Vinkeveners de eerste seizoenhelft
natuurlijk niet afsluiten. Eerst was
het Jaiden van der Sloot die buitenkant paal geen geluk had maar vandaag wél 2 beslissende assist liet
aantekenen. Daarna was de beurt
aan Kokkie Rens die (eentje met
links en eentje met rechts) de eindstand op 2-7 bepaalde.

Badmintonners Kwinkslag
M1 nog steeds op koers
Vinkeveen -Vorige week werd er
gespeeld tegen de nummer twee
van de competitie, Castellum. Met
een enigszins gewijzigd en aangesterkt team kwam de Vleutense tegenstander naar Vinkeveen. Dat het
grote verschil gemaakt zou moeten
worden was vanaf het begin al duidelijk. Een overwinning voor de Vinkeveense equipe. bestaande uit:
Bjorn Hottinga, Jasper van Peursem,
Leon Bunschoten en Tristan Frese
zou een definitief gat creëren.
Een moeizaam eerste punt werd verdiend door Bjorn en Jasper samen,
een prestatie die werd geëvenaard
door Leon en Tristan maar met overtuigendere cijfers. In het enkelspel
spektakel werd het niveau verschil
echter al snel duidelijk. Waar zowel
Bjorn als Jasper in de eerste set hun
tegenstander slechts 7 punten gunde werd er in de tweede sets afgedaan met respectievelijk 21-14 en
21-13. Een droom begin voor de
jonge mannen in de eigen hal. Castellum liet zich echter nog niet uit
het veld slaan met een 4-0 achterstand op het scorebord. Leon en
Tristan mochten aantrede voor de
laatste twee enkelpartijen, in allebei de wedstrijden waren er drie
sets nodig om een verdeling van de
punten aan te geven. Via een 21-19,
14-21 en 12-21 werd het eerste punt
verdient door de gasten. Tristan wist
in de derde en beslissende set echter wel aan het langste eind te trekken en stelde de overwinning veilig.
De avond werd afgesloten met nog
tweede duidelijke overwinningen
voor de thuisvereniging en zo was
het definitieve gat gemaakt. Een 7-1
uitslag en een verschil met de nummer twee van maarliefst 23 punten.
Afgelopen zondag werd de laatste
wedstrijd gespeeld in het jaar 2012.
De mannen mochten zich melden
om 10 uur ‘s ochtends in de tijdelijke sporthal te Maarssen. Dat ook
de nummer drie in de competitie

Eén helft is niet genoeg
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde de Vinkeveense korfbalhoofdmacht tegen de nummer 2
op de ranglijst: Ondo uit ’s Gravenzande. Een redelijke start kreeg
een zwak vervolg. Na de 6-13 ruststand herpakte de ABN-Amroformatie zich goed, maar uiteindelijk
trokken de Vinkeveners toch aan
het kortste eind: 15-19.
Achter de korf
Trainer-coach Johan Kroon had
het nog zo gezegd: pas op voor de
wegtrekkende aanvallers achter de
korf. Met dit wapen wisten de bezoekers de goed spelende eerstelingen van De Vinken toch te verrassen. Na 4-4 halverwege de eerste helft scoorde Ondo zeven maal
achtereen, waarvan vier maal via
die gevaarlijke wegtrekkers. Met

6-13 werd de kleedkamer opgezocht.
Herboren
Na de rust trakteerde de thuisploeg het publiek op een aantrekkelijke revival. Tussen de vierde en
de veertiende minuut in de tweede
speelperiode kwam Ondo er niet
aan te pas en De Vinken kroop met
vijf treffers op rij aardig dichtbij.
Op 12-15 bleef die inhaalrace echter steken. Met nog een kwartier
te gaan bleef ’s Gravenzande ondanks die Vinkeveense opleving de
bal rustig rond spelen. Zes minuten
voor tijd was het verschil nog altijd
drie punten (15-18) en nog altijd
geloofde De Vinken in een stunt.
Helaas voor de thuisploeg was het
alerte verdedigen nog niet genoeg
om de score van de bezoekers he-

lemaal af te stoppen. Drie minuten voor tijd viel de beslissing via
een afstandstreffer van Ondo en
de eindstand van 15-19 was misschien wel een terechte afspiegeling van de verhoudingen. De
Vinken speelde een prima tweede helft, zodat toch voldoende vertrouwen getankt is voor de resterende wedstrijden in het nieuwe
jaar. En heel misschien kunnen de
volgelingen van Johan Kroon volgende week echt voor een stunt
zorgen, als zij in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar op bezoek gaan bij de ongeslagen koploper Rapid in Haarlem. De Vinkenscores waren van Rudy Oussoren
(4), Mariska Meulstee (3), Kelvin
Hoogeboom (3), Peter Kooijman (3)
en Eva Hemelaar en Annick Stokhof ieder 1 maal.

een overwinning niet zonder slag
of stoot wilde weg geven was vanaf het begin al duidelijk. Versterking
in de vorm van een inval heer werd
niet onder stoelen of banken geschoven en uitspraken als ‘we willen wat aan jullie statistieken doen’
werden als heel normaal geacht.
Kwinkslag speelde in de vaste opstelling met Bjorn Hottinga, Jasper
van Peursem, Leon Bunschoten en
Tristan Frese. Na een gespannen
begin van de twee eerst genoemde heren, wisten zei samen toch het
eerste punt te verdienen. Met ogenschijnlijk meer gemak en rust, wisten Leon en Tristan ook het punt
naar de gastenkant toe te trekken.
Drie van de vier enkelwedstrijden
werden in het voordeel van de Vinkeveners bijgetekend. Alleen Tristan
moest hier het eerste punt laten
aan de thuisploeg tegen de ervaren
jeugdtrainer van OSM Maarssen.
Om de middag af te sluiten werden er nog twee dubbelpartijen gespeeld. Jasper en Leon samen wisten na hun, tot nu toe beste dubbelpartij dit seizoen, het laatste punt
voor de Vinkeveners te verdienen.
De wedstrijd van Bjorn en Tristan
werd getekend door een shuttle, die
in een enkele set, vier maal tegen de
netrand aan kwam maar elke keer
voor de gasten aan de verkeerde
kant van het net eindigde. Een 2-6
overwinning werd hierdoor toch relatief somber gevierd. Als de nummer twee in de competitie een 4-4
gelijkspel zou spelen was het kampioenschap al binnen.
Op de weg naar huis kwam de stand
binnen, een 2-6 overwinning voor
de nummer twee en dus toch nog
geen kampioenschap. Als de Vinkeveners nog twee punten weten te
verdienen uit drie wedstrijden, is het
kampioenschap binnen. Dit zal naar
alle waarschijnlijkheid gebeuren op
10 Januari tegen Amersfoort in Vinkeveen.

ijert .
De uitslag van de speelavond vindt
direct na afloop van de laatste spelronde plaats.
De vereniging heeft nog plaats voor
zowel beginnende als ervaren bridgers. Er wordt gespeeld in een ontspannen sfeer. Heeft u belangstelling om bij onze vereniging (welke
volgend jaar zijn 25-jarig bestaan
hoopt te vieren) te komen bridgen,
kom dan, om de sfeer te proeven ,
zonder enige verplichting eens een
avond meespelen. Wilt u thuis met
kennissen spelen, dan heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar, welke tegen geringe kosten
door leden geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmelding om een avond vrijblijvend
mee te spelen kunt u bellen met
Theo van Nes, tel 0297.593618.

Jolanda Beuving gekozen
in de wereldbond
Mijdrecht - Na jarenlang actief te
zijn in de fitnesswereld als atleet,
Bondscoach en Fitness Expert van
Sport in Holland, seminars healthy
lifestyle werd Jolanda drie jaar geleden gekozen in het Europese bestuur (EBPF) voor het Woman Committee. Afgelopen wereldkampioenschappen 7 t/m 9 december ’12 in
Bangkok werd er het vierjaarlijkse congres gehouden waar Jolanda
in het Wereldbestuur (WBPF) werd
gekozen voor het Woman Committee. Jolanda ziet dit als eer van haar
werk na al die jaren fitness op de
kaart te zetten in Nederland. Gelukkig zien steeds meer mensen in
dat fitness/trainen belangrijk is voor
een healthy lifestyle. Dit kan door
kleine aanpassingen in je voeding
maar ook in je tijd voor je training.
Je hebt maar 1 leven en wees daar
zuinig op!

