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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Safari?

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

www.bms-travellers.nl

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

GAAT U VOOR
GOEDKOOP OF KIEST
U VOOR KWALITEIT?

BP ZIJDELWAARD

Bewoners Amstelhoek en Uithoorn:
‘Help ons de (Irene) brug over!’

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

VOOR HET OFFICIËLE GEMEENTENIEUWS ZIE PAGINA 2+3+4

Wethouder Roosendaal: ‘Je moet
met de auto de brug over kunnen’
hoornse plannen om de Irenebrug
weg te halen en er een hoge loopbrug voor terug te plaatsen, donderdagavond nam hij deze woorden
voor een groot deel terug. “Noem
het voortschrijdend inzicht”, zo zei
hij, ‘ maar ik ben het nu met u eens,
dat je het niet kan maken om een

brug te creëren waarbij de Amstelhoekers niet meer met de auto naar
Uithoorn zouden kunnen.
Hoe je het precies moet gaan oplossen weet ik nog niet, maar je zou
kunnen denken aan een hefboom of
een pasjessysteem. Dat is voor late-

re zorg. Maar alleen een loopbrug,
nee, dat is de oplossing zeker niet.
Ook wij zijn nu benieuwd naar het
besluit van de Uithoornse raad 24
januari.
Ik denk niet dat het al een gelopen
race is”, aldus de wethouder. Voor
een uitgebreid verslag en foto’s, zie

Vier dagen voor kerst maakt kerkbestuur bekend:

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Ernstig
Het bouwkundig rapport heeft aangegeven dat er geen sprake is van

ernstige aantasting van de houtconstructie. Het bestuur mag veronderstellen dat ook de rest van de
dakconstructie geen problemen oplevert. Daarentegen heeft het rapport over de elektrische installatie
een zeer verontrustend beeld laten
zien. De installatie voldoet niet aan
de gestelde eisen en sommige delen zijn zelfs brandgevaarlijk. De gemeente wil thans dan ook geen gebruiksvergunning afgeven.
Ieder zal begrijpen dat het parochiebestuur zich met het oog op de
feestdagen voor ernstige problemen
zag geplaatst. Er is dan ook alles
aan gedaan te proberen de vieringen in de kerstnacht en op de Eerste
Kerstdag toch te laten doorgaan.
De gemeente had voor deze vieringen geëist dat doorgaan afhankelijk is van het ter beschikking hebben van tenminste twee gekwalificeerde hoofdbrandwachten. Het
bestuur was daarin geslaagd en het
leek erop dat in ieder geval de kerstvieringen konden doorgaan. Echter
op 20 december heeft een grondige inspectie plaatsgevonden door
de verzekeraar. De uitkomst van dat
onderzoek bevestigde geheel en al
de bevindingen van het rapport over
de elektrische installatie en gaf aan
dat er sprake is van een meer dan
normaal risico.

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Tommy hilfiger Cars Esprit Vila

eindejaarsactie!

25% korting

bestuur van De Kwakel kon de viering op kerstavond aldaar worden
gehouden. De vieringen na Kerstmis
en in januari, waaronder uitvaarten en avondwakes, vinden dus alle plaats in De Burght. De vieringen
in De Schans op de donderdagmorgen en eerste vrijdag blijven plaatsvinden in de dagkapel. De pastorie en het parochiecentrum blijven
eveneens in gebruik. Het parochiebestuur zal zich zo spoedig mogelijk beraden welke vervolgstappen
thans gezet moeten worden.

G-STAR

OP DE
COLLECTIE

m.u.v. de jeans
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10-18.00 uur
Vrijdag koopavond 19-21.00 uur
Zaterdag 10-17.00 uur

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

Aart van Wijk benoemd tot Ridder
BIG-38991-Aalsmeer.indd 1

Uithoorn - Op 5 december heeft
het gemeentebestuur het bestuur
medegedeeld, dat het verzoek om
een sloop-vergunning te verlenen
wordt afgewezen, omdat men opteert voor het behoud van de kerk
aan de Schans. Het college zal door
een gespecialiseerd bureau onderzoek laten doen naar mogelijkheden
van ‘herontwikkeling’ van dit kerkgebouw. Men is er zich van bewust
dat de voorwaarden die het bisdom
stelt bij dat onderzoek betrokken
moeten worden. Echter, de afgelopen weken is er met betrekking tot
het kerkgebouw aan de Schans veel
meer gebeurd. Op verzoek van het
parochiebestuur zijn inspecties verricht naar de dakconstructie en de
elektrische installatie. Deze inspecties werden noodzakelijk geacht om
van de gemeente voor dit kerkgebouw een gebruiksvergunning te
krijgen. Als gevolg van de brand in
Volendam zijn immers de eisen voor
het gebruik voor openbare gebouwen aanzienlijk aangescherpt en
moeten deze een gebruiksvergunning hebben. Voor het kerkgebouw
van De Burght is die aanwezig, maar
voor De Schans niet.

Telefoon: (0297) 25 04 21

vrijdag 28 & zaterdag 29 december

R.K. Kerk aan de Schans wegens
brandonveiligheid buiten gebruik
Spoedvergadering
Het bestuur heeft daarom op donderdagmiddag in een spoedvergadering tot zijn diepe spijt moeten
besluiten om - in afwachting van
nadere ontwikkelingen - de kerk
van De Schans met onmiddellijke ingang voorlopig niet meer te gebruiken, omdat dat onverantwoord is.
Dat betekent dus ook dat daar geen
kerstvieringen gehouden konden
worden Er is naarstig gezocht naar
oplossingen. Dank zij de bereidwillige medewerking van het parochie-

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

troy! 3.8991

De Ronde Venen – Wethouder
Roosendaal heeft afgelopen woensdagavond laten zien, dat het Rondeveense college echt wel naar haar
burgers luistert. Schreven zij twee
weken geleden nog in een brief aan
het Uithoornse college dat zij zich
helemaal konden vinden in de Uit-

Uithoorn - Vorige week heeft de
oud-straaljagervlieger Mr. Dr. Drs.
(GLTC) Aart van Wijk uit Uithoorn
in het Militaire Luchtvaart Museum
te Soesterberg het eerste exemplaar
van het door hem samengestelde
en uitgegeven boek “Alle paarden
van Apollo” (vier delen in cassette)
aangeboden aan de Commandant
Luchtstrijdkrachten, de LuitenantGeneraal J.H.de Jong.
Dit boek, een vervolg op het eerdere boek “Het paard van Phaëthon”
(1999), beschrijft in de Delen 2 en 3

aan de hand van rapporten, verhalen en honderden foto’s de levensgeschiedenis van alle 266 Meteors
die in de jaren 1948–1958 als jachtvliegtuig bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gevlogen. Deel 1 van
het boek bevat alle registers en belangwekkende documenten waaronder fotokopieën van Meteor bladzijden uit de vliegerlogboeken van
ZKH Prins Bernhard.
Dagboek
Deel 4 bevat het dagboek dat de

Gloster Meteor vlieger Jan Tolido
schreef over zijn ervaringen op dat
vliegtuig totdat hij op 16 november
1954 met de Meteor I-7 neerstortte
vlak na de start vanaf de vliegbasis
Leeuwarden.
Een ontroerend vervolg op dit dagboek zijn de eveneens in Deel 4 gepubliceerde condoleance-brieven
die zijn toenmalige verloofde na dit
ongeval ontving.
In zijn toespraak gaf Aart van Wijk te
kennen dat hij Jan Tolido beschouwt
als de representant van alle 52 per-

20-12-2007 17:30:37

sonen die met of door een Gloster
Meteor straaljager werden gedood
en zijn verloofde als het symbool
van alle nabestaanden die met een
groot verlies moesten leren leven.
Voorafgaand aan de boekpresentatie heeft mevrouw H.L. Groen, burgemeester van Uithoorn, medegedeeld dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd Aart van Wijk
te benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau en zij heeft hem
de bijbehorende versierselen opgespeld.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
8.30-12.00 uur
Dinsdag
8.30-12.00 uur
Woensdag
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
Donderdag
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
Vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.
Openingstijden Bibliotheek
Ma.
14.00-20.00 uur
Di. t/m do.
14.00-18.00 uur
Vr.
14.00-20.00 uur
Za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

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

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

Meer weten?
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0297 - 51 32 55.
Dat is het telefoonnummer van het cluster Werk en Bijstand.
Of vul de bon hieronder in en stuur hem zonder postzegel op naar:
Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn
Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

Naam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Ik wil meer informatie over bijzondere bijstand omdat:

svp invullen en in een envelop zonder postzegel
versturen naar Gemeente Aalsmeer /Uithoorn
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

U

W

S

Nog niet op 1 januari 2008!

In 2008 beginnen veel gemeenten in Nederland met de inzameling van kunststof verpakkingen, met name plastic ﬂessen.
Maar, omdat er zoveel verschillende inzamelmethoden zijn,
doet de gemeente Uithoorn hier niet meteen aan mee. In de gemeenteraad is besloten eerst zorgvuldig te bekijken welke inzamelmethode voor Uithoorn het meest geschikt is.
Op diverse plaatsen in Nederland,
onder andere in Diemen, De Ronde
Venen en Aalsmeer, worden op dit
moment proeven gedaan met heel
uiteenlopende inzamelmethoden.
Van inzameling in oranje containers,
die bij de glas- en papiercontainers
staan tot het om de week huis aan
huis ophalen van (gratis) gemeentelijke zakken voor plastic verpakkingen.

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

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.

E

Inzameling plastic verpakkingen:

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

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.

I

ALGEMENE INFORMATIE

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

Het declaratiefonds

T.a.v. Cluster Werk en Bijstand

N

27 DECEMBER 2007

Akkoord

De aanleiding van de inzameling
van kunststof verpakkingen is het
akkoord voor de periode 2008 2012 dat deze zomer gesloten is
tussen de gemeenten (Vereniging
Nederlandse Gemeenten), minister

Cramer van VROM en vertegenwoordigers van het verpakkingsindustrie.
De basis van het akkoord is dat
het bedrijfsleven dat de verpakkingen produceert verantwoordelijk is
voor de inzameling en de verwerking van het verpakkingsafval. De
gemeenten zamelen het afval in
en krijgen hiervoor een vergoeding
van het bedrijfsleven uit een nieuw
ingesteld Afvalfonds. Er zijn vergoedingen voor de inzameling en verwerking van glas, papier, metaal en
kunststof.

Meer weten?

Bel Guido Verweij, telefoon: (0297)
513 215.

Voor 1 april aanvragen

Subsidie van het
Burgemeester Kootfonds

© Hans Niezen

Kerstvakantie!

Sport en spel in
Thamerdal

In samenwerking met het jeugd en jongerenwerk van
stichting Cardanus organiseert het Buurtbeheer Thamerdal in de kerstvakantie twee keer een sport- en spelinloop
voor iedereen van 8 tot 13 jaar. Kom je?
Op donderdagmiddag 3 januari ben je om twee uur ’s
middags welkom in de gymzaal van basisschool De
Dolﬁjn aan de Prinses Christinalaan. Op vrijdagmiddag
4 januari kun je op dezelfde
tijd naar de gymzaal van de
scholengemeenschap Thamen aan de Den Uyllaan (bij
het busstation).
Van 14.00 uur tot 16.00 uur
zijn jullie die middagen van
harte welkom. Je kunt komen sporten, maar er zijn
waarschijnlijk ook allerlei
soorten spelen. En als het
weer meezit, is er ook een
luchtkussen. De entree is
gratis, dus: kom ook en
neem je vrienden en vriendinnen mee. Wel je gymschoenen meenemen!

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 steun kunnen vóór 1 april
2008 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daar hoort bij
een zo recent mogelijk inzicht van
uw ﬁnanciële positie. De aanvraag
moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Voor iets extra’s

Het Burgemeester Kootfonds ver-

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963
© Hans Niezen

Burgerjaarverslag 2007

Ook in uw woord en beeld!

Ieder jaar maakt de gemeente een burgerjaarverslag. Het thema
van het burgerjaarverslag van 2007 wordt verkeer en vervoer.
Ook u kunt een bijdrage leveren aan dat burgerjaarverslag.
Door een tekst en/of een foto in te sturen.
Het burgerjaarverslag wordt in april
2008 aangeboden aan de gemeenteraad. Samen met de jaarrekening
van 2007. De informatie in het burgerjaarverslag is namelijk ook van
belang voor de jaarrekening.

Tot 1 maart 2008

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 sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Tot 1 maart 2008 kunt uw bijdrage inleveren. In tegenstelling tot eerdere
berichten is hieraan geen wedstrijd
verbonden. Maar welkom is uw bijdrage wel! Inzendingen moeten aan

de volgende eisen voldoen:
- uw bijdrage moet betrekking hebben op gebeurtenissen in 2007 in
Uithoorn en/of De Kwakel
- de inhoud moet een relatie hebben met de gemeente en
- de inzending moet betrekking
hebben op het jaarthema verkeer
en vervoer.
Geïnspireerd? U kunt uw bijdrage
aanleveren per post (postbus 8,
1420 AA Uithoorn) of per e-mail (gemeente@uithoorn.nl).

leent in beginsel geen bijdrage in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies
en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in de tweede helft van
april 2008 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.

Meer weten?

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

Nieuws

uit de gemeenteraad

Hoofdlijnen openbare vergadering gemeenteraad Uithoorn van 20 december 2007
In de raadsbijeenkomst van 20 december is door één inwoner gebruik
gemaakt van het recht om in te spreken.

De raad heeft in Informatief Beraad
uitgebreid stilgestaan bij:
- de Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011.
- de presentatie van voorbereidingen voor de invoering van de wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
In het vragenuur is door de fractie
van de VVD gevraagd naar de stand
van zaken rond de ontwikkeling van
de winkelcentra Legmeerplein en
Zijdelwaard. Daarnaast vroeg de
fractie of de gemeente beschikt over
de informatie uit het in Rotterdam

gehouden congres over de instroom
van EU burgers uit Polen.
Na de afsluiting van het Politiek Debat zijn geen moties aangenomen.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen inclusief de eventueel
daarbij horende amendementen
aangenomen:
- de Afvalstoffenverordening en
verordening Afvalstoffenhefﬁng.
- de Grafrechtenverordening en
tarieven.
- Begrotingswijziging nummer 10.
De eerstvolgende raadsvergadering (na het kerstreces van de raad)
wordt gehouden op donderdag 24
januari 2008.
De gemeenteraad
van Uithoorn wenst
u prettige feestdagen.
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Gemeentehuis

31 december Gesloten
1 januari
Gesloten
8 januari
Gesloten vanaf 15.30 uur

Scheidingsdepot

31 december Gesloten vanaf 15.30 uur
1 januari
Gesloten
8 januari
Gesloten vanaf 15.30 uur
Voor meer informatie kunt u kijken op www.uithoorn.nl

Jeugd ‘stem’ in
jeugdbeleid Uithoorn

De ‘stem’ van de jeugd is belangrijk. De Raad en B&W vinden
dit hét uitgangspunt voor een nieuw lokaal jeugdbeleid. Om
te weten wat jongeren en hun ouders bezig houdt, is daarom
gekozen voor een interactieve aanpak. Non-proﬁt Stichting
Alexander gaat deze interactiviteit vormgeven.

Tja… en na de feestdagen wilt u natuurlijk uw kerstboom weer
kwijt. Van woensdag 2 tot en met woensdag 16 januari nemen de
mannen van de reiniging naast uw afvalcontainer ook uw kerstboom mee. Op de dag dat er bij u in de straat afval ingezameld
wordt, kunt u hem dus gewoon met uw container buiten zetten.
Alle bomen worden versnipperd. Daarom is het belangrijk dat de
boom ontdaan is van kruis en eventuele spijkers.

WIJK 3B (Thamerdal, Burg. Kootpark. Legmeer-West & buitengebied):
De duobak op zaterdag 29 december.

WIJK 4B (Meerwijk-Oost):
Papiercontainer (i.p.v. 1 januari 2008 en in tegenstelling tot de info uit de
Afvalkalender) op zaterdag 5 januari.

Regiotaxi en jaarwisseling
De ervaring leert dat veel mensen tijdens de jaarwisseling
gebruik maken van de Regiotaxi. Als u zeker wilt zijn van
vervoer, kunt u daarom het best zo snel mogelijk uw rit
bestellen. Bel daarvoor 0900 - 899 83 43.
Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ‘s avonds.
Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden om 06.00 uur ‘s
morgens. Het is voor de regiotaxi een drukke tijd, dus… verzeker
uzelf van goed vervoer en bespreek uw taxi tijdig.

Overlast van
hondenpoep

Ook al houden veel hondenbaasjes en hondenuitlaters zich
goed aan de regels, bij de gemeente blijft het klachten regenen over de uitwerpselen van honden. Vooral hondenpoep op
speelveldjes is een grote bron van ergernis. Logisch. In hondenpoep trappen is vies en vervelend.
Daarom zijn er in Uithoorn en De
Kwakel duidelijke regels. Regels,
waarin rekening gehouden wordt
met honden, met baasjes én met de
wens om overal schoon en veilig te
kunnen wandelen en spelen.

in de buurt van een losloopterrein of
een hondenuitlaatroute liggen, maar
daar geen onderdeel van zijn. Plekken dus, waar baasjes zelf de poep
op moeten ruimen.

De regels op een rijtje:

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

-

Nieuwe afvalkalender

De nieuwe Afvalkalender ligt nog voor het eind van dit jaar bij u
in de brievenbus. Samen mét de nieuwe Gemeentegids.
Dit jaar staan alle wijken op één Afvalkalender. Zo heeft u een duidelijk overzicht van de ophaaldata van de containers. Ook staan
er de belangrijkste telefoonnummers op.
In de groene katern van de Gemeentegids en op onze website vindt u alle overige informatie over afval en afval
scheiden. Heeft u vrijdag 4 januari nog steeds geen Gemeentegids met Afvalkalender ontvangen? Bel dan
met Publiekszaken (513 111). U krijgt beide dan
zo spoedig mogelijk toegestuurd. U kunt
ze ook via onze website aanvragen,
www.uithoorn.nl/gemeenteloket.

-

-

op de hondenuitlaatroutes (duidelijk aangegeven met opvallende borden en rode paaltjes)
hoeven hondenbaasjes de poep
van hun hond alleen maar op te
ruimen, als dat op het pad of op
de stoep ligt. In het groen ruimt
de gemeente het voor u op.
op de hondenlosloopgebieden
(aangegeven met borden en
groene paaltjes) ruimt de gemeente de poep overal voor u
op.
op speelplekken mogen honden
absoluut niet komen.
alleen op losloopgebieden mag
een hond lekker los lopen, verder
moet hij overal aan de lijn lopen.

Opgeruimd staat netjes

Om de hondenbaasjes nog eens extra te attenderen op de regels voor
honden en hondenpoep, heeft de gemeente borden gemaakt die steeds
van plek veranderen. Meestal staan
ze op plekken waar veel last is van
hondenpoep, vaak plekken die wel

WERK IN
UITVOERING

De nieuwe locaties

Extra controles

Op de plekken waar de borden
staan wordt extra gecontroleerd
door de gemeente-surveillanten. Bij
constatering van een overtreding
kunt u een boete krijgen van maximaal € 95,-.

AANSLUITING RANDWEGLEGMEERDIJK PER
7 JANUARI 2008
PERMANENT
AFGESLOTEN

Vanaf maandag 7 januari wordt de
aansluiting van de Randweg op de
Legmeerdijk permanent afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is geen doorgaand verkeer
meer mogelijk tussen de Randweg
en de Legmeerdijk. Voor ﬁetsers
en voetgangers blijft de aansluiting
open.
De afsluiting is nodig voor de bouw
van een ﬂy-over over de Legmeerdijk. Deze ﬂy-over is bedoeld om
het verkeer van de Bloemenveiling
Aalsmeer op de nieuwe N201 te laten instromen. Vanaf 7 januari zal
het bouwverkeer de Legmeerdijk
oversteken voor de aanleg van de
bouwweg parallel aan de Randweg.
De afsluiting van de Randweg is
vanaf dit moment nodig om de verkeersveiligheid te garanderen.

Nieuwe routes naar
de Randweg

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

De werkzaamheden voor de omlegging N201 Aalsmeer-Uithoorn
maken onderdeel uit van het
N201+programma. De provincie
Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De
nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een
bijdrage aan het versterken van de
economische kracht van de regio.
Eind 2011 moet de nieuwe weg klaar
zijn.
Provincie Noord-Holland, mw. M.
Harmsen, tel.: 06 5138 8980

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EUROPAREI

Eind november zijn rioleringswerkzaamheden in de Europarei begonnen. Voorafgaand aan de renovatie
van de Romeﬂat en de herinrichting
bij de Monnetﬂat wordt de riolering in
de nabijheid van deze ﬂats vervangen. Als eerste wordt de riolering bij
de Romeﬂat vervangen, de riolering
bij de Monnetﬂat komt daarna aan
de beurt. Nadat het riool bij de ﬂats
is vervangen, wordt aan de noordzijde van de Arthur van Schendellaan (vanaf de Achterberglaan tot de
Straatsburgﬂat) een nieuw transportriool aangelegd. Naar verwachting
zijn de totale werkzaamheden in
mei /juni 2008 voltooid.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf
Fronik Infra BV uit Mijdrecht. De
begeleiding van het werk wordt, in
opdracht van de gemeente Uithoorn,
verzorgd door het adviesbureau Grontmij Nederland bv. Namens hen
zal dhr. F. Schrijvers toezicht houden
op de werkzaamheden. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 06
– 224 861 19. Als u een vraag heeft
over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met hem contact
opnemen.
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Nieuwe plaatsen doorgeven

Is er bij u in de buurt een plek waar
veel last is van hondenpoep? Omwonenden van zo’n plek kunnen deze
voorstellen als nieuwe locatie voor
de tijdelijke hondenborden. Hoe?
Bij voorkeur via e-mail (gemeente@
uithoorn.nl, o.v.v. hondenborden),
telefonisch (513111) of schriftelijk
(gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn). De borden worden geregeld op een nieuwe locatie
geplaatst.

Met het oog op de veiligheid moeten altijd, maar zeker tijdens de
afzettingsperiode, auto’s in de
Mgr. Noordmanlaan op de parkeervakken worden gezet en niet er
naast. Zo houden brandweerauto’s
en ambulances vrije doorgang.
Een aantal inwoners van De Kwakel zal op oudejaarsdag geregeld
surveilleren in hun dorp. Ze zullen
bijvoorbeeld in de gaten houden of
volgens de regels vuurwerk wordt
afgestoken (dat mag die dag vanaf
10.00 uur) en of er geen sprake is
van vandalisme.
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WIJK 3A (Zijdelwaard, Thamerdal & Bedrijventerrein):
De duobak op zaterdag 29 december.

De centrale viering is dit jaar van de
Anjerlaan/Rozenlaan verplaatst naar
het centrum van De Kwakel. Daar
wordt 31 december ter hoogte van
de Kerklaan/Drechtdijk een feesttent geplaatst. Bij de tent komen
vuurkorven te staan om het geheel
op te luisteren. In verband daarmee
worden de Kerklaan en het deel van
de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk
op oudejaarsdag vanaf 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Deze
afzetting duurt tot nieuwjaarsdag
02.00 uur.
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WIJK 2 (De Legmeer & Zijdelwaard):
De duobak op 1 januari 2008 op zaterdag 29 december.

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

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

Kerstbomen

De jaarwisseling valt dit jaar op een maandag en een dinsdag.
Gelukkig hoeft niemand met propvolle vuilcontainers te blijven
zitten: het inzamelen gaat gewoon door, maar... op andere dagen.

Viering jaarwisseling
De Kwakel

`

Wanneer wordt uw
huisvuil opgehaald?

S
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Rond de jaarwisseling

De gemeente gaat uit van de medewerking en brede inspraak van de
jongeren, hun ouders, de organisaties die zich bezig houden met jongeren en andere belangstellenden.
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© Hans Niezen

Nog dit jaar vinden de eerste pleinpanels plaats. Samen met jongerenwerkers van Cardanus zullen verschillende hangplekken in Uithoorn
en De Kwakel bezocht worden om
met de jongeren te praten.
Vanaf januari 2008 beginnen verschillende interactieve activiteiten
bij het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs met ouders en bewoners.
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Gewijzigde openingstijden
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O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N E N BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust
met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente
@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook
vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van
de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning
voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Verzoek van Heijmans Bouw BV, H. Walaardt Sacrestraat 415, 1117 BM
Schiphol, om vergunning tot het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet t.b.v.
de bouw van de Brede School op het perceel Hermelijn (Legmeer-West).
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Verzoek van T.T.J. de Haan, Geertruidahoeve 6, 1422 RD Uithoorn
om vergunning tot het vergroten van een woning op het perceel
Geertruidahoeve 6 te Uithoorn.
Info: afdeling Vergunningen en Handhaving, tel 513 234 of 513 237
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij de woning Valeriuslaan 9 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats bij de woning Bijvoet 24 te Uithoorn.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007
Opstarten vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 WRO
en verlenen strooivergunning.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 753 001
Inzageperiode: t/m 27 december 2007

Aanwijzen paden in De Legmeer als onverplicht ﬁetspad.
Info: afdeling Leefomgeving, tel 531 001
Inzageperiode: t/m 3 januari 2008
Verzoeken onthefﬁng Lozingenbesluit Wet Bodembescherming Van Tol Rozen,
Hoofdweg 71, De Kwakel en A.C. Turk, Iepenlaan 33, De Kwakel.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223
Inzageperiode: t/m 4 januari 2008
Ontwerpbesluit wijzigen bestemmingsplan
Landelijk gebied voor Vuurlijn 17 te De Kwakel.
Info: mw. A. Stevens, tel 513 009
Inzageperiode: t/m 10 januari 2008
Verordening op het beheer en het gebruik van
de gemeentelijke begraafplaats(en) 2008.
Info: mw. M. Kerstens, tel 513 241
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Waternet, ambtshalve wijziging Wvo-vergunning
Cindu Chemicals b.v., Amsteldijk-Noord 35, Uithoorn.
Info: dhr. J.J. Vennik, tel 513 223
Inzageperiode: t/m 16 januari 2008
Subsidieregeling Riolering Woonboten AGV.
Verantwoordelijke instantie: Waternet, R.D. Kroeze, tel. 020 - 608 33 51
Info: afdeling Leefomgeving, dhr. P. Corthals, tel 513 210
Inzageperiode: t/m 18 januari 2008
Integrale herinrichting Witkopeend, Bergeend en Dwerggans.
Info: dhr. E. Warmerdam, tel 513 289
Inzageperiode: t/m 24 januari 2008

bekend om met toepassing van artikel 3, lid 4, onder c, van de bestemmingsplanvoorschriften vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Graslaan 9, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Genoemde bouwplannen liggen van 28 december 2007 tot en met 10 januari
2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van 2 weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en
wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij een melding,
als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer, hebben ontvangen en geaccepteerd, inzake het veranderen van de inrichting van Eshuis & Kroezen, Anthony
Fokkerweg 26 te Uithoorn. De verandering bestaat uit het inrichten als carwash
van de bestaande loods achter de shop.
De verklaring waarbij de melding is geaccepteerd en de bijbehorende stukken,
liggen van 28 december 2007 tot en met 7 februari 2008 ter inzage tijdens de
openingstijden van de receptiebalie, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn. Binnen
bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk gemotiveerde bezwaren bij ons college inbrengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat (gedurende de bezwarentermijn) de mogelijkheid om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, om een
voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift is
grifﬁerecht verschuldigd.

INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Dwarsweg nabij nr. 12, reguliere bouwaanvraag
voor het plaatsen van 6 silo’s en een pompruimte.
- Ringdijk 6, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Dorpscentrum
- Amstelplein 61, reguliere bouwaanvraag
voor het plaatsen van een reclamebord.
Zijdelwaard
- Arthur van Schendellaan 7, lichte bouwaanvraag
voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
- Van Eedenlaan 5, lichte bouwaanvraag voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
- Romeﬂat, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen
van een tijdelijke ketenpark t.b.v. herrichting Europarei.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 88, reguliere bouwaanvraag voor het
vernieuwen en vergroten van het terras aan de achterzijde.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/VRIJSTELLINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende vrijstellingen kunt u wel
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in
het grijze kader.
De Kwakel
- Jaagpad 24, vergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning.
Bezwaar: t/m 30 januari 2008
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 35, vergunning voor het slopen van het
voormalig ketelhuis. Bezwaar: t/m 30 januari 2008
KENNISGEVING VOORGENOMEN VRIJSTELLING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 5, lid 6, van de bestemmingsplanvoorschriften vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het (de) hierna te noemen bouwplan(nen):
De Kwakel
- Vuurlijn 30, bouwaanvraag fase 1 voor het
oprichten van een woning en berging.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen

INTREKKEN AANWIJZINGSBESLUITEN
Op grond van de Algemene plaatselijke verordening kunnen burgemeester en
wethouders een gebied aan te wijzen waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken ﬂessen, blikjes en dergelijke met
alcoholhoudende drank bij zich te houden.
Op respectievelijk 15 november 2000 en 23 mei 2002 heeft het college een dergelijk besluit genomen voor de volgende gebieden:
• “het schoolplein en de directe omgeving van basisschool ’t Startnest, Arthur
van Schendellaan 59 te Uithoorn, de passage in en parkeerterreinen bij winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn en het winkelcentrum en bijbehorende
parkeerterreinen en het schoolplein en omgeving in de wijk De Legmeer in
Uithoorn”;
• “de schoolpleinen en de directe omgeving van de Robert Kennedy en de Toermalijn, de bruggen over de Ringvaart gelegen aan de Ringdijk; dat wil zeggen
de brug richting het Kwakelsepad, de brug richting Mgr. Noordmanlaan en de
brug richting het Fort, de Anderlaan en de directe omgeving hiervan en de wijk
gelegen tussen de Gerberalaan en de Orchideelaan “.
Vanwege met name het feit dat de destijds aan alcoholgebruik gerelateerde overlast in genoemde gebieden niet meer aan de orde is, is besloten voormelde besluiten in te trekken.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes
weken na verzending/afgifte van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 1420
AA te Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel
bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening
te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden.
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten
in rekening gebracht. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat ook andere
belanghebbenden tegen deze beslissing bezwaren kunnen indienen. Verzocht
wordt hiermee rekening te houden.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2008
Burgemeester en wethouders van Uithoorn delen mee dat de raad van de gemeente Uithoorn op 20 december 2007 de navolgende belastingverordeningen
heeft vastgesteld.
- de verordening afvalstoffenhefﬁng 2008;
- de verordening grafrechten 2008.
De verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.
De datum van hefﬁng is 1 januari 2008. De bestaande verordeningen worden
met ingang van de datum van hefﬁng ingetrokken.
De verordeningen liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis aan de Laan
van Meerwijk 16 te Uithoorn. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van een
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit.
U kunt de verordeningen eveneens digitaal inzien via
http://www.uithoorn.nl/politiek_organisatie/verordeningen

WWW.UITHOORN.NL

‘Wij zoeken collectanten!’

GRATIS KABAAL

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte?
In 2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan
gaan we weer alles op alles zetten om
zoveel mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie. Wilt u
helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet
zeker dat al die mensen met epilepsie,
zoals mijn dochter, u heel dankbaar
zullen zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’
Bel 030 63 440 63

Erwin Koeman, ambassadeur

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn
De Kwakel
Mijdrecht
Aalsmeer

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan
Kwakelsepad 1
Nieuwe Meerbode - Anselmusstraat 19 - 3641 AM
Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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Boesenkool Krantendruk BV
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Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
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Verspreid Net BV
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DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Politie slaat vuurwerk op
in een kartonnen doos
Mijdrecht - Verantwoordelijk omgaan met vuurwerk is een jaarlijks terugkerend begrip zo aan het
einde van het jaar. Jan en alleman
moet zich aan strenge regels houden. Vuurwerkverkopers dienen hoge investeringen te doen om vuurwerk veilig te kunnen bewaren, het
liefst in brandvertragende bunkers.
Consumenten worden geacht ook
veilig met het ontplofbare goedje om
te gaan. Hen wordt geadviseerd gekocht vuurwerk thuis te bewaren in
een afgesloten blikken trommel (Gemeentelijke Informatiepagina, wo. 19
december).

in beslag genomen door de politie.
Ook als er buiten de gestelde uren
op oudejaarsavond vuurwerk wordt
afgestoken kan de persoon in kwestie zijn vuurwerk inleveren bij de politie als hij wordt gesnapt. En wat
gebeurt er dan mee? De politie sorteert daar het vuurwerk op zwaarte
en explosiegevaar, doet dit vervolgens in antistatische plastic zakken
en deponeert die vervolgens in kartonnen dozen (!)
in het fietsenschuurtje achter het
politiebureau in de Anselmusstraat.
Niks geen explosieveilige omgeving,
speciale kast of kist. Zodra de dozen 20 kg vuurwerk bevatten worden deze door collega’s van het Bureau Operationele Ondersteuning in
Utrecht opgehaald.
Deze mensen zijn ‘gecertificeerd’

Zij mogen bij aankoop niet meer dan
met 10 kilogram vuurwerk door de
zaak naar buiten lopen. Allemaal regels waaraan iedereen zich te houden heeft. Illegaal vuurwerk wordt

om vuurwerk te herkennen, verpakken en te transporteren. Het vuurwerk gaat in eerste instantie naar
een speciale opslagplaats in de
Schaverijstraat in Utrecht. Hiervandaan gaat het binnen zes uur naar
de Dienst Domeinen.
En passant wordt ook een onderzoek ingesteld naar de herkomst
van het vuurwerk. Bij het aantreffen
van grote hoeveelheden en/of illegaal vuurwerk wordt onder andere
direct contact opgenomen met de
Politie Milieu Dienst. Het in beslag
genomen vuurwerk wordt dan ter
plaatse afgevoerd naar de Schaverijstraat en gaat rechtstreeks naar de
Dienst Domeinen.
Tot zover allemaal helder.
Regels zijn regels
Niettemin is het toch wel vreemd te

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.
psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Beleidsambtenaar Integrale Veiligheid van de gemeente De Ronde Venen, de heer Hans Voorend,
bevestigt dat de politie dit zo mag
doen. “Er zijn daarover landelijke afspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt. Er is een protocol voor
het in beslag nemen van vuurwerk,
het opslaan en afvoeren daarvan.
Het maximum is 20 kilogram en dat
mag de politie gewoon in een kartonnen doos deponeren.
Het is wel hun verantwoordelijkheid
om te zorgen dat er niets mee gebeurt en dat het op de juiste manier
wordt verwerkt. De locale politie
handelt dus conform het protocol.”
Brandweer
Commandant Lex Tillart van de
Brandweer in De Ronde Venen, kan
er geen zinnig woord over zeggen.
“Het zal wel zo zijn dat het mag.
Daar zijn voorschriften voor en het
is de verantwoordelijkheid van de
politie zelf om in beslag genomen
vuurwerk goed te behandelen.”
Hoe dan ook, wij blijven er bij: regels
zijn regels en die moeten voor iedereen even zwaar wegen. Wie te hard
rijdt krijgt een bon, of dit nu 30 km
te veel is of 4 km op een stille weg
waar nauwelijks verkeer is midden
in de nacht. Geflitst en een prent.
Want regels zijn regels!
Dat geldt ons inziens ook voor vuurwerkopslag of het nu bij de winkeliers is, bij de consument of bij de
politie!

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

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

noemen dat zowel op het politiebureau in Mijdrecht als in Maarssen
geen speciale voorziening is om in
beslag genomen vuurwerk veilig op
te slaan. Helemaal als men beseft
dat op 30 meter aan de overkant
een benzinestation is gevestigd en
een grote LPG-tank buiten staat.
“Wat wij hier opslaan is zo weinig
dat dit geen gevaar voor de omgeving oplevert. Bovendien wordt het
snel weggehaald als er een doos
vol is,”legt politievoorlichtster Ellen
de Heer uit. “Grote hoeveelheden
vuurwerk, zoals een auto vol illegaal
vuurwerk, worden hier ook niet gestort. Dus niemand hoeft zich ongerust te maken. Het is ook wat anders dan vuurwerkhandelaren die
grote voorraden vuurwerk moeten
opslaan. Daarvoor gelden andere
regels.”
Maar toch, regels zijn regels. Waar
anderen streng aan moeten voldoen, moet de politie toch het voorbeeld geven? Op zijn minst moet er
dan toch een veilige plaats of kast
zijn in of buiten het gebouw om
vuurwerk tijdelijk in op te slaan?

Kerst bij de peuterspeelzaal de Quakel
De Kwakel - Afgelopen donderdag
20 december was het weer kerst
feest bij de peuterspeelzaal de Quakel.

Nadat de buikjes waren vol gegeten
gingen de kindjes een rondje lopen
door De Kwakel. Bij de grote kerstboom op het dorp is nog een mooi
dansje gedaan.

Alle kindjes waren uitgenodigd voor
een heerlijk kerst ontbijt. Iedereen
kwam dan ook in zijn of haar mooiste kleertjes. Er waren zelfs een paar
heuse Kerstmannen en vrouwen bij.
Iedere groep zat aan zijn eigen tafel. Er waren dus drie lange tafels.
Een tafel voor de maandag ochtend
/ donderdag middag groep, een tafel voor de maandag middag / donderdag ochtend groep en een tafel
voor de dinsdag / vrijdag groep.

Onder tussen werd de ontbijt rommel opgeruimd om plaats te maken
voor ingrediënten voor kerststukjes.
De kindjes hadden allemaal een
potje en oase meegenomen. Sommige hadden ook de kerststukjes
thuis geplunderd om ook wat mooie
versierinkjes mee te nemen. Het
was een gezellige bende en er werden prachtige creaties gemaakt.

Na het zingen van een paar kerst Na de kerststukjes was het tijd voor
liedjes en het reperteren van het Dribbel. Hij was opzoek naar de ar“tikke tol oliebol” lied mocht er dan renslee van de kerstman. De kindeeindelijk aangevallen worden. Er ren hebben ademloos toegekeken
was heerlijk kerstbrood, stokbrood- hoe Dribbel en zijn vriendjes hem
jes die de kinderen zelf mochten be- weer terug hebben gevonden.
smeren en soep stengels die heerlijk
smaakte met pasta en hagelslag. En zo was het al weer tijd. Papa’s,
Nwe meerbode_94*118_BB.Morph:Opmaak 1 10-12-2007 10:38

mama’s, opa’s en oma’s stonden
al weer klaar om de peuters op te
halen. Maar voor dat ze mee gingen hebben de peuters eerst nog
het
lied “tikke tol oliebol” ten gePag

hore gegeven. En zo is er weer een
jaar voorbij. De peuters en juf Jolanda kunnen nu genieten van een
wel verdiende kerst vakantie. Fijne
feestdagen en tot volgend jaar.

MORPHEUS RUIMT OP
10% 70%

BOXSPRING COMBINATIE

VANAF € 1.699,INCLUSIEF MATRASSEN VANAF

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

TOT

€ 2.499,-

KORTING

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

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

www.morpheus.nl

Winterse Ronde Venen
is zo ontzettend mooi!
De Ronde Venen - Wat een prachtige natuur hebben wij toch om ons
heen. Door een combinatie van luchtvochtigheid en lage temperaturen kregen alle bomen en struiken een prachtig rijplaagje. Mooi om te zien.
Wat is De Ronde Venen toch mooi in al haar schoonheid!
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Voedselbank
De Ronde Venen zorgt
voor extra kerstvreugde

Prijsklaverjassen
CSW

Mijdrecht. Voor velen in onze gemeente wellicht niet voor te stellen, maar onder ons leven gezinnen die nauwelijks kunnen eten en
drinken omdat zij door omstandigheden geen middelen van bestaan
hebben. Zij zijn ‘veroordeeld’ tot een
gang naar de Voedselbank. Een organisatie die de ‘allerarmsten’ onder
ons toch nog van de dagelijks nood-

ren in overleg hun leven weer op de
rails te krijgen. Bijvoorbeeld door te
proberen hen aan een baan te helpen zodat ze weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dan kunnen ze het armoedeniveau ontstijgen.

naast en boven Karwei als kerkzaal wordt gebruikt. Elk einde van
de week staat het daar doorgaans
vol met levensmiddelen die door
een paar vrijwilligers worden uitgesorteerd. Zie het als een bijzondere
‘kruidenierszaak’ waar minder bedeelden uit de samenleving op vrijdagmorgen tot 12 uur hun eerste levensbehoeften kunnen afhalen. Het

aankloppen, ook de Sociale Dienst
niet. Ze zitten in de bijstand en als je
alle kosten die ze nog moeten maken eraf trekt, houden ze niets over
om van te leven.
Een enkele keer gaat het om uitkeringsgerechtigden die door omstandigheden waar ze zelf part noch deel
aan hebben, hun uitkering soms

Wilnis - De laatste vrijdag van het
jaar,28 december, is er prijsklaverjassen in de kantine van de voetbalver.C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis.Aanvang 20.00 uur. Er
worden vier maal zestien giffies gespeeld . Iedereen is welkom. De volgende klaverjasavond wordt gehouden op vrijdag 11 jan 2008.

Maar vooral ook door de ze geestelijk weer op de rit te krijgen en het
gevoel van eigenwaarde op te krikken. Uniek om mee te maken is dat
iedereen die hier bij ons komt elkaar
kent. Men gaat goed met elkaar om
en steunt elkaar in moeilijke tijden.
Als we weer kleding ter beschikking
hebben laten we de mensen komen
om die te laten passen.
En als we constateren dat ze een
meubelstuk of een koelkast nodig
hebben omdat de vorige stuk is gegaan, dan kijken we of we daar wat
aan kunnen doen.
Dat heeft dan wel niet direct iets met
de Voedselbank als zodanig te maken, maar als je toch wilt helpen pak
je dat er bij. Dan zie je die dankbare
blikken en dat doet je dan goed in
het besef dat je dit werk als vrijwilliger toch niet voor niets doet.”

zakelijke boodschappen kan voorzien. Het gaat daarbij om levensmiddelen en waar nodig ook om
gebruiksgoederen, kleding, schoeisel en witgoed.

vrijwilligerskorps is goed georganiseerd en erg sociaalvoelend in hun
doen en laten. Men werkt volgens
een tijdrooster waardoor een ieder
op vaste tijden inzetbaar is.

Een en ander bijeen gebracht door
particulieren, kerkgenootschappen
en het bedrijfsleven. Het merendeel
van de levensmiddelen is afkomstig
van het verzameldepot in Rotterdam waar grote levensmiddelenfabrikanten hun overtollige producten
naar toe sturen.

De vrijwilligers zijn voor het merendeel aangesloten bij een van
de kerkgenootschappen uit de gemeente. Zij werken eendrachtig en
‘oecumenisch’ samen in de uitvoering van deze sociale taak.

Bijvoorbeeld als de verpakking onjuist is of de houdbaarheidsdatum
te kort is om het product in het winkelschap te zetten. Vroeger werd
het vernietigd maar dat is duurder

dan afstaan aan charitatieve instellingen. Hetzelfde geldt voor fruit en
vleeswaren. Het gaat daarbij overigens wél om prima en gezonde producten. Daar is niets verkeerds aan.
Het wordt gesorteerd en verdeeld
over de verschillende subdepots in
Nederland die het dan verder uitleveren aan de Voedselbanken in hun
regio. Het subdepot in Woerden bevoorraadt de Voedselbank hier.
Bijzondere ‘kruidenierszaak’
Voedselbank De Ronde Venen, in
april 2006 opgericht door Bert Koen
uit Wilnis, voorziet duidelijk in een
behoefte. Samen met zo’n twaalf
tot achttien vrijwilligers mag men
gebruik maken van de ruimte die
door het Kerkgenootschap ‘De Weg’

Drempel
“Het gaat hier om mensen van wie is
vastgesteld dat ze beneden het sociaal aanvaardbare minimum moeten zien rond te komen. Er gelden
dus criteria om bij de Voedselbank
in aanmerking voor hulp te komen,”

legt Bert Koen uit. “Soms krijgen wij
deze schrijnende gevallen door via
de ServicePunten waar mensen discreet met hun problemen terecht
kunnen. Maar ook krijgen wij die
gevallen door via de Dienst Sociale
Zaken van de gemeente, al hoewel
die vaak ontkent dat er armoede op
dit niveau is. Het valt nog wel mee,
zo wordt gezegd. Als je dat afzet
tegen het inwonertal, ja, maar dat
neemt niet weg dat het niettemin
om ongeveer 18 gezinnen gaat die
het zonder ons niet zouden redden.
En dat zijn er toch 18 teveel. Veelal gaat het daarbij om mensen die
overal het deksel op de neus hebben gekregen en bij geen enkele
organisatie meer kunnen en durven

Gedicht van de week
Das mehrwert gefül!
De wereld is aldoor verdeeld.
In strijdende partijen.
Vaak zijn er godsdiensten in beeld.
Die onderling bakkeleien.
Oorlog, fatwa, aanslag, kruistochten.
Men deed en doet het in gods naam.
Doch al wat ruziepotters zochten.
Was eigen roem en eigen faam.
Zelf lees ik nooit de bijbel.
En ik heb ook geen koran.
Toch maakt God met mij geen heibel.
En ik spreek hem dagelijks aan.
Bij mij zijn er geen tussenpersonen.
God richt zich steeds rechtstreeks tot mij.
Hij wil heel graag mijn hart bewonen.
Zijn goede wenken stemmen mij blij.
Zondigen, dat mag ik zelf weten.
Mijn allerhoogste wordt niet kwaad.
Maar die dingen worden nooit vergeten.
En steken mij wel, ‘t zij vroeg, ‘t zij laat.
Vrouwen, zo laat God mij geloven.
Zijn vaak de engelen van deez’ aard.
Menig man waant zich daar boven.
Die onzin heeft reeds een lange baard.
God heeft de aarde ons gegeven.
Als een gemeenschappelijk proefterrein.
Hij wenst dat wij in vrede leven.
Liefdevol en verdraagzaam zijn.
De menselijkheid moet zegevieren.
Elk soort geloof gaat ooit naar ‘t hart.
Niet naar wapens of sterke spieren.
Die leiden slechts tot bittere smart.
De kersttijd is de tijd van vrede.
En van bezinning en gebed.
Daarom ook wens ik u graag heden.
Dat eenieder daarop zijn zinnen zet.
Piet van Breukelen-

niet eens in handen krijgen. Het is
bij deze mensen ook vaak een opeenstapeling van factoren en pech
hebben (gehad) in het leven. Dan
heb je toch een groot probleem.
Mensen die hier aankloppen, moeten een reusachtige drempel overwinnen.
Soms zie ik ze drie keer heen een
weer lopen en schichtig bij ons
naar binnen kijken. En als ze denken ‘niemand ziet mij’ glippen ze de
deur door.
Hun buurman die wel eens bij Karwei komt mag ze beslist niet zien…
Kortom, men schaamt zich er voor
en ik kan mij dat geheel voorstellen.
Het is tenslotte ook niet niks om hier
aan te kloppen.

Het lijkt op je laatste redmiddel. Wel,
die mensen vangen wij met liefde
en zorg op.
Dat is in eerste instantie voor een
termijn van 3 maanden. Elke vrijdag
krijgt men een krant met uitgezochte levensmiddelen om de eerste levensbehoeften te dekken. Dat is afgestemd op de samenstelling van
het gezin.”
Medewerkster van het eerste uur,
Marietta Pronk, onderschrijft het
verhaal van Bert. Zij heeft veel ervaring met schrijnende gevallen en
mensen die doordat zij in deze vicieuze cirkel zijn beland vaak geen
uitweg meer zien of weten. “Soms
gaan we met hen praten en probe-

Extra kerstpakket
Marietta en haar collega’s zijn zo
vlak voor kerst bezig iets extra’s
voor de mensen te organiseren. Iedereen krijgt een kerstpakket uitgedeeld. Daarvoor werden particulieren en bedrijven in en om De Ronde
Venen benaderd om hieraan mee te
werken door belangeloos producten ter beschikking te stellen.
Daarin werd ruimhartig voorzien
want afgelopen donderdagavond
20 december konden daarmee 18
kerstpakketten worden gevuld.
Als klap op de spreekwoordelijke
vuurpijl hadden de betreffende gezinsleden voor dit keer ook mogen
aangeven welk cadeautje zij graag
wilden hebben…. “Binnen gestelde grenzen en waarden natuurlijk”,

geeft Marietta te kennen die verder
vertelt dat een van haar vriendinnen
de boer op ging om dit allemaal te
regelen. “Tot grote vreugde en voldoening lukte dat allemaal. Nagenoeg iedereen heeft het kerstcadeautje waarom hij of zij heeft gevraagd in het kerstpakket gekregen.” Aldus Marietta.
Als er volgend jaar rond kerst nog
steeds schrijnende sociale gevallen zijn binnen de gemeente wil de
Voedselbank De Ronde Venen in
samenwerking met de locale kerken en de horeca proberen een gezamenlijke kerstmaaltijd te organiseren. Volgens Marietta hebben
enkele bekende koks hun medewerking daarin al toegezegd. Langs

deze weg willen alle vrijwilligers van
Voedselbank De Ronde Venen hun
dank uitspreken voor alle gulle gaven die zij van bedrijven en particulieren hebben ontvangen om de
inhoud van de kerstpakketten voor
hun minderbedeelde inwoners te
kunnen completeren.
Die hebben daardoor iets extra’s
met de kerst gekregen waar zij naar
hun zeggen heel blij mee zijn. Bert
Koen:
“Mede namens deze mensen hartelijk bedankt en
samen met hen en wensen
alle vrijwilligers van de
Voedselbank u een gezegend, vreugdevol en vooral gezond 2008.”
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“Ik ben niet weer zo’n jongen met een keyboard”

Gerrit Biesheuvel al dertig jaar
thuis in de muziek!

Aalsmeer - Hij was tien jaar toen hij voor het eerst
een gitaar in handen kreeg, maar ´zijn ding´ vond
hij drie jaar later. Hij mocht, net als z´n broer en
zus, mee met z´n moeder naar orgelles bij Jaap
Verzaal. De familieleden lieten een jaar later het
instrument voor wat het was, maar Gerrit Biesheuvel niet. Hij ging door, had z´n draai in het muziekwereldje helemaal gevonden en dat is begin
volgend jaar 30 jaar geleden.
Een jubileum wat een feestje waard is en voor Gerrit
is het pas feest wanneer hij zelf het muzikale middel
middelpunt is, ofwel keyboard en accordeon mag spelen op
een bruiloft, een (huwelijks)jubileum, bedrijfsopening,
receptie of tijdens een diner.
“Muziek betekent heel veel voor mij”, vertelt Gerrit. “Ik
ben echt dagelijks met muziek bezig.” Hij speelt in drie
bands, laat in twee duo´s van zich horen en geeft les.
Onder andere drum-, piano- en keyboardles bij mu
muziekschool Music Center International in Hoofddorp
van Eddy van de Heuvel. En voor hen die meer noten in
hun mars willen krijgen: Gerrit heeft vier jaar zangpe
zangpedologie gestudeerd, evenals een studie algemene mu
muziekleer. “Ik kan muzikanten bijstaan met harmonieleer.
Ik leer ze akkoorden en hoe je toonladders en noten
moet lezen en spelen. Dan snap je wat er staat.”

Eigen stijl en geluid
Ook programmeert en componeert de nu 45-jarige Rijsenhouter zelf muziek. “Meer dan tachtig
procent van alle liedjes die ik speel
tijdens optredens heb ik zelf geprogrammeerd in users-styles. Ik
maak zelf de muziek van het begin tot het einde van het liedje. Ik
maak ook zelf refreintjes. Ik ben
dus niet gebonden aan het betreffende lied, het is niet knop aan en
het lijkt of een band loopt. Dat kan
iedereen, maar dat wil ik niet. Als
de stemming er in zit, kan ik bijvoorbeeld het refrein nog een keer
inzetten. Het is echt real time playing wat ik doe.” En hij vervolgt: “Ik
ben dus niet echt wéér zo´n jongen met een keyboard. Ik gebruik
nagenoeg geen standaard liedjes,
ik besteed behoorlijk veel uurtjes
aan het maken van muziek-fragmentjes (users-styles). En niet alleen voor mezelf, maar ook voor
anderen als ze daar behoefte aan
hebben. Mensen die mij al eens
hebben zien optreden, weten het.
Ik heb echt een eigen stijl en eigen
geluid.” Het werken met midi heeft al een groot aantal
jaren de interesse van deze muzikant. “Ik heb in 1996
een cd met titel ´Party time´ uitgebracht om mensen
een indruk te geven van mijn muziek.” De cd had Gerrit
zelf opgenomen in de studio Presto Music Production
van Bert van Oudenaren.
De bijzondere manier van werken met midi data op
de computer, keyboard, synthesizer en sound modules bleef niet onopgemerkt. Gerrit kreeg een telefoontje met het verzoek of hij midi-audio muziek producties,
orkestbanden en cd´s wilde maken voor regionale artiesten en zangers. Eén van zijn orkestbanden is zelfs
eens gebruik in de Soundmixshow van Hennie Huisman. En muzikanten waren en zijn niet de enige die
van deze ´muzikale kunsten´ van de Rijsenhouter gebruik maken. “Ik heb ook reclamemuziek gemaakt voor
restaurants en bedrijven en jingles en tune´s voor regionale omroepen en doe dit dus op verzoek nog steeds
voor zowel bedrijven als particulieren.”

mensen te zitten op een bruiloft of een bedrijfsfeest.
Maar ik kan ook rustig spelen, hoor, tijdens een diner
dansant bijvoorbeeld. Hele leuke klusjes vind ik dat.
Lekker relax, mooie easy listening songs brengen en
na het eten wat vlottere muziek.” Gerrit zit inmiddels
helemaal op z´n praatstoel en vertelt honderd uit. Hij
heeft in zijn dertig jarige muzikanten-bestaan ook van
alles meegemaakt. Zijn eerste duo had hij op z´n zestiende, The Strangers met Gert Schrama. “Ik had meegedaan aan de landelijke orgelkampioenschappen nadat ik op mijn vijftiende winnaar van de regio was geworden. Nummer één werd ik niet, ik had ook pas drie
jaar les gehad.” Het leverde wel veel optredens op en
samen met Gert Schrama heeft Gerrit twaalf jaar lang
een groot aantal feesten muzikaal opgeluisterd.

Wandelende
jukebox
Daarna
ging
Gerrit solo verder. Hij vertelt: “In de jaren
tachtig
veranderde er
heel veel in
de elektronische muziekinstrumenten,
orgels werden
programmeerbaar, maar lagen niet, zeg
maar kant en
klaar, in de
winkels. Ik ben
er toen zelf één gaan bouwen, toen was ik 23 jaar.
Later kwamen de keyboards en de sythesizers
op de markt en bestond de
mogelijkheid om professioneel als éénmansorkest op
te treden. Ik had het er echt
druk mee. Werd veelal ook
teruggevraagd. Ik heb bijvoorbeeld bij één familie alle bruiloften van het gezin
opgeluisterd en werd jaren
In en met muziek
later weer gevraagd om tijGerrit heeft zo´n beetje altijd in en met muziek gewerkt, dens het 12,5 jarig huweheeft uitstapjes gemaakt naar de bouwwereld, maar in lijksfeest te komen spelen.
de muziek voelt hij zich, zoals hij zelf zegt, helemaal Leuk, toch.” Dertig jaar in de
thuis. “Het liefst maak ik muziek. Ik vind het heerlijk om muziek, betekent vast heel
bijvoorbeeld een uurtje accordeon te spelen voor ou- veel liedjes kennen? “Ik ben
deren of tussen de lachende gezichten en dansende net een wandelende juke-

dienstbaarheid en geweldloosheid.
Hij voorspelde dat de Engelsen India vrijwillig zouden verlaten. Gandhi werd uitgelachen en gevangen
gezet maar de kleine man hield vol
en zette miljoenen Indiërs aan tot
vreedzaam verzet. Gandhi geloofde
in de goedheid van de mens en de
kracht van elk individu.
Hindoes en Moslims
Zijn spiritueel denken inspireerde mensen over de hele wereld. Hij
haalde zelf inspiratie uit het Hindoeisme. Hij wilde dat India in staat zou
zijn om op basis van Hindoeïstische
waarden te leven met waarden als
soberheid, wederzijds respect en
dienstbaarheid aan alles dat leeft.
Uiteindelijk gaven de Britten op en
werd India onafhankelijk, maar het
land werd gesplitst in twee delen:
India en Pakistan.
De Hindoeïsten konden niet samen
met de Moslims. Dit leverde honderdduizenden verbitterde vluchtelingen op en geweld. Gandhi bleef
zich inzetten voor een vreedzame
strijd en dat werd hem uiteindelijk
fataal. Op het moment dat Gandhi
vermoord werd, had hij in India bijna net zoveel tegenstanders als medestanders. Een Hindoe benam hem
op 30 januari 1948 het leven.

“Jongeren bij oplossen problemen geweldloze oplossing bieden”

Leerlingen van Amstelveen
College in musical Gandhi
Amstelveen - Eind januari voeren leerlingen van het Amstelveen College de muscial Gandhi
op. Zij doen dat niet op school
maar in echt in de schouwburg
van Amstelveen! Op woensdag
30 januari is de première en deze dag is gekozen omdat het dan
precies zestig jaar geleden is dat
de wereldberoemde Indiase wereldleider de dood vond. Gandhi,
die anti-geweld was en zijn leven
ten dienste stelde van de vrede,
werd vermoord. Volgend jaar januari zal ongetwijfeld overal ter
wereld worden stilgestaan bij
zijn dood. Het Amstelveen college doet dat in elk geval met
voorstellingen op 29, 30 en 31
januari en 1 februari.
Gandhi is een gezamenlijke productie van diverse theatermakers,
de Gandhi Serve Foundation in Berlijn, Schouwburg Amstelveen en

het Amstelveen College. De Nederlandse musical over Mahatma Gandhi is ontwikkeld door scenaristen
Mark Boode en Pieter van de Waterbeemd. Mark Boode is dramadocent
op het Amstelveencollege en heeft
een speciale bewerking voor scholieren gemaakt. Het is niet de eerste
keer dat leerlingen van het college
grote musicals spelen.
Grease
Sinds 2003 zijn diverse grote interne schoolproducties gemaakt. De
school vindt het belangrijk dat beroemde producties toegankelijk
kunnen worden gemaakt voor middelbare scholieren en op die manier
leerlingen bekend te maken met diverse disciplines binnen het theater.
Samen met de scholieren wordt gewerkt aan nieuwe vertalingen, bewerkingen op basis van improvisatie en eigen choreografieën, decors
en lichtplannen.

Zo zijn onder andere Grease en Hair
ook al opgevoerd. Nu is het dus de
musical Gandhi. Gelijktijdig met deze voorstelling besteedt het college
een heel project aan de vermaarde
spiritueel leider met invalshoeken
die op het leven van Gandhi zijn gebaseerd.
Leven van Gandhi
Gandhi werd geboren op 2 oktober
1869 te Panbardar, in India. Hij werd
advocaat van beroep. Dat hij aan
den lijve ondervond dat mensen niet
overal gelijkwaardig zijn (in ZuidAfrika werd hij de trein uitgegooid
omdat Indiase mensen niet 1e klas
mochten reizen) heeft ongetwijfeld
bijgedragen aan zijn inzet voor gelijke mensenrechten waarbij altijd
gestreefd werd naar een vreedzame
oplossing.
Toen India in 1915 door de Engelsen werd bezet, verkondigde Gandhi de principes van gelijkheid,

box, heb een breed repertoire, maar het is niet zo dat
ik alle liedjes kan spelen. Stijlen vind ik belangrijker. In
speel nummers vanaf de jaren vijftig tot negentig in het
Nederlands, Engels en Duits, van ballroom en LatijnsAmerikaans voor stijldansers, evergreens voor achter
achtergrondmuziek tot bekende disco-stampers en dansbare
rock and roll. Muziek voor, wat het meestal is, een ge
gevarieerd gezelschap. Alleen met rappen en r&b heb ik
niets, kan ik niets mee.”
Solo, duo´s en bands
Binnenkort een familiefeest, een huwelijksjubileum,
een bedrijfsopening, een diner dansant? Gerrit Biesheuvel komt graag optreden, alleen als one man entertaining of met zijn duo´s ´Dubbel op´ en ´Schering en
inslag´. En voor ´zware´ party´s (feesttenten, dorpshuis,
straatfestivals) in de aanbieding: The Hucksters, Elastiek of de Rietveldband. Gerrit speelt in de rockcoverband The Hucksters keyboard, in de folkpop-formatie
Elastiek, met oud-leden van de Hobo String Band, accordeon en in de folkrock-band Rietveld accordeon en
hij zingt!
Meer weten? Geïnteresseerd in solo, duo of bandoptreden? De jubileum-muzikant heeft net een nieuwe
website in de lucht, www.gerritbiesheuvel.nl. Het liefst
heeft Gerrit contact via de mail info@gerritbiesheuvel.
nl, maar bellen kan uiteraard ook: 06-20821531.
“Vanwege mijn werk kan ik niet altijd de telefoon opnemen”, verduidelijkt de Rijsenhouter. “Maar”, zegt hij als
laatste: “Ik lees elke dag mijn email.”

Afgereisd naar India
‘Gandhi, de musical’ vertelt zijn intrigerende levensverhaal. Zijn vastberadenheid, de liefde voor zijn vrouw
Kasturba, de breuk met zijn oudste
zoon en zijn angst voor het uit de
hand lopen van de vrijheidsstrijd,
krijgen vorm tegen de achtergrond
van een traditioneel en verdeeld India. De musical is gedegen voorbereid; makers Boode en Roos reisden
zelfs af naar India voor research.
Het is een boeiend leven en zeker
een eigentijds onderwerp voor een
theaterstuk.
Je kunt er bovendien thema’s aan
ophangen die vandaag de dag erg
actueel zijn, zoals jongeren bij het
oplossen van problemen een geweldloze optie bieden. Zo zou Gandhi het gewild hebben. Bovendien
is het werk en gedachtengoed van
Gandhi zo van belang geweest in
de wereldgeschiedenis dat het college met deze bewerking een nieuwe generatie bekend wil maken met
het levenswerk van Mahatma Gandhi.
Schouwburg
De schouwburg organiseert rond de
première een festivalweek met films,
voorstellingen en exposities over India. Naast de schoolmusical is ook
een professionele versie in ontwik-

Voorbereidingen voor de musical ‘Gandhi’.

keling .‘Gandhi, de musical’ wordt in
de grote zaal van de Schouwburg
Amstelveen opgevoerd. Daar past
ongeveer 630 man publiek in.
Film
Het verhaal van Gandhi is al diverse
malen verteld in de media en boeken, uiteraard zijn er ook films verschenen. De bekendste is die van
regisseur Richard Attenborough.
De rolprent kwam uit in 1982. Ben
Kingsley vertolkte de hoofdrol en
daarnaast speelden Candice Bergen, Edward Fox, John Gielgud en
Martin Sheen er in mee. Het was
een zeer succesvolle film die werd
gewaardeerd met maar liefst acht
Oscars! De film is een historisch document waarin Gandhi’s politieke
strijd centraal staat.
“Wij willen niet de film overdoen,
maar een theaterstuk brengen over
Gandhi als mens. Zo willen we iedereen met hem kennis laten maken. Wie was hij? Gandhi beweerde dat iedereen in staat was om
hetzelfde te bereiken als hij. Leuk.
Maar hoe dan?”, aldus leerlingen
die in het stuk te zien zijn. Als dat
niet uitnodigt tot kijken...
Meer informatie is te vinden op de
website www.musicalgandhi.nl Voor
kaarten kijk op www.schouwburgamstelveen.nl
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Kerstbijeenkomst Rode
Kruis afdeling Uithoorn

Ronde Tafel helpt Stichting
De Bovenlanden
De Ronde Venen – Deze maand
heeft de Ronde Tafel 169 De Ronde Venen de handen uit de mouwen gestoken. Op een eiland aan
de Gagelweg in Wilnis welke door
de Stichting De Bovenlanden wordt
gepacht werden door 10 Tafelaars
samen met een aantal bestuursleden van de stichting diverse knotwilgen geknot. Hiermee wordt voorkomen dat de wilgen omwaaien en
de beschoeiing van het eiland wordt
beschadigd. Tevens werd een deel
van de beschoeiing aangelegd.De

Uithoorn - Op dinsdag 18 december waren om 10.00. uur ’s morgens
in een feestelijk versierde zaal van
kerkgebouw De Schutse 40 gasten en een aantal vrijwilligers bijeen
voor een gezellige kerstbijeenkomst.
Na het serveren van koffie en thee
met een grote kerstkrans heette de
coördinator sociale activiteiten, Corrie Sassen, iedereen van harte welkom waarna een leuk spel werd geïntroduceerd.
De gasten werden in groepjes van
zeven verdeeld, moesten met een
dobbelsteen zes gooien en mochten dan een letter van een scrabblespel pakken.Na enige tijd mocht er

niet meer met de dobbelsteen worden gegooid maar moest door middel van teambuilding binnen een
bepaalde tijd een kruiswoordpuzzel van de verzamelde letters worden gevormd. Winnaar werd de
groep die binnen de geplande tijd
de meeste punten verzamelde. De
aanwezige dames bijgestaan door
een enkele heer namen vol enthousiasme aan dit spel deel. Voor de
winnende groep waren leuke prijsjes beschikbaar.
Daarna las Nell Lakeman traditiegetrouw een prachtig kerstverhaal van
Mies Bouhuys voor “Het kleine klok-

je” waarna iedereen aan de feestelijk gedekte tafels genodigd werd
waar een broodmaaltijd wachtte.
De gasten lieten zich de eigen gemaakte soep, het goed gevulde
krentenbrood en de sappige , feestelijk verpakte mandarijn uitstekend
smaken. Tegen 14.00 uur bedankten de voorzitter van het Rode Kruis,
Willem Dullemond , en Corrie Sassen de vrijwilligers voor hun inzet en
keerden alle gasten voldaan huiswaarts voorzien van een led lampje
dat in een kerstster was bevestigd.
Het Rode Kruis kan terugzien op
een geslaagde kerstbijeenkomst.

gedane arbeid werd uiteindelijk beloond met een heerlijk kop erwtensoep in de schuur van een nabij gelegen boer.

De Stichting De Bovenlanden stelt
zich tot doel: het veenweidelandschap te beschermen, met daarin de
kenmerkende landschapselementen
en de mensen bewust te maken van
de waarde van dit landschap.
De Nederlandsche Tafelronde 169
‘De Ronde Venen’ bestaat uit circa

20 leden tussen de 25 en 40 jaar.
De vereniging bevordert onderlinge
vriendschap, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar
leden. Naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing
is het leveren van een gezamenlijke
bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Komende vrij- er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
dag, 28 december, is er weer Veen- maar voor De Ronde Venen. We wilhartfilmavond. De Veenhartfilma- len een plek zijn
vond is voor iedereen die dicht bij waar ruimte is voor iedereen die behuis wil genieten van de betere films zig is met religie of nadenkt over zinEditie:
Documentnaam:
42-Goed
geschoten
enBerliner
er vrijblijvend
over2/3
door wil
pra- geving. Al onze
activiteiten,
ook de
ten, met openheid en respect voor Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld
ieders opvatting.
om op een uitdagende manier met
De Veenhartkerk is een kerk die op religie en zingeving bezig te zijn.
een eigentijdse en creatieve manier De Veenhartfilmavond is in het gekerk probeert te zijn. Een kerk die bouw van de Veenhartkerk, Grutto

2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de
zaal open en de film start om 20.30
uur, entrée € 2,00. De film wordt vertoond op een groot scherm en na
afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op onze website HYPERLINK
“http://www.veenhartkerk.nl/”www.veenhartkerk.nl
en

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Schaatspret in
Vinkeveen

Vinkeveen – Tegen de tijd
dat deze krant uitkomt
(donderdag 27 december) is
de ijspret misschien. Alweer
voorbij, maar we wilde u deze
foto toch niet onthouden.
Waarschijnlijk is het echt
de eerste schaatser op echt
natuurijs In De Ronde Venen.
De foto werd gemaakt 18
december jl door Linda van
Zijtveld.
Ze schreef: “ Hier alvast (de
eerste?!?) schaatsfoto’s vanuit
Vinkeveen!!”
Wij denken het ook .

Succesvolle controle belichting glastuinbouwbedrijven
Uithoorn - Afgelopen november
heeft een regionale milieucontrole
assimilatiebelichting plaatsgevonden. Hierbij zijn de regio-gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
gezamenlijk er op uit getrokken om
te controleren of tuindersbedrijven
het groeilicht naar buiten toe hadden afgeschermd. Geconcludeerd
kan worden dat de regels goed bekend zijn geraakt bij de tuinders en
dat deze met de goede naleving ervan op een positieve manier bijdragen aan minder lichthinder in de

omgeving. In Amstelveen is slechts
één geval geconstateerd bij een oude kas waarbij de lampen zichtbaar
waren boven het gevelscherm. Een
stukje van dit scherm op een andere plek ontbrak. Groeilichtuitstraling
in Aalsmeer is zelfs bij geen van de
glastuinders geconstateerd!
Alleen in Uithoorn wordt procesverbaal opgemaakt tegen één bedrijf vanwege het ontbreken van de
gevelafscherming. Het ontbreken
van schermen tegen het kasdek op

de vereiste tijden is in geen van de
gemeenten geconstateerd.
Jaarlijks worden de glastuinbouwbedrijven meerdere malen gecontroleerd op de naleving van de wetgeving. Deze controles gebeuren in
de donkere maanden van het jaar
wanneer de lichtuitstoot als meest
hinderlijk ervaren wordt. Door regelmatig toezicht in samenwerking
met politie en justitie is nu de situa
tie bereikt datPagina:
de voorschriften
goed
nageleefd worden, op een incidentele overtreding na.

Vanaf januari tot eind mei 2008

Werkzaamheden fietspaden
tussen Mijdrecht en Amstelhoek
De Ronde Venen - In de tweede week van januari 2008 start de
provincie Utrecht met de verbetering van de fietsvoorzieningen langs
de N201 tussen Mijdrecht en Amstelhoek en tussen Vinkeveen en
de Demmeriksebrug. Ook de parallelweg aan de noordzijde van de
N201, tussen de N212 en de Herenweg in Vinkeveen, wordt vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden zijn de
fietspaden periodiek afgesloten en
worden de fietsers omgeleid. Verwachting is dat de totale klus in mei
is afgerond.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers vormt de belangrijkste aanleiding voor de ingrijpende opknapbeurt van de fietspaden en de parallelweg . De huidige
fietspaden zijn niet voldoende veilig
vanwege de geringe breedte. Daarnaast laat de kwaliteit van het wegdek te wensen over.

Werkzaamheden
De bestaande fietspaden worden
verbreed tot drie meter en de verharding wordt geheel of gedeeltelijk vervangen. De parallelweg krijgt
een nieuwe laag asfalt en de berm
wordt aan weerszijden verhard met
een strook grasstenen. Doel hiervan is de passeermogelijkheden van
motorvoertuigen uit tegengestelde
richting te verbeteren en de hinder
voor het fietsverkeer door passerend verkeer te verminderen.
Afsluitingen en omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden is er gedurende een aantal weken sprake
van een tijdelijke afsluiting van de
verschillende trajecten. Het fietsverkeer wordt dan ter plaatse met borden omgeleid.
De percelen langs de N201 blijven
bereikbaar via de inritten naar de
hoofdrijbaan.

7 januari t/m 21 maart:
Afsluiting fietspad tussen Mijdrecht
en Amstelhoek
Fietsers tussen Mijdrecht en Uithoorn worden omgeleid via de
Ringdijk tweede Bedijking en de AC
Verhoefweg.
14 januari t/m 21 maart:
Afsluiting fietspad tussen Vinkeveen
en de Demmeriksebrug
Fietsers tussen de N212, de ir. Enschedeweg en de Herenweg worden omgeleid via de Hoofdweg, Waverveense pad, Achterbos en Herenweg.
17 maart t/m 16 mei:
Afsluiting parallelweg tussen de
N212 en de Herenweg
Fietsers door de Vinkeveense Plassen worden omgeleid via de Herenweg, Baambrugse Zuwe en Groenlandse kade.

Kramenmarkt Rondeveense
verenigingen in de Willisstee
De Ronde Venen - De traditionele
kramenmarkt in combinatie met de
nieuwjaarsreceptie van het college
van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Ronde Venen
vindt plaats op 3 januari in de Willisstee.
De combinatie van kramenmarkt en
nieuwjaarsreceptie is al jarenlang
een publiekstrekker en daardoor
een geschikt moment om vrienden
en bekenden een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.
Tijdens de kramenmarkt presente-

ren vijftig Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties zich
aan de inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Ze laten zien
welke activiteiten zij aanbieden en
enkele verenigingen geven deze
avond ook presentaties. Onder de
deelnemende verenigingen bevinden zich onder andere sportverenigingen, muziekverenigingen, kerkelijke instanties, toneelverenigingen,
hobbyclubs en milieuverenigingen.
Daarnaast wordt ieder jaar een bepaald thema benadrukt. Dit jaar is

gekozen voor het thema “welzijn en
maatschappelijke instellingen”.
Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Leefbaarheid fuseren per 1 januari 2008. Tijdens de kramenmarkt
zal rond 20.30 uur het logo en de
naam van de nieuwe welzijnsstichting feestelijk worden onthuld door
wethouder Jan van Breukelen.
De kramenmarkt vindt plaats op
donderdag 3 januari 2008 van 19.00
uur tot 22.00 uur in de Willisstee in
Wilnis, Pieter Joostenlaan 24.

5.2
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Land vlak bij ‘het Torregat’

Er zijn nog kaarten!

Oudejaarsfeest
in De Walrus

Honderste aankoop voor
stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - De laatste aankoop in
het jaar 2007 is een bijzondere voor
stichting De Bovenlanden. Het is het
honderdste perceel dat de stichting
vanaf de oprichting geschonken of
aangekocht heeft én heeft een grote historische waarde. Het betreft
een strook grond in het begin van
de Westeinderdijksloot bij het Torregat. Het stuk land is ongeveer drie
meter breed en tachtig meter lang
en draagt de naam ‘de oude dijk’.
Het is een restant van de oude ontginningsdijk van rond 1200, die later in de Middeleeuwen gebruikt is
voor de vervening aan beide kanten
van de dijk. In Noordelijke richting
was dat het land ‘tussen de wegen’
tussen de Uiterweg en de Westeinderdijk en in Zuidelijke richting ontstond door vervening de Westeinderplas. De Bovenlanden wil uiteraard dit historische stukje dijk graag
behouden.
Seringenakker
Tegelijkertijd met de overdracht van
de oude dijk, is bij de notaris de
aankoop van een seringenakker gepasseerd. Het betreft een akker van

3850 vierkante meter in het middengebied van de Westeinder met
de naam ‘de lange akker’. De akker
is in verhuurde staat aangekocht en
blijft in gebruik voor seringenteelt.
Langs één kant moet de schoeiing
vernieuwd worden en deze werkzaamheden staan gepland voor eind
2008.
Nu 20 hectare natuur
Het aangekochte perceel achter
Bloemenlust is circa 5000 vierkante
meter groot en is al enkele jaren niet
meer in gebruik als seringenakker.
Door de stichting is geprobeerd hier
gegadigden voor te vinden, maar de
benaderde kwekers hebben te kennen gegeven geen interesse te hebben in de verwaarloosde akker. De
Bovenlanden heeft nu besloten het
terrein in te richten als natuurgebied. Op 19 april in het nieuwe jaar
gaan bomen geplant worden. Het
vernieuwen van de beschoeiing van
dit perceel gaat begin 2008 ter hand
genomen worden.
Het totale bezit van stichting De Bovenlanden is nu 20 hectare natuur
en 4,5 hectare cultuurland.

Gratis discobus tijdens
jaarwisseling voor jongeren
Aalsmeer - De gemeente zet dit
jaar gratis discobussen in tijdens
de jaarwisseling. Op deze manier
worden feestvierders een alternatief geboden om met het openbaar
vervoer thuis te komen in plaats
van achter het stuur te gaan zitten
of op de brommer of fiets te stappen. De discobussen zullen jongeren uit Aalsmeer Oosteinde en Kudelstaart vervoeren naar discotheek
Bon Ami.
Laatste rit 6.00 uur
De inzet van de discobussen komt
voort uit een samenwerking tussen
gemeente, politie, brandweer, Cardanus en discotheek Bon Ami om de
jaarwisseling goed te laten verlopen.
Cardanus en Bon Ami organiseren
samen een nieuwjaarsfeest, waarvoor de kaartverkoop inmiddels is
gestart. Om jongeren veilig vervoer
aan te bieden, zowel vóór als na het
stappen, bevat het toegangskaartje voor het nieuwjaarsfeest ook een
entreebewijs voor de discobus. De

Aalsmeerderbrug - Op oudejaarsavond verzorgt eetcafé De Walrus
een spetterend feest in haar gezellige onderkomen aan de Aalsmeerderdijk. Het feest loopt door tot in
de kleine uurtjes en voor wie er bij
wil zijn: Er zijn nog enkele kaarten
beschikbaar en deze zijn te koop bij
de bar van De Walrus.

ritten worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Connexxion
en zijn uitsluitend beschikbaar voor
bezoekers van het nieuwjaarsfeest
in Bon Ami. De bussen vertrekken
vanaf Aalsmeer Oosteinde (Bloemhof) en Kudelstaart (Robend). De
bussen rijden tussen 01.00 en 02.30
uur ieder half uur naar de Bon Ami.
De terugritten starten vanaf Bon
Ami om 04.00 uur. De laatste rit is
om 06.00 uur. De inzet van de discobus is een onderdeel van een aantal acties die genomen worden om
de jaarwisseling goed te laten verlopen. Zo zullen beveiligingsmedewerkers surveillances uitvoeren om
overlast tijdens de nieuwjaarsnacht
te beperken.
Ook zullen jongerenwerkers de
straat op gaan en politie en brandweer hun reguliere werk doen. Tot
slot verzoeken gemeente en politie alle inwoners om losse materialen zoals kliko’s en brievenbussen te
verwijderen ofwel goed te beschermen tijdens de jaarwisseling.

Getuige helpt
bij oplossen
brute straatroof

Brandweer blust brand in
schoorsteen en op zolder
De Kwakel - Op donderdag 20 december is de brandweer rond kwart
over vijf in de middag opgeroepen
voor een schoorsteenbrand aan de
Gerberalaan. Eenmaal ter plaatse bleek de schoorsteen flink vlam
te hebben gevat en was de brand

doorgeslagen naar de zolder van
de woning. De brand was ook in
het dak geslagen waardoor de bluswerkzaamheden vermoeilijkt werden. Omstreeks 19.00 uur werd er
opgeschaald naar ‘middelbrand.’ Op
de zolder lagen veel spullen die ook

vlam hadden gevat.
De brandweer kon rond 20.20 uur
het sein ‘Brand Meester’ geven en
werd er begonnen aan het nablussen. Later op de avond is de brandweer van Uithoorn afgelost door
Aalsmeer.

Traktatie oliebol
Oudejaarsdag in
de Ophelialaan

Aalsmeer - Maandag 31 december
vieren de winkeliers in de Ophelialaan oud jaar en zijn de meeste winkels open van 9.00 tot 17.00 uur. Het
winkelend publiek gaat deze dag
verblijd worden met een heerlijke
oliebol. Twee charmante dames lopen rond in de winkelstraat en delen deze lekkere traktatie uit.

‘Raadselachtige’ verdwijning opgelost

Drempels Mijnsherenweg
op verzoek bewoners weg
Kudelstaart - In de krant van 13
december stond een stukje over de
Mijnsherenweg en de ‘raadselachtige’ verdwijning van de drempels.
Voor de medewerkers van de afdeling verkeer van de gemeente was
het echter geen raadsel.

De drempels zijn namelijk op verzoek van omwonenden weggehaald. Ze werden gek van het gebonk en de trillingen van het vrachten busverkeer.
Bovendien zijn de huizen op de
hoek van de Madame Curiestraat

niet onderheid. Daarom zouden de
drempels worden weggehaald bij de
eerstvolgende keer als ergens in de
buurt zou worden geasfalteerd. Dat
is nu dus gebeurd.
Mysterie opgelost!

Vijftig cent voor iedere boom!

Kerstbomeninzameling in
Aalsmeer en Kudelstaart
gymnastieklokaal in de Jac. P. Thijsselaan in zuid en buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat in
oost. Voor elke ingeleverde kerstboom wordt 50 eurocent gegeven.
Kerstbomenverbranding
De kerstbomenverbranding is eenmalig en vindt plaats op vrijdag 11
januari vanaf 19.00 uur. Plaats van
handeling is het surfeiland aan de
Kudelstaartseweg. Tijdens de verbranding van de bomen kunnen de
aanwezige kinderen een ritje maken
in een brandweerwagen.

Boete openbare
dronkenschap
Haarlemmermeer - De politie
Hoofddorp heeft in de nacht van
woensdag 19 december een 29-jarige man aangehouden (woon- en
verblijfplaats onbekend). Agenten
zagen de man lopen op de Burgermeester Pabstlaan.
Aan de manier van lopen was duidelijk te zien dat de man teveel gedronken had. Bij het natrekken van
zijn gegevens bleek de man nog
een boete te hebben open staan.
De toestand van de man zorgde ervoor dat een gesprek voeren niet
mogelijk was. De man is aangehouden voor openbaar dronkenschap
en voor de openstaande boete. Hij
is ter ontnuchtering ingesloten in
het bureau.

Winkeldief valt
bij verzet door
de mand

Een ‘berg’ kerstbomen, vorig jaar bij het inzamelpunt aan de Thijsselaan.

Aalsmeer - De kerstboom mag natuurlijk nog wel even gezellig in huis
blijven staan, zeker tot en met de
eerste week van januari. Maar dan
breekt toch het moment aan dat de
kerstboom uit huis geplaatst moet
worden. U/jij bent hem zo kwijt, daar
zorgt de gemeente voor. Ook dit jaar
is het namelijk weer mogelijk kerstbomen in te leveren op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart. Op
woensdagmiddag 9 januari kan dit
van 13.15 tot 16.15 uur bij het winkelcentrum in Kudelstaart, het Drie
Kolommenplein in het centrum, het

Amstelveen - Omdat een oplettende getuige een goed signalement
van een dader kon geven is een brutale straatroof in Amstelveen opgelost. Donderdagmiddag 13 december rond drie uur werd in het winkelcentrum aan het Handelsplein
een 82-jarige vrouw op brutale wijze
beroofd van haar tas. Een man wilde
de tas van haar arm rukken, waardoor het slachtoffer ten val kwam.
Vervolgens greep hij de tas vast en
vluchtte, de vrouw gewond achterlatend. Een buurtregisseur dacht
naar aanleiding van het signalement de dader te kennen en door
technisch en tactisch onderzoek
van rechercheurs van het wijkteam
Amstelveen-Noord konden zaterdag 15 december twee verdachten
worden aangehouden. De gestolen
goederen konden op aanwijzing van
een van de daders worden teruggevonden en weer aan het slachtoffer
teruggegeven. De verdachten zijn
voorgeleid en zitten nog vast. De
hevig geschrokken bejaarde vrouw
is in een ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld

Amstelvener betrokken bij
handel illegaal vuurwerk
Streek - Milieuteams van de recherche in deze regio hebben de
afgelopen weken negen verdachten aangehouden die zich bezig
hielden met de handel in (illegaal)
vuurwerk. Daarbij is in totaal circa
3169 kilo vuurwerk in beslag genomen. De verdachten zijn een 49-jarige man uit Amstelveen, een 57-jarige man uit Hoorn, drie Amsterdammers van 41, 44 en 52-jaar en vier
mannen van 18,19, 49 en 49 jaar uit
Limmen en Alkmaar. Het vuurwerk
is in beslag genomen in Zwanenburg, Amsterdam, Scharwoude, Alkmaar, Limmen en Zwaag.
Het onderzoek naar deze illegale
vuurwerkhandelaren is in november

opgestart naar aanleiding van meldingen via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat er grote hoeveelheden vuurwerk werden verhandeld. In een videotheek in Zwanenburg werd circa 240 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarna
werd in een voormalig tuincentrum
in Scharwoude 1230 kilo illegaal
vuurwerk aangetroffen, in twee garageboxen in Amsterdam 1180 kilo
en in een auto in Zwaag 100 kilo. In
de auto in Zwaag werden op woensdag 5 december twee verdachten
uit Amsterdam en Hoorn aangehouden. Maandag 17 december zijn drie
verdachten, respectievelijk 18, 19 en

49 jaar oud, uit Limmen en Alkmaar
aangehouden. Twee van hen voor
handel in vuurwerk en de ander
voor het kopen ervan. Hierbij is in de
woning van één van de verdachten
in Limmen circa 75 kilo gevaarlijk
vuurwerk in beslag genomen. Het
betrof hier 540 speciaal gemaakte
vuurwerkbommen die zeer gevaarlijk zijn. Woensdag 19 december is
in een kelderbox 344 kilogram vuurwerk in beslag genomen. Het ging
ook hier om 2700 speciaal gemaakte
vlinderbommen en 100 lawinepijlen.
Een 49-jarige man uit Alkmaar is in
zijn woning aangehouden. Tegen
de aangehouden verdachten wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Haarlemmermeer - Personeel van
een supermarkt aan De Symphonie
in Nieuw-Vennep betrapte woensdagochtend 19 december een 24jarige Zandvoorter op de diefstal
van verschillende goederen uit de
winkel. De man ontkende iets te
hebben gestolen maar gewaarschuwde agenten hebben de man
aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding maar hij kon
na een worsteling in de boeien worden gewerkt. Tijdens deze worsteling vielen de door hem gestolen
goederen uit zijn kleding. De man
is meegenomen naar het bureau en
daar is proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.

Man slaat vrouw
meerder keren
op haar hoofd

Haarlemmermeer – Rond half negen in de ochtend van woensdag
19 december meldden getuigen
dat in een auto aan Regulierspoort
te Nieuw-Vennep een vrouw werd
mishandeld door een man. Agenten
troffen in de auto een 27-jarige man
uit Nieuw Vennep aan en haar exman, een 32-jarige man uit Nieuw
Vennep.
De vrouw vertelde dat ze door haar
ex zeker tien maal op haar hoofd
was geslagen. Diverse andere automobilisten waren getuige van de
mishandeling geweest. De man is
aangehouden en meegenomen naar
het bureau. Daar is proces-verbaal
tegen hem opgemaakt.
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Kerstbijeenkomst Rode
Kruis afdeling Uithoorn

Ronde Tafel helpt Stichting
De Bovenlanden
De Ronde Venen – Deze maand
heeft de Ronde Tafel 169 De Ronde Venen de handen uit de mouwen gestoken. Op een eiland aan
de Gagelweg in Wilnis welke door
de Stichting De Bovenlanden wordt
gepacht werden door 10 Tafelaars
samen met een aantal bestuursleden van de stichting diverse knotwilgen geknot. Hiermee wordt voorkomen dat de wilgen omwaaien en
de beschoeiing van het eiland wordt
beschadigd. Tevens werd een deel
van de beschoeiing aangelegd.De

Uithoorn - Op dinsdag 18 december waren om 10.00. uur ’s morgens
in een feestelijk versierde zaal van
kerkgebouw De Schutse 40 gasten en een aantal vrijwilligers bijeen
voor een gezellige kerstbijeenkomst.
Na het serveren van koffie en thee
met een grote kerstkrans heette de
coördinator sociale activiteiten, Corrie Sassen, iedereen van harte welkom waarna een leuk spel werd geïntroduceerd.
De gasten werden in groepjes van
zeven verdeeld, moesten met een
dobbelsteen zes gooien en mochten dan een letter van een scrabblespel pakken.Na enige tijd mocht er

niet meer met de dobbelsteen worden gegooid maar moest door middel van teambuilding binnen een
bepaalde tijd een kruiswoordpuzzel van de verzamelde letters worden gevormd. Winnaar werd de
groep die binnen de geplande tijd
de meeste punten verzamelde. De
aanwezige dames bijgestaan door
een enkele heer namen vol enthousiasme aan dit spel deel. Voor de
winnende groep waren leuke prijsjes beschikbaar.
Daarna las Nell Lakeman traditiegetrouw een prachtig kerstverhaal van
Mies Bouhuys voor “Het kleine klok-

je” waarna iedereen aan de feestelijk gedekte tafels genodigd werd
waar een broodmaaltijd wachtte.
De gasten lieten zich de eigen gemaakte soep, het goed gevulde
krentenbrood en de sappige , feestelijk verpakte mandarijn uitstekend
smaken. Tegen 14.00 uur bedankten de voorzitter van het Rode Kruis,
Willem Dullemond , en Corrie Sassen de vrijwilligers voor hun inzet en
keerden alle gasten voldaan huiswaarts voorzien van een led lampje
dat in een kerstster was bevestigd.
Het Rode Kruis kan terugzien op
een geslaagde kerstbijeenkomst.

gedane arbeid werd uiteindelijk beloond met een heerlijk kop erwtensoep in de schuur van een nabij gelegen boer.

De Stichting De Bovenlanden stelt
zich tot doel: het veenweidelandschap te beschermen, met daarin de
kenmerkende landschapselementen
en de mensen bewust te maken van
de waarde van dit landschap.
De Nederlandsche Tafelronde 169
‘De Ronde Venen’ bestaat uit circa

20 leden tussen de 25 en 40 jaar.
De vereniging bevordert onderlinge
vriendschap, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar
leden. Naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing
is het leveren van een gezamenlijke
bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Komende vrij- er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
dag, 28 december, is er weer Veen- maar voor De Ronde Venen. We wilhartfilmavond. De Veenhartfilma- len een plek zijn
vond is voor iedereen die dicht bij waar ruimte is voor iedereen die behuis wil genieten van de betere films zig is met religie of nadenkt over zinEditie:
Documentnaam:
42-Goed
geschoten
enBerliner
er vrijblijvend
over2/3
door wil
pra- geving. Al onze
activiteiten,
ook de
ten, met openheid en respect voor Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld
ieders opvatting.
om op een uitdagende manier met
De Veenhartkerk is een kerk die op religie en zingeving bezig te zijn.
een eigentijdse en creatieve manier De Veenhartfilmavond is in het gekerk probeert te zijn. Een kerk die bouw van de Veenhartkerk, Grutto

2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de
zaal open en de film start om 20.30
uur, entrée € 2,00. De film wordt vertoond op een groot scherm en na
afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op onze website HYPERLINK
“http://www.veenhartkerk.nl/”www.veenhartkerk.nl
en

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Schaatspret in
Vinkeveen

Vinkeveen – Tegen de tijd
dat deze krant uitkomt
(donderdag 27 december) is
de ijspret misschien. Alweer
voorbij, maar we wilde u deze
foto toch niet onthouden.
Waarschijnlijk is het echt
de eerste schaatser op echt
natuurijs In De Ronde Venen.
De foto werd gemaakt 18
december jl door Linda van
Zijtveld.
Ze schreef: “ Hier alvast (de
eerste?!?) schaatsfoto’s vanuit
Vinkeveen!!”
Wij denken het ook .

Succesvolle controle belichting glastuinbouwbedrijven
Uithoorn - Afgelopen november
heeft een regionale milieucontrole
assimilatiebelichting plaatsgevonden. Hierbij zijn de regio-gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
gezamenlijk er op uit getrokken om
te controleren of tuindersbedrijven
het groeilicht naar buiten toe hadden afgeschermd. Geconcludeerd
kan worden dat de regels goed bekend zijn geraakt bij de tuinders en
dat deze met de goede naleving ervan op een positieve manier bijdragen aan minder lichthinder in de

omgeving. In Amstelveen is slechts
één geval geconstateerd bij een oude kas waarbij de lampen zichtbaar
waren boven het gevelscherm. Een
stukje van dit scherm op een andere plek ontbrak. Groeilichtuitstraling
in Aalsmeer is zelfs bij geen van de
glastuinders geconstateerd!
Alleen in Uithoorn wordt procesverbaal opgemaakt tegen één bedrijf vanwege het ontbreken van de
gevelafscherming. Het ontbreken
van schermen tegen het kasdek op

de vereiste tijden is in geen van de
gemeenten geconstateerd.
Jaarlijks worden de glastuinbouwbedrijven meerdere malen gecontroleerd op de naleving van de wetgeving. Deze controles gebeuren in
de donkere maanden van het jaar
wanneer de lichtuitstoot als meest
hinderlijk ervaren wordt. Door regelmatig toezicht in samenwerking
met politie en justitie is nu de situa
tie bereikt datPagina:
de voorschriften
goed
nageleefd worden, op een incidentele overtreding na.

Vanaf januari tot eind mei 2008

Werkzaamheden fietspaden
tussen Mijdrecht en Amstelhoek
De Ronde Venen - In de tweede week van januari 2008 start de
provincie Utrecht met de verbetering van de fietsvoorzieningen langs
de N201 tussen Mijdrecht en Amstelhoek en tussen Vinkeveen en
de Demmeriksebrug. Ook de parallelweg aan de noordzijde van de
N201, tussen de N212 en de Herenweg in Vinkeveen, wordt vernieuwd.
Tijdens de werkzaamheden zijn de
fietspaden periodiek afgesloten en
worden de fietsers omgeleid. Verwachting is dat de totale klus in mei
is afgerond.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers vormt de belangrijkste aanleiding voor de ingrijpende opknapbeurt van de fietspaden en de parallelweg . De huidige
fietspaden zijn niet voldoende veilig
vanwege de geringe breedte. Daarnaast laat de kwaliteit van het wegdek te wensen over.

Werkzaamheden
De bestaande fietspaden worden
verbreed tot drie meter en de verharding wordt geheel of gedeeltelijk vervangen. De parallelweg krijgt
een nieuwe laag asfalt en de berm
wordt aan weerszijden verhard met
een strook grasstenen. Doel hiervan is de passeermogelijkheden van
motorvoertuigen uit tegengestelde
richting te verbeteren en de hinder
voor het fietsverkeer door passerend verkeer te verminderen.
Afsluitingen en omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden is er gedurende een aantal weken sprake
van een tijdelijke afsluiting van de
verschillende trajecten. Het fietsverkeer wordt dan ter plaatse met borden omgeleid.
De percelen langs de N201 blijven
bereikbaar via de inritten naar de
hoofdrijbaan.

7 januari t/m 21 maart:
Afsluiting fietspad tussen Mijdrecht
en Amstelhoek
Fietsers tussen Mijdrecht en Uithoorn worden omgeleid via de
Ringdijk tweede Bedijking en de AC
Verhoefweg.
14 januari t/m 21 maart:
Afsluiting fietspad tussen Vinkeveen
en de Demmeriksebrug
Fietsers tussen de N212, de ir. Enschedeweg en de Herenweg worden omgeleid via de Hoofdweg, Waverveense pad, Achterbos en Herenweg.
17 maart t/m 16 mei:
Afsluiting parallelweg tussen de
N212 en de Herenweg
Fietsers door de Vinkeveense Plassen worden omgeleid via de Herenweg, Baambrugse Zuwe en Groenlandse kade.

Kramenmarkt Rondeveense
verenigingen in de Willisstee
De Ronde Venen - De traditionele
kramenmarkt in combinatie met de
nieuwjaarsreceptie van het college
van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Ronde Venen
vindt plaats op 3 januari in de Willisstee.
De combinatie van kramenmarkt en
nieuwjaarsreceptie is al jarenlang
een publiekstrekker en daardoor
een geschikt moment om vrienden
en bekenden een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.
Tijdens de kramenmarkt presente-

ren vijftig Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties zich
aan de inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Ze laten zien
welke activiteiten zij aanbieden en
enkele verenigingen geven deze
avond ook presentaties. Onder de
deelnemende verenigingen bevinden zich onder andere sportverenigingen, muziekverenigingen, kerkelijke instanties, toneelverenigingen,
hobbyclubs en milieuverenigingen.
Daarnaast wordt ieder jaar een bepaald thema benadrukt. Dit jaar is

gekozen voor het thema “welzijn en
maatschappelijke instellingen”.
Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Leefbaarheid fuseren per 1 januari 2008. Tijdens de kramenmarkt
zal rond 20.30 uur het logo en de
naam van de nieuwe welzijnsstichting feestelijk worden onthuld door
wethouder Jan van Breukelen.
De kramenmarkt vindt plaats op
donderdag 3 januari 2008 van 19.00
uur tot 22.00 uur in de Willisstee in
Wilnis, Pieter Joostenlaan 24.
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“Als vuurwerkverkoper ben je aan
strenge regels gebonden”
Mijdrecht - Deze dagen staan weer volop in de belangstelling van de verkoop van vuurwerk om het oude jaar te gaan uitluiden en 2008 te
verwelkomen. En gelet op de voorspellingen zal het weer méér zijn dan voorgaande jaren. Liefhebbers van goed en betrouwbaar vuurwerk
zullen graag diep in de buidel willen tasten om de jaarwisseling zoveel mogelijk fluitend en knallend te beleven. Als het even kan met mooi
siervuurwerk en dat is volop in alle variaties verkrijgbaar. Bij Tuincentrum De Huifkar op de Oosterlandweg in Mijdrecht weten ze er alles
van. Voor het tweede jaar in haar bestaan wordt legaal (mooi) vuurwerk aangeboden en verkocht. Dat mag dit jaar uitsluitend op 28, 29 en
31 december. Niet op zondag de 30e! Vorig jaar deed men dat voor het eerst en de aanpak was meteen professioneel. Bij De Huifkar houdt
men zich strikt aan de regels en heeft voor de verkoop van (legaal) vuurwerk fiks geïnvesteerd in faciliteiten om het traject van in- en verkoop van vuurwerk geheel veilig te laten verlopen. “Je bent als vuurwerkverkoper aan strenge regels gebonden” vertelt Norbert Kok die samen met Richard Groenewegen van de Huifkar het project vorig jaar heeft opgestart en uitvoert. “Daar hebben we geen bezwaar tegen, want
je werkt toch met ontplofbare stoffen en veiligheid gaat voor alles. Aan de andere kant verwachten wij dan wel dat dezelfde regelgeving ook
door andere vuurwerkverkopers in acht zullen worden genomen.”
Bunker
Bij De Huifkar wordt dan ook geen
vuurwerk als voorbeeld ten toon gesteld. Er is een complete wand met
dummy’s. In totaal gaat het om zo’n
125 verschillende artikelen die zelf
ook weer bestaan uit verschillende
vormen van vuurwerk. Voor de
wand staat een demozuil met een
beeldscherm waarop klanten in de
vorm van een demonstratiefilmpje
kunnen zien hoe een bepaald pakket vuurwerk eruit ziet als dit wordt
afgestoken. Alleen is er wat klein
‘kindervuurwerk’ voor onder de zestien jaar te bespeuren bij de kassa.
Het echte grote vuurwerk, zoals omschreven in de folder die huis aan
huis verspreid is, ligt opgeslagen in
een betonnen bunker die vorig jaar
speciaal voor dit doel is gebouwd en
voor vuurwerkopslag en -verwerking
is ingericht. “De bunker is van beton
en voorzien van deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Er zijn twee
ruimten, een voor opslag van acht
ton vuurwerk, de andere voor twee
ton als werkvoorraad. In deze ruimte mag je het vuurwerk ook uit de
(bulk)verpakking halen om bestellingen af te werken. In totaal mogen
we tien ton aan vuurwerk opslaan,”
legt Norbert uit. “Onder de bunker is
een waterkelder met 43 kuub water
voor de blus- en sprinklerinstallatie die daarvoor speciaal is aangelegd. Goed voor een kwartier blussen. In die tijd hoort de brandweer
aanwezig te zijn. Een bijbehorende
en onafhankelijk functionerende
pomp zorgt voor druk op het leidingsysteem. De pomp moet elke
week op de juiste werking worden
getest. De sprinklerinstallatie strekt
zich uit tot boven de afhaalbalie in
de hal, waarboven ook een grote
metalen constructie is aangebracht.
Daardoor wordt in geval van nood
(ontbrandend vuurwerk) de warmte
opgevangen zodat het glazen buisje
van de sprinkler op het juiste moment barst waardoor het blussysteem automatisch in werking wordt
gesteld.
Logistiek
Maar ook de logistiek speelt een

belangrijke rol in het verkoopproces. Klanten kunnen ruim van te
voren hun bestellingen opgeven via
internet of tijdens de winkelvoorverkoop. Na betaling krijgt men een afhaalbon mee waarop onder andere
staat aangegeven hoeveel vuurwerk
men in gewicht heeft gekocht. Een
kopie van de afhaalbon gaat in het
‘afhaalboek.’ Norbert: “Per persoon
mag dat maximaal 10 kilogram zijn
om mee naar buiten te nemen. Wie
bijvoorbeeld drie keer zoveel koopt
moet dus evenzo vaak naar buiten
lopen en het daar afgeven aan een
helper of het in de auto te leggen.
Ergens een beetje onzinnig, maar
het gaat erom dat iemand binnen in
de winkel niet meer dan dat gewicht
aan vuurwerk bij zich mag hebben.
Ook al heeft men honderd kilogram
vuurwerk in de auto, dat mag wel
want dan is het niet meer onze verantwoordelijkheid als verkoper. De
kilogramregistratie is ook bedoeld
om bewijs te hebben tijdens controle van de politie, de milieupolitie en
de brandweer. Die kunnen op elke
tijdstip controle uitoefenen. Het is
in feite een controle of de verkoop
wel volgens de regels verloopt en of
je het vuurwerk op de juiste manier
verwerkt in je bestellingen. Op de
bon staat ook een tijdvak aangegeven waarop de klant zijn vuurwerk
kan komen afhalen.
Als de klant met zijn bon het bestelde vuurwerk op een van de genoemde dagen komt afhalen aan de
speciaal daarvoor ingerichte balie,
wordt zijn bestelling in de bunker
‘bij elkaar geraapt’ en in een tas
gedaan. Dat gaat sneller dan van te
voren alle bestellingen alvast klaar
te maken. Want die mogen niet buiten de bunker worden opgeslagen.
Als je dan een paar honderd zakken met vuurwerk hebt met een bon
erin die je allemaal moet nalopen
duurt het veel te lang om de bestelling uit te leveren, want je weet natuurlijk al lang niet meer welke zak
van wie was... En juist de snelheid
van uitleveren, maar ook de service
eromheen is onze grote kracht. Bij
ons staan de klanten nooit langer
dan enkele minuten in de wachtrij.

Overigens kan men op de afhaaldagen niet meer via internet bestellen,
maar wél kijken naar wat we aan
vuurwerk hebben. Dat kan men dan
bij ons op het verkooppunt kenbaar
maken en gewoon kopen.”
Tijdens de drie vuurwerkdagen zijn
12 medewerk(st)ers in de weer om
alles in goede banen te leiden. Daar
hoort ook een strenge controle op de
inhoud en afgifte op de juiste naam
bij, een zogenaamde ‘dubbelcheck.’
Bij uitleveren wordt tevens de bestelling in het afhaalboek afgevinkt.
Op het einde van de verkooptermijn
moet dus alles op nul staan. Iets
overhouden kan niet want dan is er
iets fout gegaan.
Bijzonder vuurwerk
Landelijk mogen tegenwoordig ook
de 500 grams vuurwerkpotten worden verkocht, dus ook bij De Huifkar. Dit als tegenhanger van het illegale vuurwerk in dat genre. Behalve
het grote assortiment aan ‘standaard’ vuurwerk uit de folder kan
men hier ook wenspijlen kopen. De
Wenspijl is een unieke vuurpijl met
bijgevoegd een briefje waarop ieder
zijn of haar persoonlijke nieuwjaarswens kan schrijven. Per verkochte
Wenspijl doneert de leverancier één
euro aan Doe Een Wens Stichting
Nederland. Deze stichting vervult
de liefste wens van kinderen tussen de drie en achttien jaar met een
levensbedreigende ziekte. Op deze
wijze gaat er in elk geval één wens
in vervulling, namelijk de wens van
het door de stichting ondersteunde
kind. Afgelopen vuurwerkseizoen
zijn er maar liefst 29.800 Wenspijlen
verkocht. Met de opbrengst van E
29.800 kon de stichting weer vele
wensen van ernstig zieke kinderen
vervullen! De Huifkar heeft eveneens een bijzonder vuurwerkpakket
van de zeer populaire zanger/presentator Gerard Joling in haar programma onder de naam ‘Maak me
Gek Superrr Vuurwerkpakket’. Het is
door Evuco Vuurwerk op de markt
gebracht. Het pakket bevat een
originele ‘Maak me Gek’ badhanddoek, een Gerard Joling kalenderposter, stralende sterretjes, 4 x 12

shots vuurwerkpotten en 8 sissende
vuurpijlen. Het pakket weegt 10 kg
en kost E 79,95. Om de concurrentie een stapje voor te blijven heeft
De Huifkar ook speciale actieaanbiedingen van vuurwerk die bijzonder interessant kunnen worden
genoemd. “Wij promoten zelf ons
vuurwerk in december op een toegankelijke manier, maar ook om het
veilig te gebruiken. Natuurlijk willen
we graag zoveel mogelijk vuurwerk
verkopen. De noodzakelijke investeringen die we doen moeten er ten
slotte ook weer uit.” Aldus Norbert
Kok die hoopt op een spetterende
jaarwisseling en bij dezen iedereen
een gezond en veilig 2008 toewenst!
Meer weten? Bezoek de website:
www.dehuifkar.com.
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Bewoners Amstelhoek en Uithoorn: “Help ons de (Irene) brug over!”

Wethouder Roosendaal:
‘Je moet met de auto de brug over kunnen’
vervolg
van de
voorpagina

Amstelhoek /Uithoorn – Werd de bijeenkomst in buurthuis Amstelhoek maandagavond jl.
afgelast en verplaatst naar woensdagavond in de Meyert in Mijdrecht, dit omdat er maar 120
mensen in het buurthuis mogen (brandweervoorschrift) en er ruim 200 binnen waren, het
heeft de mensen niet afgeschrikt. Nu waren er tussen de 450 en 500 belangstellenden, de nu
ingeplande ruimte was bijna weer te klein. De mensen bleven binnenstromen.
Haastig werden er nog twee rijen stoelen bijgezet en achterin de zaal stonden ook nog heel wat
belangstellenden.

Wijkcomité
De vergadering werd geopend door de voorzitster van buurtvereniging Amstelhoek. Zij hadden uiteindelijk
deze avond, al maanden geleden ingepland, met de bedoeling de wethouders wat meer te laten vertellen
over de plannen die er spelen in en om de Amstelhoek in de toekomst. Toen echter twee weken geleden
het college van de gemeente Uithoorn met haar snode plannen naar buiten kwam om de Irenebrug maar
gewoon af te breken en er een loopbrug voor terug te bouwen: werd onze geplande informatieavond door
de realiteit ingehaald en zitten nu hier de meeste mensen om te horen hoe het nu verder moet”, aldus de
voorzitster..
Hierna kwam Richard van der Helm aan het woord. Hij is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening op de
afdeling planontwikkeling. Hij vertelde over de diverse plannen die de gemeente aan het ontwikkelen was,
voor als in 2009 Pothuizen verhuist naar Mijdrecht, als het bedrijf Engel weg gaat en als de N 201 is omgelegd.
Bijgaande plankaarten laten zien dat de ideeën er goed uitzien. Veel woningbouw en groen, en dat is toch
wat ze in Amstelhoek zo graag zouden zien.

Pothuizen
Op de grond waar nu Pothuizen gevestigd is, mag volgens de provincie woningbouw komen. “Ik moet er
echter wel bij vertellen dat de grond in particuliere handen is, dus het initiatief ligt niet bij de gemeente. Wij
kunnen aangeven wat wij zouden willen, maar niet. Wij denken aan gestapelde bouw met veel groenruimte.
We hadden gedacht aan 4 kleine torentjes van 5 lagen hoog.
De eerste 2 woonlagen onderaan het dijklichaam, dan een parkeerdek en daarboven nog eens 3 lagen.
De locatie Engel: deze grond is nu in handen van projectontwikkelaar Timpaan en Westhoek Wonen. Ze zijn
momenteel bezig om de rest eromheen te bemachtigen voor woningbouw. Ook hier heeft de gemeente
geen actieve rol, we kunnen alleen onze visie geven. Ook wordt gedacht aan woningen langs de busbaan en
de ontsluiting dan via de Pothuizenwijk laten lopen”, aldus Van der Helm

N201/Irene brug
Toen kwam op 21 november opeens het plan van het Uithorense college bij ons op tafel”, zo vervolgde Van
der Helm. Er rijden per dag tienduizenden auto’s over de brug. Als de N 201 is omgelegd en de brug blijft
open worden dat er, volgens een onderzoek van de gemeente Uithoorn, 9 tot 14.000. Zij wilde Uithoorn
autoluw hebben, wel, 9000 auto’s per dag is niet autoluw. Nu biedt de knip, dus het weghalen van de Reerug
natuurlijk voordelen. Er kunnen meer woningen naast het dijktaluut van Amstelhoek. Maar het zijn nog geen
plannen hoor, het is nog maar een visie. Als u het niet wilt, dan niet!”, aldus Van der Helm.

Nadelen
Toen wij de plannen voor het eerst zagen vonden wij, als college, het een goed idee. We zagen er veel
voordelen in. Nadat we echter begrepen hoe de bewoners er over dachten en ook wij eens anders naar deze
plannen gaan kijken, ja, is het wel zo dat het totaal niet meer met een auto over een brug naar Uithoorn
kunnen en visa versa, natuurlijk te gek voor woorden is. Zoveel kilometer omrijden om bij je buren te komen,
om naar school en winkels te gaan, de tandarts en/of dokter, nee, dat mag niet gebeuren.
Ook wij vinden nu dat er een brug moet zijn waarover in ieder geval de Amstelhoekers heen en weer terug
moeten kunnen rijden met hun auto’s. Hoe? Dat moet u mij nog niet vragen, maar ik denk nu aan een pasje,
een hefboom of een ontheffing. Wij zullen het college ook laten weten dat wij er zo over denken nu.
Ik ben wel heel benieuwd naar wat de raad van Uithoorn, 24 januari a.s., gaat besluiten. Ik denk niet dat het
al een gelopen race is”, aldus de wethouder. Ik zal me er zeker hard voor maken dat er autoverkeer mogelijk
blijft”.

Vragen
Hierna konden de aanwezigen vragen stellen. Er waren er heel wat, maar toch merkte je hier en daar dat de
geruststellende woorden van wethouder Roosendaal wat rust in de zaal had gebracht. Niet bij iedereen, dat
zeker niet. Er waren diverse burgers die niet geloofden dat het college van De Ronde Venen niet eerder wist
van deze snode plannen van het college van Uithoorn: “Als dat echt zo is, is dat schandalig van de gemeente
Uithoorn. Zo ga je als buren niet met elkaar om. Zo individueel werk je toch niet. Ik zou bij dezen een oproep
willen doen aan allen die hier vanavond zijn; kom donderdag 24 januari allemaal naar het gemeentehuis van
Uithoorn en laat je NEE goed horen. Ik ben in ieder geval heel blij dat de wethouder er voor gaat nu”.
Weer een andere burger zei heel cynisch: “vond het heel knap dat De Ronde Venen binnen vier weken
al zo’n mooi, aangepast plan op tafel kon leggen. Maar goed, ik hou de wethouder aan zijn woorden van
vanavond”.

Het bleef wat onrustig in de zaal, maar ja, wat wil je. Er was niemand in de zaal aanwezig
die echt antwoord kon gegeven over wat er nu wel of niet gaat gebeuren.
De belangrijkste vraag werd namelijk niet gesteld:
Wie maakt het nu uiteindelijk uit? Het college van Uithoorn? De Uithoornse raad?
De provincie Noord- Holland? Wat heeft gemeente De Ronde Venen er over te zeggen?
De tijd zal het leren. 24 januari komt het eerste heel belangrijke besluit van de
raad van Uithoorn.
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Sport- en spelinstuiven
en zwemmen bij ESA
Aalsmeer - Tot en met 4 januari is
het kerstvakantie en kan de schooljeugd zich gaan vermaken met alle
activiteiten die in de accommodaties van de ESA BV Aalsmeer worden georganiseerd. In De Proosdijhal zijn er deze vakantie nog twee
sport en spelinstuiven. Op maandag
31 december en donderdag 3 januari kan er weer naar hartelust gespeeld en gesport worden door kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De
kinderen zijn van harte welkom tussen 9.30 en 12.00 uur. De entree is
per kind 2 euro en met een patatje
en glas limonade erbij betaalt men
3.50 euro. Ouders zijn uiteraard ook
van harte welkom om een oogje in
het zeil te houden op de tribune.
Spelletjes en wedstrijdjes
In De Waterlelie kan er extra worden vrijgezwommen. Vandaag, donderdag 27 december, van 12.00 tot
14.30 uur en op vrijdag 28 december van 10.00 tot 13.00 uur. In de
tweede vakantieweek op maandag
31 december en woensdag 2 januari van 10.30 tot 14.30 uur, op donderdag van 12.00 tot 14.30 uur en
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. De
kinderen tot en met 15 jaar betalen

Beste idee voor website ‘on the move’

Jozefschool in de prijzen!

Aalsmeer - De leerlingen van groep
6 van de Jozefschool in Aalsmeer
werden donderdag 20 december
verrast met een prijs voor het beste idee voor de website www.groep6onthemove.nl.

het speciale tarief van 3.00 euro per
keer, na 1 januari 3.10 euro per keer.
Tijdens het vrijzwemmen worden er
regelmatig leuke spelletjes en wedstrijdjes, zoals spijkerbroekhangen,
georganiseerd en kunnen er leuke
prijsjes gewonnen worden.
Baby en peuter-zweminstuif
Ook voor de kleinste klantjes heeft
De Waterlelie een leuke activiteit georganiseerd. Samen met ouders, grootouders of oppas zijn de
kinderen van 0 tot 4 jaar van harte
welkom tijdens de baby en peuterzweminstuiven op donderdag 3 januari van 9.00 tot 10.30 uur. Tijdens
de instuif is er volop ruimte om te
spelen, er worden regelmatige leuke liedjes gezongen en korte spelletjes georganiseerd. Deze instuif is
bij uitstek geschikt om eens kennis
te maken met het baby en peuterzwemmen. De entree bedraagt 4.60
euro (na 1 januari 4.80 euro) voor
kind en begeleider.
Voor meer informatie over alle activiteiten en exacte openingstijden
van het zwembad kunt u contact
opnemen met de receptie: 0297322022 of neem een kijkje op: www.
esa-aalsmeer.nl.

BonBini disco voor tieners
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari
van 20.00 tot 23.00 uur zijn alle tieners van 13 tot en met 15 jaar weer
welkom voor de tweede BonBini
Disco in discotheek Bon Ami aan de
Dreef. De kaartjes zijn in de voorverkoop en op de 18e ook aan de
deur verkrijgbaar voor 5 euro. Dat
is inclusief 1 consumptie. De voorverkoop is van 14 tot en met 18 januari bij de Binding in de Zijdstraat
in Aalsmeer en op de Zolder aan
de Haya van Somerenstraat in Kudelstaart. Tijdens de disco gelden de
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regels van Bon Ami (zie www.bonami.nl). Er wordt niet gerookt en geen
alcohol gedronken. De deur sluit om
21.00 uur en gaat pas weer om 23.00
uur open. Wil je of moet je eerder
naar huis, dan moeten je ouders dat
van te voren even aan de Binding
doorgeven. Wil je meer weten? Of
leuke foto’s bekijken van de vorige
BonBini Disco? Kijk dan op een van
de volgende website’s: www.bonami.nl of www.debinding.nl. Voor informatie: tel: 0297 326326, mail: info@debinding.nl.

Van alle inzendingen die binnen zijn
gekomen in het kader van een prijsvraag waren de inzendingen van de
Jozefschool het best en minimaal
een idee wordt binnenkort dan ook
op de website geplaatst.

Gezellig kerstgeboortefeest
bij Het Woelige Nest
Schiphol-Rijk - Vrijdag 14 december was het groot feest in Chr. Kinderdagverblijf Het Woelige Nest. Alle ouders en kinderen waren uitgenodigd voor het jaarlijkse kerstfeest
met dit keer als thema kerstgeboortefeest.
Na wat drinken en een kerstkransje werden de kinderen en ouders
in drie kleinere groepjes, naar een
partytent geleid waar zij op ‘kraamvisite’ gingen bij drie van de kleinste
baby’s van Het Woelige Nest: Josephine, Marieke en Eva.
De partytenten waren omgebouwd
tot gezellige huiskamers. De kinderen hadden mooie tekeningen en
cadeautjes voor de baby’s meegebracht. Beschuit met muisjes ontbrak natuurlijk ook niet en er werd
heerlijk gezongen en voorgelezen
over baby Pluis.
Hierna mochten alle kinderen en
ouders in de zaal plaatsnemen. Kiki, een grote handpop, was hier te
gast. Zij liet een schattige dvd zien
met het verhaal rond de geboorte
van Jezus zoals beschreven door

Dick Bruna. Tijdens de film nam Kiki
een aantal keren het woord om met
de kinderen iets te doen. Zo nodigde zij hen uit om net als de engelen
iets te zingen. Uit volle borst zongen de kinderen drie ingestudeerde kerstliedjes voor de ouders. De
belletjes, waxinelichtjes (op batterij)
en gebaren maakten het geheel extra sfeervol en gezellig. Ook praatte
ze met de kinderen verder over (de
link tussen) het kerstverhaal en het
hedendaagse kraamfeestje waar ze
net ook waren geweest.
Aan het einde van de film nodigde
Kiki alle kinderen uit voor een swingende dans, want dansen hoort natuurlijk ook bij een feest! De kinderen, leidsters en een aantal ouders
swingden enthousiast op ‘Vrolijk
Kerstfeest Iedereen’!
Tot slot kregen alle kinderen een
mooi kersttasje met wat lekkers en
een mooi boek met het kerstverhaal
mee naar huis. Kortom: een gezellig,
knus en geslaagd kerstfeest! Voor
meer informatie: www.woeligenest.
nl of bel 020-6537018.

Twee voorstellingen in het
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op donderdag 3 januari en op zaterdag 5 januari staan
er twee voorstellingen gepland in
het Amstelveens Poppentheater. Op
donderdag 3 januari om 14.30 uur
speelt het Woeste Woud ‘Repelsteeltje’. Een fantasierijke voorstelling vol beeld en geluid, geschikt
voor kinderen vanaf 6 jaar.
Sprankelend en met gevoel voor humor wordt het verhaal van de molenaar, zijn dochter en de kermisman
verteld. Een nieuwe voorstelling
over bedrog en hulpvaardigheid,
passend in de week van de goede
voornemens.
Op zaterdag 5 januari om 14.30 uur
is de voorstelling ‘Druppel’ te zien,

Ideëen als een fruitige achtergrond,
een quiz over voeding, de schijf van
vijf en diverse “gezonde” computerspelletjes waarbij fruit en sport hand
in hand gingen werden bedacht of
opgezocht.
Wethouder Jaap Overbeek stapte
rond de klok van 09.30 uur een klaslokaal van de school aan de Gerberastraat binnen om aan juffrouw
Claudia een cheque ter waarde van
tweehonderd euro te overhandigen.
Daarnaast kregen alle leerlingen
een kleine attentie in de vorm van
tweemaal vijf springtouwen met digitale teller.

Vervolgens opende de wethouder officieel de website in de klas.
De prijsvraag is uitgeschreven onder alle deelnemende scholen en
alle scholen die deelnamen in de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer en Uithoorn, in
totaal 45 (voormalige) groepen 6 uit
het basisonderwijs.
Gezonde leefstijl
Groep 6 on the move, in Aalsmeer
beter bekend als “Six on the move” is een project ter preventie van
overgewicht bij kinderen uit groep 6
van het basisonderwijs.
Er wordt tijdens het gehele schooljaar aandacht aan een gezonde
leefstijl besteedt in de lessen en de
kinderen doen allerlei activiteiten,
die de leerkrachten samen met de
ouders bedenken en uitvoeren.
Daarin wordt de school ondersteund
door GGD Amstelland de Meerlanden en Sportservice Haarlemmermeer (Aalsmeer en Haarlemmermeer) of Amstelveens Sportbedrijf
(Amstelveen en Uithoorn). Naast
de Jozefschool deed ook OBS Kudelstaart mee aan het project.

Groep 6 on the move begeleidt wethouder Jaap Overbeek.

Bekers voor Arno, Danny en Tim?

gespeeld door Danstheater Retteketet. De voorstelling is geschikt
voor kinderen vanaf 2 jaar. De makers van Danstheater Retteketet
weten peuters en kleuters volledig
in te pakken met deze smaakvolle
en vrolijke dansvoorstelling. Terwijl
op de achtergrond filmbeelden te
zien zijn van een eigenwijze druppel, nodigt danseres Carl Vriesde de
kleine bezoekertjes uit om te swingen met de heupjes op klassieke en
Afrikaanse muziek.
De toegangsprijs is 7,00. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Finale jeugddarten en
prijsuitreiking zaterdag

Kerstwandeltocht voor
leerlingen De Wegwijzer
Aalsmeer - Op woensdagavond
19 december heeft basisschool De
Wegwijzer als kerstviering voor de
leerlingen een tocht uitgezet in de
buurt. Er was een heel wandelpad
met honderden waxinelichtjes in
glazenpotjes dat uiteindelijk leidde
naar de kinderboerderij. Het was
een nabootsing van de tocht die Jozef en Maria hebben afgelegd naar
Bethlehem.
Onderweg kwamen de kinderen allerlei figuren tegen, zoals een boodschapper van de keizer, Gabriel de
engel, de drie koningen, een herberg, enz. Iedereen was op zoek
naar Jozef en Maria met het pasgeboren kind. Uiteindelijk werden zij

gevonden in de stal op de kinderboerderij.
Daarna ging de tocht weer terug
naar school waar ambtenaren stonden die de namen noteerde van de
kinderen die zich melden.
Hierna kregen de jongens en meisjes een mooie kerstbeker en daarna
konden ouders en kinderen op het
schoolplein warme chocolademelk
of glühwein halen met een stukje
kerstbrood.
Hoewel het erg koud was heeft iedereen erg zijn best gedaan om er
iets leuks van te maken en dat is
ook zeker gelukt!
De kinderen vonden de kerstwandeltocht prachtig!

Kinder- en Tienerdisco in
het SJOK gebouw vrijdag
Kudelstaart - Morgen, vrijdag 28
december, organiseren ’t Gilde en
De Binding Zolder een disco avond
in het SJOK gebouw in Kudelstaart.
Aan het eind van elke maand sluiten zij de maand af met een film- of
disco avond. Deze maand sluiten
ze de maand en meteen het jaar af
met een disco avond die in het teken staat van Oud en Nieuw. Tussen
19.00 en 20.30 is er kinderdisco voor
alle kinderen vanaf 4 jaar. Zij kunnen komen dansen op hun favoriete
muziek. Om 20.30 start de tienerdis-

co voor jongens en meiden vanaf 10
tot en met 15 jaar. Tot 23.30 uur kunnen zij komen dansen en natuurlijk
ook jumpen of hun favoriete top 40
nummers! De dresscode voor deze
avond is natuurlijk Party! De entree
is 1 euro voor alle feestgangers.
De disco is in het SJOK gebouw in
Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat. Voor meer informatie
over de disco, ’t Gilde of Stichting
De Binding kunt u kijken op: www.
hetgilde.web-log.nl of op www.debinding.nl.

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 29 december vindt het laatste
jeugddarttoernooi van dit jaar plaats
in sportcafé de Proosdijhal. Het darten begint om 14.00 uur en is voor
jongens en meiden tussen de acht
en zeventien jaar.
Er wordt gespeeld in verschillende
categorieën, te weten pupillen, aspiranten en junioren.
Tijdens de laatste speeldag staat tevens de prijsuitreiking gepland en
wordt de ‘player of the year’ bekend
gemaakt.
Deze door darter Raymond van Barneveld geschonken bokaal gaat uitgereikt worden aan de speler/ster
die zich het afgelopen jaar onderscheiden heeft als een voorbeeld
voor anderen.
In iedere categorie zijn er verder
drie bekers te winnen en een certificaat van plaatsing.
De laatste speeldag zaterdag telt
overigens nog mee in de eindnotering. In de categorie junioren staat
Arno Kroon vooralsnog aan kop met
32 punten.
Hij wordt gevolgd door Gerben Roos
met 25, Danny Bakker met 22 en Pa-

trick Smit met 16 punten. In de categorie pupillen voert Danny van de
Ven de ranglijst aan met 39 punten. Op twee staat Joerie Olij met 24
punten en op drie Damian Idzerda
met 20 punten. In de categorie aspiranten wordt het een spannende strijd. Tim van de Poel en Davey
Monsees staan, beiden met 31 punten, aan kop.
Daarna volgen Dylan Kraan met 25
jpunten en Vince van Wanrooy met
17 punten. Organisator Pim Weberink is voornemens in het nieuwe jaar opnieuw te starten met de
jeugddarttoernooien.
Aantal deelnemers
Een en ander hangt echter wel af
van het aantal deelnemers. De afgelopen maanden waren er veelal
erg weinig spelers. “Bij onvoldoende deelname ben ik genoodzaakt
om hiermee te stoppen”, aldus Weberink.
Eerst echter nu aanstaande zaterdag de laatste speeldag vanaf 14.00
uur. Ook jij bent welkom.
Deelname kost 1 euro per persoon.
Meer weten? Bel 0297-327823, 06-

Voor kinderen groepen 3 t/m 6

Frutselen, knutselen en
filmmiddag in De Binding
Aalsmeer - Op dinsdag 8 januari
kan er weer geknutseld worden tijdens ‘De Frutsel & Knutselclub’ in
De Binding Aalsmeer.
Deze club is bedoeld voor kinderen
uit groep 3 tot en met 6 van de basisschool.
De naam zegt het al, de jongens en
meisjes gaan lekker fröbelen met
papier, verf, lijm, ed. Kosten voor deze middag bedraagt 2,50 euro. Aanvang 15.30 uur, einde 17.00 uur.
Ook in het nieuwe jaar gaan bij
Stichting De Binding Aalsmeer allerlei leuke kinderfilms vertoond
worden op een groot scherm.
Op woensdag 9 januari draait de film
“The Wild”. Disney laat de grappen
de vrije loop in deze hippe en hila-

rische film. Als een grappig groepje harige vrienden uit de stadsdierentuin ontsnapt, ontdekken ze dat
New York City veruit de grootste,
idiootste jungle is.
Een gegarandeerd onstuimig en
woest kijkplezier.
Er zijn twee voorstellingen: om 14.00
uur en om 16.00 uur. De toegang is
2,50 euro. De film is geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar. De film is Nederlands gesproken en duurt ongeveer 80 minuten.
Stichting De Binding is gevestigd in
de Zijdstraat 53 in het centrum.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Lenneke Heijjer via lenneke@
debinding.nl of telefonisch 0297326326.
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Jonny van der Sluijs
40 jaar vrijwilligster

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Nieuwe expositie Atelier
de Kromme Mijdrecht
Mijdrecht - In het Gezondheidscentrum De Ronde Venen aan deHoofdweg in Mijdrecht heeft Atelier
de Kromme Mijdrecht haar permanente expositie ingericht met een
nieuwe serie schilderijen die tot medio maart zijn te bezichtigen. De expositie heeft als thema “Verstild”
meegekregen en laat een breed
scala aan interpretaties van dit onderwerp zien. Zo worden er stillevens getoond, maar ook ‘verstilde’
landschappen en mensen. De expositie is op werkdagen tussen 9 uur
en 16 uur te bezichtigen.

Kerkdienst in Santiago Atitlan, vrouwen zitten het liefst op de
grond

Kerstmis in Guatemala

Junioren
De junioren-groep van Atelier de
Kromme Mijdrecht heeft een deel
van de expositie verzorgd. Op allemaal dezelfde 3D-doeken hebben deze jongeren, die tussen 12
en 16 jaar zijn en op vrijdagmiddag
cursussen volgen, het thema uitgewerkt. Dit levert een verrassend
beeld op, waarbij veel voorstellingen heel herkenbaar zijn, maar in
een aantal gevallen is het onder-

werp op een bijna abstract niveau
uitgewerkt. De jeugdwerken zijn bij
elkaar gehangen en vormen zo een
expositie in de expositie.
Hoog niveau
De volwassen leden en cursisten
van het AKM hebben het onderwerp niet als
groep, maar individueel aangepakt.
Daardoor is er een zeer gevarieerd
beeld ontstaan. Naast de voor de
hand liggende stillevens, die technisch soms
verrassend mooi zijn uitgewerkt, zijn
er ook schilderijen en aquarellen te
zien van ‘verstilde’ mensen en rustgevende landschappen.
Atelier de Kromme Mijdrecht, dat al
27 jaar bestaat, verzorgt cursussen
op het gebied van tekenen, schilderen en sculptuur. Informatie over de
activiteiten van de vereniging vindt u
op www.AtelierdeKrommeMijdrecht.
nl of
kunt u verkrijgen door te bellen met
cursuscoördinator Netty van Lunteren, telefoon 0297 - 288887.

Traditioneel wordt door de katholieke Maya-bevolking gedurende 9 avonden
voor de kerst een processie gelopen.
Men noemt dit “Posada”, letterlijk vertaald: ‘herberg’.
In kaarsjes-optocht, met vuurwerk en muziek, kinderen en volwassenen,
dragen de mannen grote beelden mee (een hele grote kerststal) naar een
van de huisjes in het dorp. Bij dat huisje worden liederen gezongen waarmee
Jozef en Maria vragen of er plaats is in de herberg. Uiteindelijk gaan alle
mensen naar binnen en volgt er een viering met veel zang, marimbamuziek,
preken, eten en drinken.
De beelden blijven achter in het huisje waar ze de volgende avond worden
opgehaald en in eenzelfde optocht en met dezelfde rituelen naar het
volgende huisje worden gebracht. Dit herhaalt zich elke avond, tot de
negende avond, kerstavond, de kaarsjes-optocht eindigt in de kerk waar de
kerstviering van de vroege avond tot middernacht duurt, ook weer met veel
muziek en liederen.
De mensen stellen graag hun huis ter beschikking, het is een eer als de
Posada in jouw huis langskomt. De inboedel wordt buiten gezet, regen of
geen regen, en er worden banken getimmerd zodat iedereen naar binnen
kan.
Traditioneel is het kerstfeest een feest voor de hele gemeenschap.

Feliz Navidad y Prospero Año 2008!
Voor meer informatie: www.mayaschool.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

Proostdijschool voert
kerstmusical op
De Ronde Venen - Buiten een
echt Kerstdecor met berijpte bomen, binnen een gezellige sfeer. In
de Proostdijschool is een echte herberg opgebouwd. Groep 6 van juffrouw Maaike van Schaik heeft weken geoefend om een echte musical te kunnen uitvoeren. Vol vuur en
met verve vertolken de kinderen het
oude kerstverhaal in een nieuw jasje. Prachtige liedjes brengen ze ten
gehore.
Herberg de Stilte wordt zelfs een
Herrieberg als er allerlei vreemd volk
aan de deur klopt. Herders, heuse

Amstelhoek - Sommige mensen
hebben veel voor een ander over en
niet alleen maar omdat het kerst is.
Wie dat gevoelsmatig bij zichzelf in
het juiste vat kan gieten en er ook
de tijd voor heeft (én neemt) meldt
zich aan als vrijwilligster. In welke
hoedanigheid dan ook. Een voorbeeld daarvan is mevrouw Jonny
van der Sluijs. “Jonny van Johanna”, zoals zij zelf haar niet alledaagse voornaam uitlegt. Wat meer is, zij
geniet een uitstekende gezondheid
en staat mede daardoor actief in
het leven. Wie haar ziet en spreekt,
zal niet kunnen inschatten dat haar
leeftijd eerder de tachtig jaar jong
nadert dan de zeventig oud…. “Een
goede leeftijd om nog heel veel te
doen in het vrijwilligerswerk in Amstelhoek en daarbuiten. Oud wórden wil ik wel, maar niet oud zijn,”
aldus Jonny opgewekt die haar activiteiten niet onder stoelen of banken steekt. Dit jaar is zij bijvoorbeeld
veertig jaar collectante voor het
KWF –Fonds. Elk jaar gaat zij in de
maand september in haar dorp een
week lang langs de deuren voor de
jaarlijkse collecte. “En altijd is er een
goede oogst, want inmiddels kennen ze mij allemaal natuurlijk, Niemand stuurt mij met niks weg,” vertelt Jonny. “Het liefst doe ik het allemaal lopend want dan blijf je lekker
in beweging. Zo af en toe helpt mijn
dochter mij er wel bij. Bovendien is
dat wel zo gezellig.”
Jonny van der Sluijs is geboren en
getogen in Amstelhoek en woonachtig naast de kerk in het mooie
witte hoekhuis aan de Piet Heinlaan.
Haar ouders hadden heel vroeger
een kruidenierszaak schuin aan de
overkant van waar zij nu alweer 38
jaar woont. Bij de oudere generatie
in Amstelhoek staat zij bekend als
degene die lang geleden de manufacturenwinkel van haar oma overnam. Die was eveneens gevestigd in
de Piet Heinlaan. Maar dat is allemaal verleden tijd. Amstelhoek heeft
al lang zijn winkelfunctie verloren en
draait nu geheel op het winkelbestand van Uithoorn, vooral het Amstelplein en het Amstelfront. Jonny
kan fel uit de hoek komen als het
gaat om de Irenebrug te laten verdwijnen. “Ze zijn mesjogge, dat kun
je de mensen hier niet aandoen. Weten ze wel waar ze mee bezig zijn?”
zo stelt zij vastberaden. “Ik kan gelukkig nog goed autorijden maar om
tien kilometer te moeten omrijden
en moeilijk doen om naar het centrum te komen, daar pieker ik niet
over. Dan is Mijdrecht dichterbij en
veel sneller bereikbaar.”
Niet alleen KWF-Fonds
De echtgenoot van Jonny was werkzaam bij een vestiging van Unilever.
Hij overleed in 1986 maar was door
ziekte toen al ruim dertien jaar mindervalide. Hij was erg handig in het
maken van praktische kleine din-

gen voor huishoudelijk gebruik. Zijn
(mooie) huisvlijt werd aan de man
gebracht en de opbrengst ging naar
het Rode Kruis. Vanwege de mindervaliditeit van haar echtgenoot is
Jonny zo’n 36 jaar geleden ook gestopt met de winkel. In die tijd was
zij al actief in het vrijwilligerswerk.
In 2008 gaat zij haar 41e collectejaar in voor het KWF-Fonds. Zij zit
echter ook nog in de club van oudAmstelhoekers, werkt op verschillende fronten belangeloos voor de
buurtvereniging en het buurthuis
en bezoekt of belt regelmatig leden
van het Contact Orgaan Gepensioneerden Unilever (COGU). “Dat zijn
veelal oudere senioren of weduwen
van oud-collega’s die destijds bij het
bedrijf van mijn echtgenoot hebben
gewerkt en die ofwel nog steeds op
zichzelf wonen in de regio of in een
verzorgingstehuis verblijven. Ze wonen allemaal verspreid in de regio
tot in Nieuwveen toe en de meesten
bezoek ik per auto. Degenen die in
de flat aan de overkant van de Amstel wonen kan ik wandelend bezoeken. De oudste van het groepje is inmiddels 93 jaar en woont in
Mijdrecht.”
Genieten van alles
Jonny is overigens niet de hele dag
druk met het sociale leven. Zelf geniet zij ook van het feit dat ze nog
goed ter been en helder van geest
is. Ze bezoekt concerten en muziekvoorstellingen in de regio, zoals ook afgelopen woensdagavond
19 december in de Janskerk te
Mijdrecht. Daardoor kon zij helaas
niet aanwezig zijn in De Meijert bij
de informatieavond over de Irenebrug. Daar had zij wel graag naartoe gewild, maar toen zij wel kon
op de maandagavond werd het afgeblazen. Samen met haar dochter,
diens echtgenoot en haar twintigjarige kleindochter, gaat zij af en toe
op vakantie. Een rondreis door Italië bijvoorbeeld, of Hongarije, maar
ook Rusland, Thaliand en Indonesië
zijn favoriete bestemmingen. Recent
heeft zij met hen nog een cruise in
de Middellandse Zee gemaakt. En
als er zomerdag nog tijd over blijft
werkt zij graag in de tuin. “Ik geniet
volop van alles wat ik doe en wat er
op mijn pad komt. Vervelen doe ik
mij nooit en zolang het mij gegeven
is wil ik dit allemaal blijven doen,”
aldus Jonny die blijk geeft op een
wel heel positieve manier in het leven te staan en veel voor haar medemens over heeft.
Amstelhoek mag trots zijn op deze
inwoonster, waarvan er ongetwijfeld
nog meer van dit kaliber rondlopen
getuige het actieve buurtwerk en de
aandacht die men voor elkaar heeft.
Een hechte gemeenschap die als
voorbeeld kan dienen voor het op
de juiste manier uitdragen van de
(sociale) kerstgedachte.

schapen, een man en een vrouw,
koningen uit verre landen. De vrouw
krijgt zelfs een baby!
Het kerstkind wordt geboren in de
herberg van de school. Kan het
mooier?
Alle kinderen en leerkrachten hebben genoten. Ook de ouders van
groep 6 waren speciaal uitgenodigd
tijdens een extra avond optreden.
Juf en kinderen we zijn trots op jullie en hopen dat de kerstgedachte
lang blijft hangen in de school en bij
de kinderen.

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

Geslaagd concert
leerlingen

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

Laatste speeldag beslissend in biljartcompetitie
De Ronde Venen - Deze week
een summier verslag van afgelopen
speelweek 18. Door de vroege inlevertijd van kopij in verband met de
feestdagen en de achterstand bij
“tante post”zijn er maar een paar
uitslagen binnen. Maar de uitslagen
die bekend zijn liegen er niet om.
De verrassing van de week was de
super-overwinning van De Paddestoel 2 op Dio 1 met 9-0. De “jonge
honden”van De Paddestoel 2 zorgen
dat Dio 1 definitief moet afhaken.
Koploper De Kuiper/van Wijk 2 bleef
niet achter met eveneens een 9-0
overwinning op De Merel/Metaal

Mijdrecht 3. De Schans was met 7-2
winst op De Merel/Metaal Mijdrecht
2 toch een beetje de verliezer van afgelopen week. Het nieuwe jaar 2008
start op 2 januari met de ontknoping
van de eerste helft van deze spannende biljartcompetitie. Alle wedstrijden starten om 20 uur, dus van
competitievervalsing is geen sprake.
Het bestuur van de biljartfederatie
(zie foto) is tevreden over het verloop van de spannende eerste helft
van de competitie. De Kuiper/van
Wijk 2 heeft de beste papieren met
4 punten voorsprong op De Paddestoel 2 en 7 punten op De Schans.

Mijdrecht - Op vrijdag 14 december vond onder grote belangstelling een leerlingenconcert plaats in
de Zangstudio aan de Bozenhoven
128, een concert in gezellige Kerstsfeer! De leerlingen van Gretele de
Haan die deze avond zongen waren vooral jonge meisjes van 8 tot
18 jaar!
Julia van Alphen, die “Mijn Luchtkasteel” uit Les Miserables zong
kreeg de volgende zaterdagochtend
de hoofdrol in de gelijknamige musical! Willemieke Meins, Fabia Ruinerman en Sterre Rechtuit wisten
met hun mooie stemmen iedereen
in de ban krijgen! Helaas was Merel Doomen geveld door de griep
maar dat wist de stand-in, Willemieke prachtig op te vangen.
Eerste Kerstdag zullen zij meer van
zich laten horen tijdens de Kerkdienst om 10 uur in de Rank!
Letske Hofstra heeft samen met
Maaike van Driessen heel mooi en
gevoelig een duet uit “De kleine
zeemeermin!” voorgedragen. Ook
de moeder van Maaike, Petra van
der Hoorn wist met veel passsie:”

I’d give my life for you” uit de musical “Miss Saigon” te toonzetten.
Mendy Bon was ook een van de
mooiste en talentvolle zangeresjes:
haar “Nobody knows” klonk als een
opstap naar de sfeer van improvisatie en jazz! De song “My House” van
Bernstein was daarna ook heel bijzonder. Floor Bokkes en Lida Straathof zongen hun duet uit Miss Saigon: “En Steeds” professioneel. Lida
studeert inmiddels in de musicalopleiding aan het Conservatorium.
Geertje van Wijngaarden-Boer wist
“Christleins Wiegenlied” heel warm
en vol van klank met haar hoge sopraan-stem te vertolken.
Tot slot heeft Gerard Noé ons meegenomen naar Italiaanse sferen met
zijn Aria Antique “Amarilli, mia bella” van Caccini. Vele leerlingen van
de klassieke opleiding zijn zich aan
het voorbereiden op de Mattheus
Passion van Bach en op andere grote werken en nog niet “fertig” voor
een presentatie in het “Openbaar.”
Vol vertrouwen kijken wij uit naar
het volgende leerlingenconcert in
2008!
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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.

Levende kerststal op
Jozefschool
Vinkeveen - Donderdag 20 december werd op de Jozefschool in Vinkeveen het kerstfeest met als thema
‘samen zijn’ gevierd.
Op het schoolplein werd het feest
luister bijgezet door een zangkoor
van leerkrachten en ouders, die

Christmas Carols ten gehore brachten. De levende kerststal met tot
een os en een ezel omgetoverde pony trok zowel bij de
kinderen als bij de aanwezige ouders veel bekijks.
Terwijl de ouders zich warm hielden

bij de vuurkorven onder het genot
van een glaasje glühwein, vierden
de kinderen samen het feest met
een gezellige kerstmaaltijd. Na een
kerst mis in de kerk op vrijdagochtend kon de kerstvakantie om 12.00
uur beginnen.

Ja! Ja!
Over de brug
Kom over de brug. Ja! Ja! Kom over de brug.
Niks kom over de brug. De wethouder van
Uithoorn wil dat niet meer. Die zegt gewoon de
Irenebrug moet weg. Dat onderwerp hebben de
inwoners van Vinkeveen en Wilnis niets mee.
Dat is voor hen een ver van je bed show, maar
het kan iedereen gebeuren in het klein maar
ook in het groot zoals hier. Ja! Ja! De inwoners
van Amstelhoek en de Hoef en De Ronde Venen
zijn niet meer welkom in Uithoorn. Volgens B&W
van Uithoorn moet de brug gesloopt worden.
Dat is te gek voor woorden.Dat is toch wel erg
arrogant. Ik dacht dat arrogantie alleen in onze
gemeente plaats heeft maar het heerst ook al in
Uithoorn. Ja! Ja! Gewoon een of ander wild idee,
een idee zonder enige achtergrond en zonder
overleg met de omwonenden en bedrijven, zeg
maar belanghebbenden, zomaar op tafel gooien
en dan net doen of dat het besluit is. Arrogantie!
Dat is arrogantie! Dat is arrogantie ten top. De
inwoners en bedrijven die rond de brug wonen
zijn natuurlijk laaiend. Die gaan zich natuurlijk
massaal verzetten tegen dit besluit. Ja! Ja! Die
gaan natuurlijk de straat op. Daar kun je wel
op wachten. Wie van het College van Uithoorn
zou dat nu bedacht hebben. Uit wiens koker zou
dat nu komen? Wie is nu zo arrogant? Wat lazen
wij vorige week. De gemeente De Ronde Venen
is voor. Wie is voor? B&W Is voor. Ja! Ja! De
wethouder van R.O. (Rosendaal)en de wethouder
van Openbare Werken en “en” Verkeer J. Dekker
( je weet wel die leuke, gezellige man van die
beloftes die hij niet waar kan maken.) gaan
hun standpunt toelichten bij de inwoners van
Amstelhoek e.o. De inwoners van Amstelhoek
gaan horen wat hen overkomt. Maar! Maar!
Maandag de grote verrassing. Het buurthuis is
vol, stampvol, zeg maar over vol. Meer dan 200
mensen zijn er op af gekomen. Ja! Ja! Daar had
B&W niet op gerekend. De wethouder Rosendaal
prijst zich gelukkig dat de bijeenkomst afgelast
kan worden. Zijn Bodygard was om onduidelijke
redenen al afwezig. De bijeenkomst werd na enig
overleg en van wegen de haast om het B&W van
Uithoorn het naar de zin te maken snel verplaatst

naar afgelopen woensdag in de Meiert. Jammer
toch, dat de burgemeester niet thuis geeft bij zo’n
belangrijk onderwerp over haar woonbuurtje.Ze
doet gewoon geen moeite om zich te laten zien en
horen in het openbaar. Je moet er toch eigenlijk
bij zijn als er een onderwerp aan de orde is waar
enkel honderden van je inwoners bij betrokken
zijn. Ja! Ja! Daar zou je als burgemeester toch
bij moeten zijn? Ze werkt volgens mij alleen
stilletjes op de achtergrond. Je kunt mij toch niet
wijs maken dat zij niets wist van die brief aan
Uithoorn waarin B&W instemde met het idee dat
de Irenebrug gesloopt moet worden. Rosendaal
en bodygard stonden woensdag voor een nog
grotere menigte mensen uit Amstelhoek, uit De
Hoef en ook uit Uithoorn. Allemaal tegenstanders
van sloop van de brug.
Ja! Ja! Wat gebeurt er? Weet je wat gebeurde.
Raden. B&W van De Ronde Venen zijn ineens
voor het behoud van de brug. Ja! Ja! In twee
dagen een draai van 180 graden. Het moet even
gezegd worden alle fracties hadden wel een
vertegenwoordiger in de zaal bij deze uitsmijter
van het jaar. Wat zal de Raad nu vinden van al dat
gedraai. Wisten die van het onderonsje van de
B&W’s van De Ronde Venen en Uithoorn? Wisten
die er al iets van? Wisten de coalitiepartijen er
al het fijne van en waren die het eens met de
brief? Had de Raad al een mening geventileerd?
Hadden die zich al over het onderwerp Irenebrug
kunnen buigen en een uitspraak kunnen doen?
Nee! Nee! Dat was nog niet aan de orde toch?
Het was nog binnens (achter) kamers gehouden.
Van; “Wat niet weet wat niet deert.” Toch? Ja! Ja!
Het vertrouwen van de inwoners van De Ronde
Venen en van Uithoorn in haar besturen wordt
behoorlijk op de proef gesteld zo aan het eind
van het jaar 2007. 2008 belooft weer een heet
jaar te worden voor B&W de Ronde Venen en
Uithoorn. Een heel heet jaar. Ja! Ja! Ik wens u een
goede afsluiting van het jaar en een goed begin.
Ik hoop dat onze huisdieren een beetje van de
knalherrie bespaard blijft.
John B. Grootegoed

Sluiting Kerk in de Schans,
ja en dan is het toch zo ver
De kerk in de Schans vlak voor kerst nacht dicht.
Wie doet hier iets mee?????????.
Dit is volgens mij geen schone zaak.

om het gebouw te onderhouden voor een ieders
veiligheid hebben ze er wel alles aan gedaan.
Of hebben ze er niets aan gedaan omdat het niet
rendabel is voor een kerk die misschien toch weg
Daar de gemeente de gebruiksvergunning al had gaat???
afgegeven. Waarom wordt dan op het laatste
moment toch de verzekeraar erbij gehaald om Ik heb er dan ook geen vertrouwen in dat ze dit in
het nog eens extra te inspecteren.
de toekomst wel zullen doen.
Vertrouwen we de gemeente niet en denken we Komt het wel heel goed uit dat de kerk is
dat die niet kapabel genoeg is om te bepalen gesloten?????. Gaat hij nog wel open???????
of een gebouw een gebruikersvergunning kan Wanneer is de laatste gebruiksvergunning
krijgen. Of willen we graag dat de kerk wordt afgegeven. Hebben we al eerder onveilig in de
gesloten????
kerk gezeten????
Sluiting zonder afscheid.
Ik kan me niet voorstellen dat het parochiebestuur Een verhaal met veel vraagtekens.
er voldoende werk van maakt en heeft gemaakt
om het gebouw gebruiks Veilig te houden of te
Karin Bakker
maken. Zijn ze wel het hele jaar bezig geweest
Uithoorn

Boete tijdens
hond wandelen
Mijdrecht - Jongen, 16 jaar, wordt bekeurd voor
hangjongeren tijdens hond lopen. De desbetreffende persoon stapt na het avondeten de deur
uit. Onderweg treft hij 2 vrienden aan. Aangekomen na een kleine 300 meter bij de flat, liggende aan de Bonkelaar/Viergang, en een sigaretje
opgestoken te hebben, worden de jongens door
de politie bekeurd voor het hangen in een portiek. Een portiek? Iedereen die bekend is in deze
buurt, weet dat deze flat dient als doorgangsweg
voor fietsers en wandelaars.
Het moet dus niet gekker worden! Je bent nog
geen 5 minuten weg uit huis en je hebt nu al een
boete aan je broek hangen. Je mag dus tegenwoordig niet eens meer met de hond wandelen
en met vrienden kletsen of je wordt al geassocieerd met hangende jongeren. Waar baseert de
politie dit op? Uiterlijk? Leeftijdsgroep? Hoe hadden de agenten gehandeld als deze betreffende
persoon zijn stage uniform (met dezelfde functie) als hen nog aanhad? Nu droeg hij net sinds
een kwartier een joggingbroek en een pet. Of als
toevallig een ander familielid de 2 vrienden op
dat moment tegenkwam, valt deze dan ook onder de categorie ‘hangen’? En dan niet maar niet
te spreken over mensen die daar ook eens een
babbeltje maken of simpelweg ergens moeten
wachten bij een bushalte? Zijn dit dan ook hangjongeren of ouderen? Het probleem is: waar leg

je uiteindelijk het begrip hangjongeren neer.
Natuurlijk zijn wij het ermee eens dat hangende
jongeren die overlast of vernieling veroorzaken,
aangepakt moeten worden en ook bij deze flat,
want het is daar eenmaal ook altijd een rotzooi
en er wordt veel overlast veroorzaakt. Maar dit
gaat nu toch echt te ver! Laat ze de personen
eens pakken die daar altijd hangen en geen onschuldige mensen!
Uiteraard hebben wij verhaal gedaan op het politiebureau. Zij leggen het neer bij het principe van
de gemeente. Bedankt hè, gemeente, met je leuke wetten. De politie krijgt orders om te letten op
hangende jongeren en deze te bekeuren als ze
op ‘de bekende hangplekken’ staan. Maar wat/
waar zijn deze plekken en waar mogen en kunnen jongeren zich in deze buurt wel veilig vertonen? Moeten deze plekken niet netjes door de
gemeente openbaar gemaakt worden? Zometeen sta je in het dorp gezellig te kletsen en blijkt
dat ook opeens een hangplek te zijn waar je een
boete kunt oplopen, want deze gekregen boete gaat tevens ook helemaal nergens over, evenals het artikel op 0297-online.nl hangjongeren op
de bon. Wil de politie nou nog interessant gaan
doen?
Fam. Veenis,
Mijdrecht

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag, 28
december, is er weer Veenhartfilmavond. De Veenhartfilmavond is voor
iedereen die dicht bij huis wil genieten van de betere films en er vrijblijvend over door wil praten, met
openheid en respect voor ieders opvatting.

Venen. We willen een plek zijn waar
ruimte is voor iedereen die bezig is
met religie of nadenkt over zingeving.
Al onze activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om
op een uitdagende manier met religie en zingeving bezig te zijn.

2,00. De film wordt vertoond op een
groot scherm en na afloop is er een
drankje en gelegenheid om na te
praten.

De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn.

De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk, Grutto
2a te Mijdrecht.

Een kerk die er niet alleen wil zijn
voor zichzelf, maar voor De Ronde

Vanaf 20.00 uur is de zaal open en
de film start om 20.30 uur, entrée €

Kijk op onze website HYPERLINK
“http://www.veenhartkerk.nl/”www.
veenhartkerk.nl en geef je op voor
de Veenhartfilmladder, dan word je
maandelijks op de hoogte gehouden.

Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden?

Burgers mogen hun eigen notaris inschakelen

Evaluatie grondverkopen
als gevolg van uitgiftebeleid
openbaar groen
Uithoorn - In 1999 heeft de gemeenteraad het huidige uitgifte beleid openbaar groen vastgesteld, dat
in 2003 is geëvalueerd. In dit beleid
is precies vastgesteld welk openbaar groen in aanmerking komt voor
verkoop, ingebruikgave of buurtbeheer. Om een impuls te geven aan
de verkoop van openbaar groen zijn
potentiële kopers in 2003 opnieuw
op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de tuin te vergroten door
de aankoop van een stuk openbaar
groen. De afgelopen jaren hebben
er verschillende verkopen plaatsgevonden. Het aantal van deze verkopen loopt gestaag terug (zie bijlage 1). De mogelijkheden om een
stuk groen te kopen worden minder
en de belangstelling loopt terug. In
bijlage 2 staat een overzicht van de
stand van zaken van de verkoop van
openbaar groen van dit moment.
Bij de inzet van het beleid was de
verwachte verkoop 12000 m2. Medio 2007 is het werkelijk verkochte
areaal 10.500 m2. Het financieel resultaat is € 23.000 . Opgemerkt kan
worden dat de Woongroep Holland
een groot deel van het overgebleven uit te geven groen kan kopen.
De verkoop van openbaar groen is
een uitvoeringsproject van het uitgiftebeleid. Na deze evaluatie is dit
project afgerond.
Organisatie
De organisatie van de verkoop van

openbaar groen is beschreven in de
blauwdruk. Volgens de uitgangspunten van de blauwdruk is voorgesteld dat het beleid van uitgifte
groen bij het cluster Advies en Ondersteuning van de afdeling Leefomgeving blijft.
De verkoop van openbaar groen zou
door het cluster Bestuur, Communicatie en Juridische zaken van de afdeling Ondersteuning moeten worden uitgevoerd. Nu de verkoop van
openbaar groen in het kader van dit
uitgiftebeleid op zijn eind loopt, is
het moment aangekomen om deze organisatie verandering door te
voeren. Ik stel u daarom voor om
vanaf 1 januari 2008 de grondverkopen door het cluster Bestuur, Communicatie en Juridische zaken te laten uitvoeren.
De verkoop van openbaar groen
wordt tot nu toe uitgevoerd door notariskantoor Akkermans/Meuleman.
Het tarief dat geldt voor deze notariële handelingen is een vast tarief.
Dit tarief is gebaseerd op een aantal verkopen per jaar. Nu het aantal
verkopen, terugloopt heeft de notaris te kennen gegeven het contract
te willen beëindigen.
Het teruglopen van het aantal verkopen, de organisatieverandering
en de opmerking van de notaris geven aanleiding om niet meer aan
één notaris vast te houden, maar
om de koper zelf een notaris te laten

kiezen. Ik adviseer u notariskantoor
Akkermans/Meuleman conform bijgaande concept brief te informeren
over de beëindiging van het project
en de hieromtrent gesloten overeenkomst.
Verkoopprijs
De prijs voor openbaar groen is op
dit moment € 26,90 per m2. Dit bedrag is het geïndexeerde startbedrag van f 50,-- in 1998. In vergelijking tot de huidge grondprijs in
Uithoorn is dit een laag bedrag. Bij
de toekomstige werkwijze kan de
aankoper de notaris kiezen. Vanuit de gemeentelijke organisatie
zal er meer voorbereidingstijd nodig zijn dan in de huidige situatie,
waarin alle verkopen door één notaris worden uitgevoerd. Aangezien
dit extra kosten met zich meebrengt,
stel ik u voor om dit bedrag te verhogen tot een meer markt conform
bedrag en aan te sluiten bij het tarief dat in Aalsmeer geldt (€ 70/m2).
Er zijn een paar particulieren die
op dit moment belangstelling hebben getoond om grond aan te kopen en een verkoopset bij de notaris hebben opgevraagd. Ik stel voor
bij deze verkopen het huidige tarief
te hanteren
De informatie over de verkoopprijs
voor openbaar groen zal op de gemeente pagina bekend worden gemaakt.

Politiebureau gesloten met
oud en nieuw
De Ronde Venen - Het politiebureau aan de Anselmusstraat 42 is
tijdens oud en nieuw gesloten voor
publiek.
Dit betekent dat vanaf maandagavond 31 december vanaf 17.00 uur
tot en met 1 januari 2008 u geen

melding of aangifte kunt doen op
het politiebureau in Mijdrecht.
Voor het doen van aangifte kunt
u terecht op het politiebureau in
Woerden, Houttuinlaan 10 of in
Maarssen, Bisonspoor 333.
Beiden bureaus zijn open van 09.00
tot 22.00 uur. Ook kunt u via Inter-

net ( HYPERLINK “http://www.politie.nl” www.politie.nl) aangifte doen.
Uiteraard is de politie wel aanwezig
voor noodgevallen en het houden
van toezicht op straat.
Heeft u de politie nodig dan kunt u
24 uur per dag bellen naar 09008844 en voor spoed gevallen 112.
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Cobra Mode gaat het museum in

Van de hak
op de tak

Exclusieve winter sale voor
het eerst in Cobra Museum
Amstelveen - Het Cobra Museum
te Amstelveen is van 27 tot en met
30 december het decor voor de exclusieve Winter Sale van Cobra Mode uit ‘s-Hertogenbosch. Vier dagen
lang hangen 15 internationale topmodeontwerpers naast het werk van
Appel, Constant en Corneille. De
mode items zijn te koop voor 50%
van de cataloguswaarde. Het is voor
het eerst in Nederland dat mode in
een museum wordt verkocht.
Fashion meets art
Designers als Stella McCartney,
Phillip Lim, Lanvin, Martin Margiela
en Minä Perhonen in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. De uitgelezen collectie bestaat uit werk van zo’n 15 top-modeontwerpers en varieert van kleding, schoenen en keramiek tot
parfums en sieraden. De items zijn
vier dagen lang te koop voor 50%
van de cataloguswaarde. Cobra
Mode en het Cobra Museum bieden beide onderdak aan grensverlegging en vernieuwing. Het is voor
het eerst dat deze twee vernieuwers
elkaar ontmoeten. En voor het eerst
dat mode in Nederland in een museum wordt verkocht.
Vernieuwing in de mode
Bertil Koop, eigenaar Cobra Mode:
“Als merk dat vernieuwing hoog in

het vaandel heeft, wil Cobra Mode
zich graag associëren met grensverleggende moderne kunst. Cobra
Mode injecteert op allerlei fronten
verscheidenheid in de modewereld
en daagt de dreigende uniformiteit
uit. Een verkoop in het toonaangevende museum voor moderne kunst
past bij het niet aflatende streven
van Cobra naar vernieuwing in de
mode.”
Vooruitstrevend
Cobra Mode vertegenwoordigt met
succes exclusieve en vooruitstrevende collecties van toonaangevende
modenamen. 15 jaar geleden introduceerde Cobra Mode in Nederland
onder andere Dries van Noten, Ann
Demeulemeester en Martin Margiela, de Belgische anticonformistische kunstenaar die verantwoordelijk was voor een revolutie in de mode. Ook verkocht Cobra als eerste in
Nederland merken als MiuMiu, Prada en Prada Sport. Deze vooruitstrevendheid is nog steeds kenmerkend
voor de Cobra collecties. De winkel
schaart zich moeiteloos in de top
van vaderlandse modewinkels. Een
schilderij van Karel Appel stond aan
de basis van de eerste Cobra winkel. Aan deze legendarische beweging heeft Cobra haar naam te danken. Meer weten? Kijk dan op internet: www.cobramode.nl

Nu inschrijven voor Popprijs
Amstelland en Meerlanden!
Amstelveen -Bands uit Noord-Holland kunnen zich inschrijven voor
de tiende editie van de Popprijs Amstelland en Meerlanden. De editie van 2008 begint zaterdag 9 februari en zal bestaan uit maximaal
vier voorrondes op diverse locaties
in de regio Amstelland en Meerlanden, de finale is in poppodium P60
te Amstelveen. De prijzen zijn onder
andere een exportprijs; P60 regelt
minimaal drie optredens in poppodia door heel Nederland en een opnamedag in studio Peggy51.
In elke voorronde spelen maximaal
zes bands. De bands spelen een set
van 20 minuten.
Deze wordt beoordeeld door een
deskundige jury. De voorrondes vinden plaats in jongerencentra; de Bajes op zaterdag 9 februari, het Galjoen op zaterdag 23 februari, Elf91
op zaterdag 8 maart en The Mix op
zaterdag 22 maart.
De finale vindt plaats op vrijdag
25 april, in deze finale staan de 5
bands met de meeste punten van
alle voorrondes en de winnaar van
de publieksprijs.
De finalisten worden na de laatste
voorronde in The Mix bekend gemaakt. Om je aan te melden voor
de Popprijs Amstelland en de Meerlanden moet het inschrijfformulier,
biografie, demo en eventueel een
foto uiterlijk 18 januari bij P60 aan
het Stadsplein 100a binnen zijn. De

inschrijving kan afgegeven of opgestuurd worden naar: P60, t.a.v.
de Popprijs, Postbus 111, 1180 AC
Amstelveen. Mailen kan naar: popprijs@p60.nl. Het inschrijfformulier
is te downloaden op: www.p60.nl/
popprijs.
De organisatie geeft de voorkeur
aan bands uit de regio Amstelland
en Meerlanden. Bij teveel aanmeldingen wordt er op basis van demo een selectie gemaakt. In plaats
van een demo kan de band ook een
myspace pagina of website met online nummers opgeven.
Popprijs Amstelland en Meerlanden is een popprijs voor beginnende bands uit Noord Holland zij kunnen op deze manier podiumervaring
opdoen.
De popprijs wordt georganiseerd
door stichting Cardanus en poppodium P60. Stichting Cardanus is
een Amstelveense welzijnsinstelling
voor sociaal cultureel werk, jongerenwerk, opbouwwerk, sociale activering en emancipatie. P60 is het
podium voor pop, cultuur en media
in Amstelveen.
Het poppodium staat midden in het
centrum van Amstelveen. P60 is
goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer en heeft alle mogelijke
faciliteiten in huis.
Voor verdere informatie kun je bellen naar P60; 020-3453445 of mail
naar popprijs@p60.nl.

Actief het nieuwe jaar beginnen!

Nieuwjaarswerkdag in de natuur
Streek - Laat 2008 eens goed beginnen! Meer naar buiten? Actief in
de natuur? Kom dan 12 januari naar
de IVN-Nieuwjaarswerkag Oeverlanden van de Liede aan de oostkant van Haarlem. Lekker in de frisse buitenlucht met een groep enthousiaste mensen samen werken
in de natuur.
Natuurliefhebbers die het leuk vinden om in de natuur bezig te zijn
en een bijdrage willen leveren aan
het natuurbehoud van de oeverlanden van de Liede zijn van harte welkom op deze werkdag. Verzamelen
voor deze werkdag is om 9.30 uur bij
het hek van de oeverlanden te Haarlem. De werkdag duurt tot ongeveer
15.30 uur. Zorg zelf voor werkkleding, -laarzen. En neem ook je eigen
koffie/thee en lunch mee. De organisatie zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor
bij de koffie. Iedereen is van harte
welkom!
Informatie, routebeschrijving en
aanmelden bij Marc van Schie, 0235351239 of via publiciteit@ivnzk.nl.

Aanmelden aanbevolen! Dit in verband met de hoeveelheid gereedschap en vlaai!
Hooien met hark en riek
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met Landschap Noord-Holland een werkdag
in de oeverlanden van de Liede, een
bijzonder natuurgebied, gelegen aan
de oostkant van Haarlem. Men kan
kiezen uit de volgende werkzaamheden: wilgenstruwelen en wilgenbosjes uitsteken/zagen- dit weghalen is nodig omdat de bosjes niet te
groot mogen worden en dit gaat ten
koste van het rietland. Appelbes en
ander boomopslag verwijderen uit
het riet om zo de rietlanden beter te
kunnen beheren en maaien.
En als laatste gaat Peter de Jong,
de terreinopzichter, het een perceel
gras/riet maaien en wij gaan lekker
ouderwets hooien met hark en riek!
Dit alles komt ten goede aan de bijzondere plantensoorten die hier
voorkomen. Waaronder diverse orchideeën en zonnedauw, een vleesetendplantje!

2007/2008

“Het is de mooiste baan van mijn leven”

Arno Post 20 jaar voorganger
Aalsmeer - Arno Post van de
Aalsmeerse
CAMA
Gemeente (ACG) is dit jaar precies twintig jaar voorganger, waarvan zeven
jaar in Aalsmeer en dat was voor de
redactie aanleiding om hem even
een bezoekje te brengen. Al heel
snel bleek dat de inmiddels 60-jarige dominee heel veel te vertellen
had en het verhaal begint in Den
Helder waar Arno Post opgroeide
in een Christelijk Gereformeerd gezin. Rond zijn achttiende kwam hij
in aanraking met een interkerkelijke Bijbelclubbeweging in Den Helder en hier heeft hij later zelf leiding
aan gegeven. Beroepsmatig kwam
Arno Post in het onderwijs terecht
en daarbij heeft hij bewust gekozen
voor het basisonderwijs en organiseerde kinderclubs, zondagschool
en zomerkampen.
Pioniersbloed
In 1978 verhuisde de inmiddels dertiger van Den Helder naar Wilnis om
daar hoofd van de school te worden
aan de Beatrixschool en na vier jaar
aan de Julianaschool. Op zijn veertigste besloot Arno Post het onderwijs de rug toe te keren om de
Evangelische Gemeente Parousia te
stichten in Mijdrecht en daarnaast
theologie te gaan studeren aan het
Tyndale Theological Seminary in
Badhoevedorp. Het betekende hard
werken maar het resultaat bleef niet
uit want de gemeente in Mijdrecht
groeide in tien jaar tijd uit naar 300

tot 325 mensen. De motivatie achter
de langgekoesterde droom om gemeenten te stichten en gemeenten
op te bouwen was en is nog steeds
om Gods liefde en Zijn plan met de
mens bekend te maken. CAMA Nederland maakt deel uit van een wereldwijde zendingsorganisatie die
met honderden mensen uit verschillende landen samenwerkt. Het werkgebied omvat alle continenten en in
meer dan 75 landen helpen werkers
de lokale bevolking bij het stichten
van kerken, bij (theologisch) onderwijs, medisch werk en humanitaire
projecten. Nadat de gemeente in
Mijdrecht was opgezet werkte Arno
Post tien jaar als directeur voor CAMA Nederland waarbij het pioniersbloed rijkelijk kon stromen, woonde
met echtgenote Riet en de vier kinderen nog een paar jaar in Lelystad
om zich daarna weer beschikbaar te
stellen om aan een gemeente verbonden te zijn.
ACG Aalsmeer
Vanaf 2000 is dit aan de Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG) met zijn
geheel eigen cultuur. Een boeiende
baan, want de gemeente is een organisme, dat goed georganiseerd
moet zijn. De vorm moet ondergeschikt zijn aan de grote opdracht en
het grote gebod om ongelovigen te
bereiken. De diensten worden gericht op rand- en buitenkerkelijken en de thema’s zijn er op aangepast en er is en wordt gezocht

naar eigentijdse mogelijkheden om
de jongeren in hun eigen taal aan
te spreken, zonder daarbij aan de
boodschap af te doen en dat kan
bijvoorbeeld ook muzikaal zijn met
een band. Een kinderkerk voor kinderen tot twaalf jaar en interactieve
diensten voor jongeren van twaalf
tot vijftien jaar zijn hier mooie voorbeelden van. Maar het is en blijft
een zoektocht en je kunt niet iedereen tevreden stellen. Naast voeding
voor de gemeente is het ook zaak
toegankelijk en begrijpelijk te zijn
voor de buitenstaanders. Onderdeel
te zijn van een overkoepelend kerkgenootschap als CAMA heeft veel
voordelen want voorgangers hebben contact met elkaar en gebruiken elkaars materiaal, want waarom
zou je steeds opnieuw zelf het wiel
uitvinden.
Cursussen
Naast zijn werk geeft Arno Post diverse cursussen. Hij geeft aan dat hij
geen romantische baan heeft, maar
dat het wel zijn passie is en daarbij heeft hij een meer dan trouwe
bondgenoot gevonden in echtgenote Riet. Velen haken voortijdig af
maar dat geldt niet voor hen. Zij willen ondanks de teleurstellingen niet
bitter worden en graag goed eindigen en niet afgaan via de zijdeur. De
bedoeling is om het tot aan het pensioen vol te houden en er is eigenlijk maar een reden waarom de klus
niet geklaard zou kunnen worden.”

Creatieve doeners gezocht voor organisatie talentenjacht

Wie helpt mee om idee van
Juliette te verwezenlijken?
Aalsmeer - Begin dit jaar heeft de
gemeente een prijsvraag uitgeschreven voor jongeren. Aan de jeugdige
inwoners werd gevraagd een idee
in te sturen voor een leuke activiteit
voor jongeren. De prijsvraag is gewonnen door Juliette van der Laarse
die aangaf een talentenshow voor
en door jongeren te willen organiseren waar muziek, dans en mode bij
elkaar komen. Ze heeft de prijsvraag
gewonnen en mag met 2000 euro
haar idee vorm gaan geven. Stichting De Binding, stichting Cardanus en de Jongerenraad Aalsmeer
gaan haar begeleiden en helpen bij
het organiseren van dit grote evenement. Maar, zoals gevraagd door
de gemeente, het zou een activiteit
moeten zij voor en door jongeren en
daar heeft Juliette wel degelijk over
nagedacht. Ze wil de talentenshow
met andere jongeren organiseren
en is daarom op zoek naar creatieve, talentvolle mensen, maar ook
mensen die op de achtergrond willen werken. “Ik zoek vrijwilligers die
om kunnen gaan met stress van een
deadline. Het liefst jongeren met

verschillende culturele achtergronden in de leeftijd van 14 tot en met
18 jaar”, legt Juliette uit.
Verschillende werkgroepen
Ze heeft zelf al verschillende werkgroepen bedacht om alle taken goed
te kunnen verdelen. Voor de algemene organisatie en ondersteuning
is Juliette op zoek naar jongeren
die willen helpen bij de organisatie
van het evenement, mee willen denken over de inhoud en uitvoering en
die één der werkgroepen gaat begeleiden. De werkgroepen zijn als
volgt verdeeld: Modegroep, muziek
en dans, promotie, techniek en podium, decor en ontvangst, catering,
bar. Voor de modegroep zoekt Juliette ontwerpers, modellen, mensen
die de ontworpen kleding kunnen
maken en jongeren die de visagie
en kapsels willen verzorgen tijdens
de show. Voor de muziek en dansgroep worden rappers, dj’s, bands,
zangers(ressen) en presentatoren
gezocht. Natuurlijk wil Juliette volle zalen en dat vraagt om goede
publiciteit. Voor de promotiegroep

zijn website-makers nodig, evenals schrijvers, fotografen, filmers en
creatievelingen die flyers en posters
kunnen maken. De promotiegroep
zal ook verantwoordelijk zijn voor
de kaartverkoop. En heb jij verstand
van verlichting en/of geluid, kun jij
een podium of decor bouwen? Meld
je dan aan voor de techniek en podiumgroep. Verder worden jongeren gevraagd die in de decorgroep
aan de slag willen met het bouwen
van de verschillende decors en tijdens het evenement wil Juliette het
publiek goed ontvangen en hen een
hapje en een drankje aanbieden.
Gastheren en –vrouwen, barmedewerkers en hapjesmakers kunnen
zich aanmelden voor de groep ontvangst, catering, bar.
Zie je het zitten om Juliette te helpen, enthousiast geworden? Meld
je dan aan bij Kim Verschueren of
Wendy de Waal van stichting De
Binding, telefoon 0297-326326 of
0297-892091 op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 18 uur of
mail naar info@debinding.nl.

Kinderfilmweek in Hoofddorp
Hoofddorp - Deze kerstvakantie
organiseert Het Oude Raadhuis zijn
eerste Kinderfilmweek. Op woensdag 2 januari wordt ‘De Kronieken
van Narnia’ vertoond, op vrijdag 4
januari ‘Knetter’ en op zaterdag 5 januari ‘De Griezelbus’. De films draaien ’s middags om 14.00 uur en de
prijzen zijn ook iets lager dan normaal. Iedereen tot 12 jaar betaalt 5
euro voor een kaartje, iedereen boven die leeftijd betaalt 6 euro.
In ‘Kronieken van Narnia’ naar het
boek van C.S. Lewis spelen Lucy, Edmund, Susan en Peter Pevensie verstoppertje in het landhuis van een
oude professor. Via een magische

kleerkast in het huis komen ze terecht in de mysterieuze wereld van
Narnia. Dit mythische land wordt
bewoond door sprekende dieren,
dwergen, bosgoden, paardmensen en reuzen. Maar de kinderen
maken ook kennis met de ijskoude
Witte Heks, die een vloek over het
land heeft uitgesproken waardoor
het er altijd winter is. Onder leiding
van de nobele koning, de leeuw Aslan, trekken de kinderen ten strijde. ‘Knetter’ is een echte familiefilm
met in de hoofdrollen o.a. Carice van
Houten en Daan Schuurmans. Bonnie en haar moeder Lis houden van
olifanten. Lis is wel een hele lieve

maar geen gewone moeder. Soms
is ze heel druk en vrolijk, en dan is
ze weer heel somber. Eigenlijk zorgt
Bonnie meer voor haar moeder dan
omgekeerd. In ‘De Griezelbus’, naar
de boeken van Paul van Loon, leert
de kijker de elfjarige Onnoval kennen. Hij is een beetje een buitenbeetje op school. Gino maakt Onnoval het leven zuur met pesterijen.
Om wraak te nemen op hem, schrijft
Onnoval op een avond het verhaal
‘De Griezelbus’: een angstaanjagend relaas waarin een schoolreisje
met de klas een nachtmerrie wordt.
Onnoval krijgt spijt en probeert zijn
tekst terug te krijgen.

Aalsmeer - Het is me het jaartje
wel geweest. Als ik mijn columns
van het afgelopen jaar terug blader,
kom ik heel wat verschillende onderwerpen tegen. Anders dan vorig jaar, 2006, heb ik me nauwelijks
druk gemaakt over onze poel jongens, de watermannen/controleurs
‘Knabbel en Babbel’. Het jaar 2007 is,
naar mijn gevoel, te snel gegaan. Alweer oudejaarsdag. Ik wilde nog zoveel doen dat niet gelukt is. Heeft u
dat nou ook? Als ik terugblik dan zie
ik dat er columns waren die een nostalgisch tintje hebben, maar ook over
de Aalsmeerse politieke zaken. Zeg
maar van de democratische poppenkast tot aan de paling-met-stroop.
Iedere week was er wel wat om aan
u te melden. Natuurlijk had de afscheid nemende burgemeester Joost
Hoffscholte mijn volle aandacht. Het
is niet niks als je burgemeester het
gemeentehuis na een dikke 20 jaar
verlaat. Ik was er bij toen Joost kwam
en ik ‘keek er naar’ toen hij, na vele
jaren, afscheid nam. Over de nieuwe
burgemeester, Pieter Litjens, heb ik
het nog niet erg gehad. Ik moet hem
eerst een poosje volgen in zijn doen
en laten. Kijk, het is wel zo dat ik vernam dat burgemeester Litjens en zijn
echtgenote informeel, in november,
een soort van 11-kroegentocht hebben gedaan. De ‘kenners’ Berry Nijmeijer en René Martijn, onder andere, waren mee op stap. Niet verkeerd
als je ook de Aalsmeerders op de
kruk wilt leren kennen.
In het begin van dit jaar kwam de
omlegging van het traject N-201 in
het nieuws. In de kadernota werden
de deelplannen besproken. Niet iedereen was gelukkig met de ingrijpende plannen. Andere, veel kleinere plannen en net zo goed aandacht
vragend, waren het Flexhotel, Vrouwentroost, de hoge flat in Kudelstaart
en de brug in de Van Cleeffkade. Er
is het afgelopen jaar vlijtig gebouwd
in Aalsmeer en Kudelstaart, maar
ook in het dorp zèlf. Het komend
jaar gaat dat bouwen nog volop door.
Aalsmeer en Kudelstaart veranderen. Het heet dan wel dat er voor een
deel nostalgische huizen uit de jaren
1930 worden gebouwd, maar daar
ben ik het niet mee eens. Uiteraard
worden het mooie, meestal erg dure,
huizen. Het is geen jaren ‘30, ècht.
Het is nieuw en van nù. In de loop
der tijd is er veel nostalgie verdwenen. Ook karakteristieke bebouwing
moest het ontgelden. Dan heb ik het
niet over pas geleden, maar over jaren geleden tot aan zo’n tien, twintig jaar geleden. In de loop der tijd,
dus. Ik weet niet of je Aalsmeer nog
een karakteristiek dorp kunt noemen.
Het nostalgische, het karakteristieke
van toen kun je niet meer terug halen. Misschien moet je dat niet willen.
Het is van belang dat er nu zorgvuldig op leefbaarheid èn dat beetje karakteristieke wordt gelet. Projectbureaus en plannenmakers uit ‘verwegglestan’ moeten zich niet indringend
met de vormgeving van onze gemeente bemoeien. Als het niet hoeft,
moeten we veel meer zelf doen.
Vroeger bakte mijn moeder op oudejaarsdag de oliebollen en appelflappen zelf. Ze deed dat in de schuur,
want anders stonk het binnen zo naar
olie. Ik vond die baklucht lekker. Het
hoorde bij de oudejaarsdag. Terwijl
mijn moeder bergen oliebollen bakte,
ook voor de buurt, was het gezellig in
de schuur. Lekker warm en knus. Iedereen die de baklucht rook, kwam
een oliebol halen om zogenaamd alvast voor te proeven. Zelf heb ik nooit
oliebollen en appelflappen gebakken.
Ik haal ze wel bij de bakker. Of bij de
oliebollenkraam. Toch vergeet je die
kleine, gezellige, momenten niet. Het
is weemoed. Dat mag.
Met de oliebollen op tafel tikken de
laatste uren van 2007 weg. Opeens
wordt het 12 uur. Een vers nieuw jaar
met nieuwe dingen. Alle goeds, lieve mensen en dat het weer een best
jaartje wordt!
Coq Scheltens

Sjoelavond in
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 3 januari komen de sjoelers van buurtvereniging Oostend bijeen voor een
gezellige speelavond. Zowel leden
als nieuwe sjoelliefhebbers zijn welkom op deze eerste sjoelavond van
het nieuwe jaar. Vanaf 20.00 uur nemen de spelers plaats bij de bakken
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan
klaar.
vHet is alleen al te laat en op de dag.
Lukt het Onnoval om zijn klasgenoten te redden en de deur naar de
‘andere werkelijkheid’ te sluiten?
Kaarten voor de Kinderfilmweek
zijn verkrijgbaar via de kassa van
Schouwburg De Meerse, telefoon
023-5563707, of via www.demeerse.com.
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Cursus Positief Opvoeden
Hoofddorp - Op dinsdagavond 22
januari start MEE Amstel en Zaan
met de oudercursus Positief Opvoeden. Dit is een kijk-, praat- en doecursus over opvoeding voor ouders
met een kind met een achterstand
of leerproblemen, een lichte of matige verstandelijke beperking, of een
lichamelijke beperking, in de leeftijd
van 3 tot 12 jaar. In de cursus komen
diverse onderwerpen aan bod, zoals
aandacht geven aan uw kind, complimentjes geven, nee zeggen en
straffen. Daarnaast wordt er met eigen opvoedingssituaties geoefend.
De cursus vindt plaats op acht dins-

Marktplaats bij uitstek voor bemiddeling
van vraag en aanbod

dagavonden van 19.30 tot 22.00 uur
in januari, februari, maart en april.
De cursus wordt gegeven op de vestiging van MEE Amstel en Zaan op
Boekanierlaan 2 in Hoofddorp. MEE
Amstel en Zaan geeft informatie,
advies en ondersteuning aan mensen met een beperking. Voor meer
informatie of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met
Wil Roeleveld en Angelique Voogt
van MEE Amstel en Zaan via 0235563300. Zij zijn de trainers van de
cursus. U kunt zich opgeven tot 15
januari. Na de aanmelding volgt een
intakegesprek met de trainers.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer steeds meer in beeld

‘Lekker op stap in Aalsmeer’

Toegankelijkheidssticker voor Als mannen vader worden
onder andere bibliotheek
Aalsmeer - Op 18 oktober is een
aantal gebouwen in Aalsmeer bezocht door een groep rolstoelers en
mensen met een visuele beperking,
onder het motto ‘Lekker op Stap in
Aalsmeer’. De aanleiding was de
Landelijke Week van de Toegankelijkheid. Samen met OLGA-leden
uit andere Amstelland gemeenten
en de ondersteuners van de initiatiefnemende gehandicaptenorganisaties, PRG en OLGA, zijn diverse
gebouwen bezocht. Er is gekeken
of deze gebouwen toegankelijk zijn
voor mensen met een lichamelijke of
visuele beperking. Op één dag alle
gebouwen bezoeken in Aalsmeer is
onmogelijk. Daarom zullen komend
jaar waarschijnlijk andere gebouwen bezocht worden, zodat er uit-

eindelijk een zo compleet mogelijke
lijst komt van alle toegankelijke bouwen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Van de bezochte gebouwen zijn de
aula van de begraafplaats, de openbare bibliotheek en het hotelgedeelte van het Wapen van Aalsmeer,
goed toegankelijk. Deze gebouwen
ontvangen dan ook een ‘toegankelijkheidssticker’, zodat voor iedereen duidelijk is dat het gebouw
toegankelijk is voor iemand in een
rolstoel of voor een visueel gehandicapte. De sticker is een initiatief
van de PRG en OLGA. Er zijn enkele bezochte gebouwen die nog niet
aan de toegankelijkheideisen voldoen, maar na bepaalde aanpassingen, kunnen ook zij de sticker ontvangen.

Vriendschapscursus voor
55+vrouwen bij SWOA
Aalsmeer - Vriendschapsnetwerken worden altijd kleiner als je wat
ouder wordt, maar de behoefte aan
vriendschap neemt niet af. Een derde van de 55plus-vrouwen heeft
last van gevoelens van eenzaamheid. Het komt echter onder alle
mensen van alle leeftijden voor. De
meeste mensen noemen het een
gevoel van verdriet, van leegte. Alleen zijn hoeft niet te betekenen dat
men zich alleen voelt, maar het verschijnsel dat mensen alleen zijn en
zich alleen voelen in de maatschappij neemt toe. Vriendschappen ontstaan (bijna) nooit spontaan. Met
iemand echt bevriend raken is een
proces met momenten waarop iemand kan aanhaken of juist afhaken. Maar vrienden maken, kun je
leren! Daarom organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer een
vriendschapscursus voor 55plus-

vrouwen. De cursus telt tien bijeenkomsten waarin de deelneemsters
aan de slag gaan om nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en/of oude vriendschappen nieuw leven in
te blazen. In de cursus worden oefeningen gedaan om bijvoorbeeld
een realistischer of positiever zelfbeeld te ontwikkelen, of om grenzen te leren aangeven, iets waar zeker veel vrouwenvriendschappen op
stuk lopen.
De cursus wordt gegeven door Eeva
Kriek en start op 11 januari en is van
9.15 tot 11.30 uur in gebouw Seringenhorst aan de Parklaan.
Kosten 55 euro. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Voor aanmelden: SWOA, Parklaan 27, tel. 0297344094. Voor inlichtingen en vragen
over de cursus: Eeva Kriek, tel. 0206414178, email: ekriek2@compuserve.com.

‘Het geheugen de
baas’ voor ouderen
Aalsmeer - Op maandag 4 februari start bij de SWOA een cursus
geheugentraining voor ouderen uit
Aalsmeer. Deze cursus wordt gehouden in wijksteunpunt Meander
in de Clematisstraat.
Iedereen vergeet wel eens wat.
Maar bij veel ouderen die soms wat
vergeetachtig zijn, blijkt de angst te
bestaan dat dit een voorbode is van
een beginnende dementie. Deze
angst is in de meeste gevallen echter ongegrond. Wel moet het geheugen ‘in vorm’ gehouden worden.
Dat ouderen vaker iets vergeten
wordt mede veroorzaakt doordat
men na de Vut of pensionering een
veel rustiger leven krijgt. Men doet
veel minder vaak een beroep op het
geheugen. Daarom is de cursus geheugentraining zo zinvol. In deze
cursus worden u technieken geleerd, die u in staat stellen om zaken

beter te kunnen onthouden.
De cursus is bedoeld voor ouderen,
die bij zichzelf merken dat het geheugen wat minder goed functioneert dan men zou wensen en daar
verbetering in willen brengen. Ook
mensen die hun geheugen willen
trainen en op deze manier willen
voorkómen dat er problemen ontstaan, kunnen baat hebben bij de
cursus. De geheugentraining is niet
bedoeld voor ouderen, waarbij er
sprake is van een vastgestelde dementie.
De cursus geheugentraining wordt
gegeven door Ansje Weima op
maandagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur en bestaat totaal uit tien lessen.
De deelnemersbijdrage is 55 euro
en dit bedrag is inclusief cursusboek. Aanmelden kan door een belletje naar wijksteunpunt Meander,
tel. 0297- 323138.

Veel activiteiten voor 40-jarig bestaan

Openingsfeest Dorpshuis
met ‘Strawberry Beats’
Kudelstaart - Op 19 januari wordt
het openingsfeest gehouden van
veertig jaar Dorpshuis Kudelstaart
met een swingende back to the sixties avond. Het wordt een avond
swingen op de klanken van een
Beatles Tribute band. Het Dorpshuis
is erg trots dat ze voor deze avond
de band The Strawberry Beats heeft
kunnen vastleggen. Deze band bestaat uit vijf doorgewinterde profmuzikanten die met gedrevenheid,
vakmanschap, respect, liefde en het
oorspronkelijke geluid de songs van
The Beatles speelt. De arrangementen, de instrumentatie en natuurlijk
de fameuze Beatles vocalen klinken
dan ook overtuigend. The Strawberry Beats neemt het publiek mee op
een boeiende trip door het Beatles
idioom; van de ongekunstelde rock

’n roll van het jonge ‘onschuldige’
beatgroepje via de prachtige akoestische melodieën en de psychedelische getinte werkstukken tot en met
de slotakkoorden van hun ongekend
succesvolle carrière. Niet voor niets
hebben The Strawberry Beats tijdens
de 28ste internationale Beatlesconventie de Golden Apple Award 2007
in de wacht gesleept. Het Dorpshuis
wordt deze avond aangekleed in de
stijl van de jaren zestig.
Zo zal er een lounge omgeving gecreëerd worden in het grand café
van het Dorpshuis en lp’s levensgroot in de grote zaal gehangen
worden. Kaarten voor deze avond
zijn te verkrijgen bij het Dorpshuis
en bij de servicebalie van de Albert
Heijn in het winkelcentrum en kosten 10 euro.

Aalsmeer - - Verloskundigenpraktijk Aalsmeer e.o. trekt zich het lot
van aanstaande vaders aan! Vrouwen kunnen zich, zodra ze weten dat
ze in verwachting zijn, melden bij de
praktijk met al hun vragen en zorgen. Maar de partners van deze dames weten vaak minder goed waar
ze naartoe kunnen met hun vragen.
Voor deze aanstaande vaders organiseert de verloskundigenpraktijk in
samenwerking met bureau Hakketak een thema-avond.
Veel mannen hebben het gevoel dat
ze in het diepe gegooid worden als
ze voor de eerste keer vader worden. Bij een zwangerschap draait
alles om moeder en kind, logisch
ook want dat is nu eenmaal ontzettend belangrijk. Toch denkt bureau
Hakketak dat het voor veel vaders
ook heel goed kan zijn om het voor
hun ook wat prettiger te maken. Zodat ze zich goed kunnen voorbereiden en weten wat er voor hun als
man allemaal verandert. Daarom
heeft bureau Hakketak een themabijeenkomst gemaakt speciaal voor

aanstaande vaders.
Enkele onderwerpen die tijdens de
avond aan bod komen zijn: betrokkenheid bij de zwangerschap, buitengesloten voelen, huishoudelijke taken, tijd vinden voor je relatie
en je sociale leven, de eerste tijd na
de geboorte, slaapgebrek, seksualiteit, relatie opbouwen met je kindje, moederskindjes, tegengestelde
verwachtingen van man en vrouw
en het gezinsleven. De bijeenkomst
duurt ongeveer anderhalf uur. De
bedoeling is om er een leuke en informatieve bijeenkomst van te maken waarbij veel ruimte is om vragen
te stellen en ervaringen uit te wisselen. Overigens zijn ook de partners
(de zwangere dus) van harte welkom op deze avond. De avond wordt
gehouden op 8 januari in de verloskundigenpraktijk Aalsmeer e.o. De
kosten bedragen 12,50 euro voor de
mannen en 5 euro voor hun partner.
Voor meer informatie of om je op te
geven voor deze avond kun je bellen: 0297-344160 op werkdagen van
13.00 tot 14.00 uur.

Voordelige keuringen
rijbewijs voor 70-plussers
Aalsmeer - Met ingang van dinsdag
15 januari zullen er iedere maand
voordelige rijbewijskeuringen worden aangeboden bij de SWOA in
gebouw De Seringenhorst aan de
Parklaan 26a. De keuringen worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerde keuringsarts, conform de
richtlijnen van het Centraal Bureau
Rijvaardigheid, tegen een voordelig
tarief van 30 euro. Dit tarief is gunstig omdat voor zo’n medische keuring doorgaans 40 tot maximaal 80
euro moet worden betaald. De keuringen zijn bedoeld voor rijbewijshouders in de leeftijd van 70 jaar of
ouder. Voor deze groep geldt dat bij
iedere vernieuwing van het rijbewijs
een medische keuring moet plaatsvinden en zo’n keuring is minimaal
iedere vijf jaar verplicht. Ook personen die jonger zijn dan 70 jaar en
die om medische redenen gekeurd
moeten worden voor verlenging van
hun rijbewijs B/E kunnen gebruik
maken van deze keuringsmoge-

lijkheid. Evenals automobilisten die
hun groot rijbewijs willen verlengen (met uitzondering van beroepschauffeurs). De keuring kost dan
wel 35 euro. Voordat u naar de keuring komt moet u eerst bij de publieksbalie van de gemeente een
eigen verklaring formulier halen en
dat formulier invullen. Verder moet
naar de keuring een potje urine en
een lijstje waarop de medicijnen
staan die men gebruikt meegenomen worden. Aangeraden wordt om
voor de keuring door de opticien de
bril te laten controleren. Omdat de
beoordeling van de eigen verklaring
door het CBR twee à drie maanden
kan duren wordt geadviseerd om
vier tot zes maanden voor het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor
een keuring. Voor aanmelding en
informatie kan gebeld worden naar
0251-205913 op werkdagen tussen
14.00 en 17.00 uur.

Aalsmeer - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer, onderdeel van
Vrijwilligerscentrale Cardanus, is in
april 2003 in het leven geroepen om
het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen en te promoten en is inmiddels dé marktplaats in Aalsmeer
voor bemiddeling van vraag en antwoord op het gebied van vrijwillige
inzet. Het steunpunt bouwt bruggen
tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen, nonprofit organisaties en de gemeente.
De medewerkers van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Aalsmeer: Ellen
van Arenthals, Angela den Hamer
en Marlene Bosman ondersteunen,
adviseren, begeleiden en stimuleren
zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties. Zij willen laten zien dat
vrijwilligerswerk niet alleen boeiend
is, maar ook leerzaam, onbetaalbaar
en interessant. Zij sporen mensen
aan zich als vrijwilliger in te zetten
en helpen hen zoeken naar de juiste
plek. Daarvoor hebben zij mogelijkheden in huis als een vacaturebank,
Samenspraak, de Beursvloer, netwerkoverleggen, deskundigheidsbevordering, training en adviestrajecten.

Maatschappelijke stages
De dienstverlening van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer beslaat een breed terrein. Zo beschikt
zij over een uitgebreide vacaturebank, die overigens ook online is te
raadplegen, waar organisaties en
vrijwilligers elkaar kunnen vinden.
Toch is dit slechts een klein deel van
het aanbod. Organisaties en vrijwilligers hebben steeds meer behoefte aan informatie, advies en ondersteuning en kunnen daarvoor een
beroep doen op de deskundigheid
van de medewerkers. Er zijn diverse kant-en-klaar producten maar
er kan ook maatwerk geleverd worden, afhankelijk van de wensen en
behoeften van de doelgroep. De
vrijwilligerscentrale is betrokken bij
een groot aantal projecten, variërend van de eerder genoemde vacaturebank tot projecten op scholen in het kader van maatschappelijke stages (vanaf 2011 zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs
verplicht verdeeld over hun schoolloopbaan 75 uur vrijwilligerswerk te
doen), de organisatie van diverse
beursvloeren en het taal- en integratieproject “Samenspraak”. Onder
invloed van nieuwe wetgeving zullen
de komende jaren veel meer leerlingen meedoen aan maatschappelijke
stages. Voor Aalsmeer betekent dit
een uitbreiding van ca. 130 leerlingen (die we nu jaarlijks bemiddelen)
naar ruim 1000 !!! leerlingen en dat
vraagt een stevige en creatieve aanpak op het gebied van werving en
ontwikkeling van stageplekken. De
onlangs gehouden Beursvloer, waar
ongeveer zestig “matches” werden
overeengekomen vraagt met betrekking tot nazorg de nodige aandacht.
Datzelfde geldt voor “Samenspraak
“. Dit is een succesvol taal- en integratieproject waarbij mensen op
informele wijze de Nederlanse taal

oefenen en tegelijkertijd kennis maken met elkaar en elkaars cultuur..
Hiervoor worden twee mensen aan
elkaar gekoppeld gedurende een
periode van een jaar. Dit project
wordt mede mogelijk gemaakt door
een financiële ondersteuning van
Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden, Rotary Aalsmeer - Uithoorn
(beeldwoordenboeken) en Multi
Supplies (een fraai koffertje voor de
leermiddelen).
Drukke tijden breken aan
De invoering van nieuwe Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning)
zorgt ervoor dat de gemeente meer
en meer een beroep zal gaan doen
op de vrijwillige sector om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hierbij bestaat het gevaar dat de gemeente teveel verwacht van de vrijwilligersorganisatie. Ook hier zal uitgebreid aandacht aan gegeven moeten worden.
Het op peil houden van voldoende
vrijwilligers is een aandachtspunt.
Het bestuurskader vergrijst en de
noodzakelijke verjonging blijft achter en dat in een tijd dat de samenleving zich razendsnel ontwikkelt
en nieuwe wet- en regelgeving eisen stelt aan de vrijwilligersbesturen van nu. Samen met Provinciaal Instituut voor Maatschappelijk
Ontwikkeling (PRIMO) Noord-Holland wordt er aandacht gegeven
aan jeugdbeleid en onlangs was
projectleider Anneke Wienema in
Aalsmeer op bezoek in het kader
van het project Jongeren en vrijwilligerswerk. Een recent opgerichte
“denktank” zal zich in 2008 samen
met het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer buigen over de vraag hoe
meer jongeren bij vrijwilligerswerk
betrokken kunnen worden. Vrijwilligers kunnen ook veel betekenen op het gebied van Mantelzorg,
de hulp die partners, familieleden,
vrienden of buren langdurig bieden
aan hun naaste die ziek of gehandicapt is. Mantelzorger worden overkomt je. Het is klip en klaar dat de
mantelzorger af en toe ontlast dient
te worden en omdat een vrijwilliger
de zorg voor de partner even overneemt is de zorg langer vol te houden. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Aalsmeer en het Steunpunt Mantelzorg Amstelring, gevestigd in Amstelveen, werken in dit kader goed
samen. Samenvattend kan gesteld
worden dat het Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer een bijzonder
druk (lustrum)jaar tegemoet gaat
en het is goed nog eens aan te geven dat vrijwilligers die zich willen
inzetten voor een bepaald doel of
die hun talent en tijd beschikbaar
willen stellen hier terechtkan. Dat
geldt ook voor maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers of die advies willen over de
manier waarop ze de vrijwillige inzet binnen hun organisatie kunnen
vormgeven. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer, telefoon 0297347510. Zie ook: www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl.

Unieke versie van beroemde
opera ‘Carmen’ in Hoofddorp
Hoofddorp - Wie kent niet de verleidelijke Carmen die alle mannen het
hoofd op hol brengt? Georges Bizet
schreef een wervelende opera over
deze vurige dame. Steeds opnieuw
staat ‘Carmen’ op de planken. Met
een enorme cast, als musical en nu
voor het eerst als eenpersoonsopera. Deze eigenzinnige vondst is er
een van bariton Igor Bogaert, die
zichzelf uitdaagde om alle personages een gezicht en een stem te geven. Hij bewerkte ‘Carmen’ voor één
zanger, die tijdens de voorstelling
opvallend soepel de zwierige rode
jurk verwisselt voor het soldatenuniform en het pak van de toreador.
Bogaert wordt bijgestaan door pianist Gilbert de Broeder. Samen treden zij op zondag 6 januari in Het
Oude Raadhuis op. Aanvang: 12.00
uur. De ‘One man Carmen’ van Igor Bogaert zal gezongen en gesproken worden in het Nederlands. Alle
bekende melodieën komen voorbij,
waaronder ook de beroemde aria
‘Habanera’. Het geheel wordt onderbroken door droogkomische televi-

siefragmenten. ‘One man Carmen’
is een warme opera met humor, die
zeker ook voor niet-ingewijden in
het operagenre toegankelijk is. Voor
de operakenner is het een verfrissende versie van de aloude klassieker, die niets afdoet aan de prachtige muziek. ‘Carmen’ speelt zich
af in het warmbloedige Sevilla. De
opera vertelt het verhaal van de soldaat Don José die zich in de mooie
ogen van Carmen verliest. Ook stierenvechter Escamillo heeft zijn zinnen op de temperamentvolle zigeunerin gezet. Zij vermaakt zich intussen met flirten. Dan wordt Carmen
gearresteerd omdat ze een collega
in de fabriek waar ze werkt te lijf is
gegaan. Don José helpt haar ontsnappen, maar vanwege zijn hulp
belandt hij in het gevang, waar hij
zich onderdompelt in zijn herinneringen aan Carmen.
Kaarten voor ‘One man Carmen’
zijn verkrijgbaar via de kassa van
Schouwburg De Meerse, telefoon
023-5563707, of via www.demeerse.
com.

Thema-avonden in Irene
Aalsmeer - Op de maandagavonden 28 januari en 4 februari worden
door de hervormde gemeente wijk
Dorp twee thema avonden georganiseerd, die verzorgt zullen worden
door drs. J. van Barnveld. Van Barneveld is auteur van verschillende
boeken, waaronder ‘Met Israël op
weg naar de Eindtijd’ en ‘Om Sions wil niet zwijgen’. Ook geeft Van
Barneveld regelmatig lezingen door
heel het land.

Vorig jaar heeft de heer Van Barneveld in Aalsmeer het een en ander verteld over Israël en de eindtijd.
Deze keer zullen de onderwerpen
‘De gemeente en Israël?’ en ‘Het geheim van de verharding van Israel’
zijn. Beide avonden worden gehouden in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en beginnen om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om
deze interessante avonden bij te komen wonen.

Bijeenkomsten computerhulp 55+ in Meander
Aalsmeer - Op de dinsdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur worden in
wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20 computerhulp-bijeenkomste georganiseerd voor 55plussers. De entree is 3 euro per
middag, inclusief een kop koffie of
thee. Wie een bijeenkomst wil bijwonen, dient zich vooraf aan te melden bij Rineke van Someren, telefoon 0297-323138, bereikbaar van
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur of een mailtje
sturen naar meander@swoaalsmeer.
nl. Op dinsdag 15 januari wordt tijdens de bijeenkomst downloaden
van foto’s, programma’s en andere
bestaanden behandeld. Hoe werkt

dat nu eigenlijk? Op 22 januari gaat
de middag over route- en reisplanners, op dinsdag 29 januari krijgen
de deelnemers enkele basisbeginselen van het tekstverwerkingsprogramma Word uitgelegd. Deze middag kan een opstapje zijn naar de
cursus Word, die ook door de Swoa
wordt verzorgd (in de Parklaan). Op
5 februari staat het fotobewerkingsprogramma Picasa op de behandelagenda, op 12 februari beveiliging,
19 februari het rekenprogramma Excel, op 26 febrauri hoe maak je een
digitaal fotoalbum, 4 maart tabellen
maken, 11 maart tom-tom, 18 maart
simPC, 25 maart zoeken op internet
en 1 april google earth.

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 27-december 2007

De Schakel deelt kerstpakketten uit in Zuiderhof
Vinkeveen - Leerlingen van groep
7/8 van Protestants Christelijke basisschool De Schakel hebben vorige week kerstpakketten uitgedeeld
aan de bewoners van verzorgingstehuis Zuiderhof. Deze kerstpakketten werden uitgedeeld uit naam van
de Riki stichting. De Riki stichting
verspreidt landelijk 10.000 kerstpakketten onder ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Het
doel van de actie in Zuiderhof was

om op een positieve manier jong en
oud met elkaar in contact te brengen.
De leerlingen van De Schakel werden hartelijk ontvangen met lekkere limonade en kerstkransjes. Nadat een groot aantal bewoners en
de leerlingen een plekje hadden
gevonden werd er een gezamenlijk
spel gespeeld. Jong en oud moesten samen in groepen een aantal
opdrachten uitvoeren en vragen be-

antwoorden. Dat ging heel erg goed
en er werd op een leuke manier
contact gelegd.
Aan het eind van de middag kregen de aanwezige bewoners een
kerstpakket uitgereikt. De bewoners
die niet bij het spel aanwezig konden zijn kregen het kerstpakket op
hun kamer bezorgd door de kinderen. Het was zowel voor de bewoners als voor de leerlingen een leuke middag.

Brinio Hond wéér Clubkampioen bij De Amstel
Uithoorn - De Ronde Venen- Afgelopen zaterdag was het weer zover;
de prijsuitreiking van de jaarlijkse
clubkampioenschappen bij zwemen polovereniging De Amstel. In een
overvol clubhuis in Uithoorn werd
de avond geopend met het uitreiken van de medailles behorende
bij de laagste plaatsen. Langzaam
maar zeker werd de spanning opgebouwd. Zo werden eerst ook nog de
prijzen uitgereikt voor de winnaars
van de surprise-estafette: 1e Merlijn, Jasper en Thijs en voor de familie-estafette: respectievelijk de families Kok, Hond en van Duijkeren.
Voor de individuele uitslagen was er

een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen deelnemers die aan wedstrijdzwemmen doen en zij die recreatief zwemmen, dan wel waterpolo spelen.
De bekers voor de “niet-wedstrijdzwemmers” gingen naar: 1e Robert
van Duijkeren, 2e Hilde Roseboom
en 3e Loïs van Duijkeren. De schaal
horend bij de beste verbetering
van de Clubrecords werd wederom
in ontvangst genomen door Brinio
Hond met een verbetering van maar
liefst 41 seconden, met op een 2e
plaats Nick Sijmons met 15 seconden en als 3e Noëlla Hond met 12
seconden.

Toen volgde het klapstuk van de
avond, waar de meesten toch wel
voor gekomen waren; de bekers
voor de 1e, 2e en 3e prijs. De 3e prijs
ging naar Thijs Böhm met 251,62
punten (met een voorsprong op de
4e met maar 36 honderdste punt).
Als tweede eindigde Noëlla Hond
(vorig jaar 1e) met 232,31 punten
en haar broer op de 1e plaats als de
clubkampioen 2007 met een voorsprong 17 honderdste punt.
Hierbij feliciteren wij alle winnaars
maar in het bijzonder Brinio Hond,
die voor de 5e keer in 10 jaar met de
hoofdprijs naar huis ging.

Tieners lekker in hun vel
dankzij Stichting Leefbaarheid

Ontspannen Opvoeden
De Ronde Venen - Opvoeden is
niet altijd even makkelijk. En we willen het zo graag goed doen! In de
drukte van de dag zijn er te weinig
momenten van reflectie en ontspanning. En dit terwijl kinderen én volwassenen beter functioneren als ze
ontspannen zijn.
Vanuit deze gedachte zijn de workshops “Ontspannen Opvoeden”
tot stand gekomen. Per workshop
staat een thema centraal. Het thema
daagt je uit tot reflectie, bezinning
en actie! De handvatten die je krijgt
aangereikt kun je gebruiken om tot
een meer ontspannen manier van
opvoeden te komen.
De workshops worden gegeven
door Mirelle Valentijn en Astrid Millenaar in samenwerking met Stichting Leefbaarheid De Ronde Venen.
Mirelle Valentijn is trainer sociale weerbaarheid, docent omgangskunde en kinder-en tieneryogadocente. Astrid Millenaar is trainer sociale vaardigheden, dramadocent
en werkzaam binnen de jeugdhulpverlening.

Opvoeder
De eerste workshop vond op 10 oktober jl. plaats en had als thema “kijken naar jezelf als opvoeder”. Er waren veel geïnteresseerde ouders op
af gekomen.
Deze avond vroeg om durf: om jezelf
te durven laten zien in een groep
met (onbekende) mensen, om op
zoek te gaan naar je kwaliteiten en
valkuilen. Door middel van spel, theoretische uitleg en het maken van
opdrachten raakten de deelnemers
geïnspireerd. Enkele reacties van
ouders: “erg leuk deze workshop”,
“na het volgen van deze avond
vraag ik me echt af waar ik mee bezig ben…”, “wat een eye-opener!”.
De eerstvolgende workshop is op
zaterdag 2 februari 2008 en heeft als
thema “Zelfvertrouwen bij kinderen”.
Een workshop waarin we het zelfvertrouwen en zelfbeeld van onze
kinderen én onszelf onder de loep
nemen. Heeft je kind weinig zelfvertrouwen? Heeft het (soms) last van
verlegenheid, onzekerheid of faalangst? Of overschreeuwt je kind
zichzelf juist met druk en agressief
gedrag om te verbergen dat hij on-

zeker is? Tijdens deze workshop
wordt er naast korte theoretische
uitleg middels verschillende werkvormen met elkaar van gedachten
gewisseld en geoefend.
Onderwerpen die aan bod komen
zijn: wat is het gevoel van eigenwaarde, welke factoren dragen bij
aan de ontwikkeling van een sterk
of zwak gevoel van eigenwaarde en
vooral: wat kun je als ouders bijdragen. De workshop duurt van 10.00
tot 16.00 uur en wordt verzorgd
door Astrid Millenaar. Voor de deelnemers van deze workshop is op 4
maart 2008 een terugkomavond.
Verder zijn voor 2008 de volgende
thema’s gepland:
maandag 10 maart: “Verhaaltjestijd”
zaterdag 5 april:
“Spelend
opvoeden”
maandag 26 mei:
“Pubers: een
nieuwe fase!”
U kunt zich vooraf aanmelden bij:
- Astrid Millenaar, telefoonnummer
0297-285520 of via e-mail: HYPERLINK “mailto:astrid@despeltuin.nl”
astrid@despeltuin.nl. informatie.

Lama’s in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Voor tieners van
12 tot 16 jaar organiseert Stichting
Leefbaarheid een cursus ImprovisatieToneel. Lig je helemaal dubbel van de Lama’s? Heb je fantasie
en houd je van lachen? Dan is deze
cursus iets voor jou!
De cursus start in januari in Wilnis bij voldoende aanmeldingen.
In 10 lessen op de maandagavond
kun je kennismaken met deze vorm
van toneelspelen. De cursus wordt
gegeven door Astrid Millenaar van

De Speltuin. Bij ImprovisatieToneel
maak je met elkaar een toneelspel of sketch zonder van te voren
te overleggen. Soms weten de spelers wel wie ze zijn, waar ze zijn en
wat er aan de hand is. Door goed
naar elkaar te kijken en te luisteren,
en door goed op elkaar te reageren,
bepalen de spelers met elkaar waar
hun spel over gaat.
Het improviseren wordt stapsgewijs
geleerd. Je leert onder andere ge-

bruik te maken van je stem, je mimiek en energie. Er is bij deze vorm
van toneel veel aandacht voor het
groepsproces en de samenwerking
onderling. Maar bovenal wordt er
bij ImprovisatieToneel heel veel gelachen!
Meedoen met deze cursus? Het kost
€ 70 voor 10 lessen van een uur. Je
kunt je opgeven bij Stichting Leefbaarheid De Ronde Venen via telefoonnummer
0297 230 280.

De Ronde Venen - Ook in 2008 zet
Stichting Leefbaarheid de samenwerking met Mirelle Valentijn van
Pura Vida Praktijk voor Levensgeluk
voort. Het aanbod wordt in 2008 uitgebreid. De cursus “Sociale Weerbaarheid – Omgaan met Pesten” is
bedoeld voor tieners vanaf 10 tot
en met 12 jaar en jongeren vanaf 13 tot en met 17 jaar die te maken hebben met het pestprobleem,
niet sociaal weerbaar zijn en/of niet
sociaal vaardig zijn, of sociaal faal
angstig. Cursisten worden weerbaarder, ze veranderen hun houding, bouwen hen zelfvertrouwen
en eigenwaarde opnieuw op, andere klachten nemen af en ze worden niet meer gepest of veel minder.
De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid, opkomen
voor zichzelf door middel van direct
toepasbare handvatten. De deelnemers leren omgaan met onaangename situaties: non-verbaal, verbaal
en digitaal pesten, buitensluiten,
negeren, chanteren, roddelen.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de cursus horen
ook een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten. De volgende cursus begint in januari 2008 op dinsdag in de namiddag van en op dinsdagavond in het jongerencentrum
Allround in Mijdrecht. De eigen bijdrage voor de cursus bedraagt 130
euro.

helpende gedachten, omgaan met
vervelende gevoelens als spanning,
angst en boosheid, ontspannen en
weerbaar en zeker gedrag. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van
1,5 uur. De cursus begint in januari 2008 op de maandag middag in
het jongerencentrum Allround in
Mijdrecht. De eigen bijdrage voor
de cursus bedraagt 50 euro.

Durven doen
De cursus Durven en doen! Ik ben
een kampioen! Is bedoeld voor tieners die mee hebben gedaan aan
de sociale weerbaarheids cursus
of een sociale vaardigheids training
hebben gevolgd. In deze korte vervolg cursus wordt dieper ingegaan
op faalangst: cognitief, sociaal en
motorisch. Er wordt gewerkt aan
het bevorderen van zelfvertrouwen,

Cursus Faalangst
De deelnemers leren hoe zij de faalangst de baas kunnen worden, op
een manier die past bij hen als
individu. Hierdoor leren zij anders
omgaan met de omstandigheden
die faalangst oproepen. Enerzijds
leren zij dit door de vaardigden die
ze aangeleerd krijgen en anderzijds
door hun ervaringen te bieden
die helpen om anders naar zichzelf

Yoga voor Tieners
Van yoga krijg je innerlijke rust en
zelfvertrouwen. Tieners werken op
de yoga aan balans tussen spanning en ontspanning, ademhaling,
beweging en oefening, fantasie en
creativiteit, zelfvertrouwen en positief denken. Yoga is voor alle tieners,
er is geen competitie! Yoga is plezier voor iedere tiener. Je doet wat
je kan. Je hoeft geen problemen te
hebben om met yoga bezig te zijn.
Het helpt echter wel als je op school
leer- of andere problemen hebt om
je te ontspannen en te concentreren.
Er zijn vier groepen in Wilnis:
Woensdag 15.00 – 16.00 groep 3, 4,
5 leeftijd 6 t/m 9 jaar
- Woensdag 16.15 – 17.30 groep 6,
7, 8 leeftijd 10 t/m 12 jaar
- Donderdag 18.30 – 19.45 groep 6,
7, 8 leeftijd 10 t/m 12 jaar
Donderdag 19.45 – 21.00
middelbare school leeftijd 12 t/m 17
jaar

en de wereld te kijken. Daarmee
kunnen hun eigen en unieke
kwaliteiten beter tot ontplooiing
komen. De cursus start in februari
2008 en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur op de maandagmiddag. Bij de cursus horen ook een
intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten. De cursus wordt gegeven
in het jongerencentrum Allround in
Mijdrecht voor tieners van 10 tot en
met 12 jaar en jongeren vanaf 13 tot
en met 17 jaar. De eigen bijdrage
voor de
cursus bedraagt 130 euro.
Follow up
Aan deze bijeenkomsten kunnen
tieners en jongeren deelnemen die
in het verleden mee hebben gedaan aan de sociale weerbaarheids
cursus of de Sta Sterk training van
Stichting Omgaan met Pesten. De
follow-up bestaat uit drie bijeenkomsten van 1,5 uur. In de bijeenkomsten zal worden gekeken welke onderwerpen uit de cursus meer
aandacht, herhaling en/ of oefening
behoeven. De bijeenkomsten zijn op
maandagavond in maart 2008 en
zullen plaatsvinden in jongerencentrum Allround, aan de Rondweg 1a
te Mijdrecht. De eigen bijdrage bedraagt 50 euro. Voor meer over het
aanbod in 2008 -Dyanne van Tessel van Stichting Leefbaarheid 0297
– 230 287 (d.van.tessel@st-leefbaarheid.nl)-Mirelle Valentijn, trainer van de cursus 0297 – 27 46 05
Ook vind je informatie op: HYPERLINK http://www.omgaanmetpesten.nl
www.omgaanmetpesten.nl
HYPERLINK
http://www.st-leefbaarheid.nl www.st-leefbaarheid.nl
HYPERLINK http://www.jcallround.
nl www.jcallround.nl HYPERLINK
“http://www.praktijkvoorlevensgeluk.nl” www.praktijkvoorlevensgeluk.nl
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Nieuwe website FloraHolland

‘De markt van morgen’

Interessant debat tijdens Relatiedag
Chrysant Bloemenveiling
Aalsmeer - De jaarlijkse Relatiedag Chrysant van Bloemenveiling
Aalsmeer stond op 6 december jl. in
het teken van discussie tussen kwekers, klanten, veredelaars en Chryson. Onder leiding van Mark-Jan
Terwindt (manager Product- en Accountmanagement Bloemenveiling
Aalsmeer) werden de betrouwbaarheid van aanvoerinformatie, vrije
beschikbaarheid van prijs- en productinformatie en gelimiteerde uitgifte van (nieuwe) soorten besproken. Een kennispanel was ter plekke om feiten en meningen te verifiëren aan de hand van cijfers en
feiten. Door op de tribune gebruik
te maken van rode en groene kaar-

ten werd ook de mening van het publiek duidelijk. Het tweede deel van
de Relatiedag betrof een veiling van
ludieke producten onder leiding van
voormalig museumdirecteur, Ruud
Spruit. Daarnaast werd de laatste
Chrysantencatalogus van Bloemenveiling Aalsmeer feestelijk gepresenteerd.
De Relatiedag Chrysant had als doel
gezamenlijk te debatteren over centrale thema’s, zonder kant-en-klare
oplossingen te bieden. De debatvorm van de relatiedag werd door
de aanwezigen positief beoordeeld.
Door de levendige discussie werd
inzicht verkregen in diverse standpunten.

Het publiek op de tribune stemt en discussieert actief mee.

Tulp centraal bij de Veiling
Aalsmeer - Het nieuwe tulpenseizoen is goed van start gegaan met
de Relatiedag Tulp van Bloemenveiling Aalsmeer. De Relatiedag
trapte af met een overzicht van de
marktontwikkelingen, de positie en
verkoopkanalen van de tulp. 60%
Van de totale tulpenverkoop verloopt momenteel via de supermarkt.
Daarmee is het kanaal machtiger
dan ooit. Het is dus belangrijk om
een schappositie te veroveren en,
minstens zo belangrijk, deze te behouden. Verder werden de diverse supermarktformules besproken
waarmee bij verkoop van de tulp
rekening moet worden gehouden.
Jacky Stephen (voorheen bloemenen planteninkoper bij Tesco, een Engelse supermarktketen) wees op de
voor- en nadelen van handel met supermarkten en benadrukte de service- en flexibiliteitseisen voor leveranciers en hun producten. Kansen
voor de sector betreffen het aanbod
van kwalitatief hoogwaardige merken, de houdbaarheid in het schap
en verlenging van het tulpenseizoen.

Ilja Gort verhaalde over zijn levensloop; van ‘Francofiel’ tot succesvolle
wijnboer. En benadrukt: ‘Vertel een
opmerkelijk verhaal over je product,
spreek de consument direct aan, op
de juiste plek en het juiste moment.
Val op, wees creatief. Maar bovenal:
geloof in je product!’ Mark-Jan Terwindt is per 1 januari 2008 manager
van FloraHolland Connect: het nieuwe bemiddelingsbureau van Bloemenveiling Aalsmeer en FloraHolland. Vooruitlopend hierop sprak hij
over de strategie, het diensten- en
tarievenpakket en samenwerking.
En er was direct al goed nieuws te
melden: op dit moment liggen ruim
250 miljoen stelen vast via bemiddeling. Vooral maart belooft een
drukke maand te worden. Daarnaast introduceerde Terwindt het
FloraHolland Connect Tulpen-team
met standplaats Rijnsburg. Jos Duin
(productmanager Tulp Bloemenveiling Aalsmeer) reikte tenslotte de
oorkonde ‘Fleur Primeur’ uit aan T.J.
Arendse (eigenaar en aanvoerder)
voor zijn tulp ‘André Citroën’.

Als klap op de vuurpijl

Aalsmeer - Het marathonweekend en de oktobercampagne, waarin het goede doel Pink Ribbon centraal stond, bleken een groot succes. Veel belangstellenden hebben
deelgenomen aan de verschillende
sportmarathons en veel nieuwe leden hebben zich ingeschreven. Ook
in België en Duitsland heeft de actie geleid tot een hoge opbrengst. In
totaal is 35.000 euro opgehaald voor
Kankeronderzoek, waarvan 15.000
euro voor de Stichting Pink Ribbon
in Nederland.
Op alle HealthCity clubs heeft op
zondag 28 oktober een grote sportmarathon plaatsgevonden voor het
goede doel Pink Ribbon. De marathon bestond uit de groepsworkouts
BodyPump en Spinning /RPM. Veel
geïnteresseerden (zowel leden als
niet-leden) hebben deelgenomen
aan ‘Pump for Pink’ of ‘Pink my Ri-

de’. Daarnaast heeft HealthCity voor
elk nieuw clublid in oktober 5 euro gedoneerd aan deze fondsenwervende organisatie, die aandacht
vraagt voor borstkanker.
Ook in Duitsland en België stond de
campagne in het teken van Kankeronderzoek. Maandag 17 december
is de totale opbrengst bekend gemaakt. Een cheque van 35.000 euro
is overhandigd aan Mevrouw S. de
Klerk, directrice van Stichting Pink
Ribbon.
HealthCity biedt luxe faciliteiten op
het gebied van zowel inspanning
als ontspanning. Als meest toonaangevende fitnessketen van Europa met meer dan 100 clubs in 3 landen biedt zij meer dan alleen fitness.
Een gezonde leefstijl bereikt men bij
HealthCity op een comfortabele manier. Meer weten? Kijk op www.healthcity.nl.

cifiek voor aanvoerders en een deel
met informatie voor inkopers. In de
loop van het eerste kwartaal wordt
ook de portal aan de website toegevoegd.
Deze portal geeft kopers en kwekers
door één keer in te loggen toegang
tot de elektronische diensten van de
veiling zoals Floranet, VeilingLive en
de bestelsite voor aanvoerbrieven.
De nieuwe website www.floraholland.com kent een heldere navigatiestructuur en de informatie wordt
duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Nieuw is het gebruik van een
rechterkolom op de site. Hier kan
de bezoeker per dienst ook specifieke vestigingsinformatie raadplegen, zoals tarieven, contactgegevens, openingstijden en productspecificaties.

Aalsmeer - Op dinsdag 2 januari
kan bij alle FloraHolland-vestigingen het glas geheven worden op het
nieuwe jaar en op het nieuwe FloraHolland. Klanten, kwekers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om samen met bestuur,
directie en medewerkers van FloraHolland tijdens de diverse nieuwjaarsactiviteiten hun beste wensen
uit te wisselen.
Op alle FloraHolland-vestigingen
zijn er nieuwjaarsactiviteiten. Bij de
vestiging Aalsmeer vindt het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt plaats bij
+
defoto
veilingzalen in aangepaste pauzetijden, rond 07.30 en 08.00 uur.
In Naaldwijk zijn relaties van harte
welkom bij de nieuwjaarsreceptie
die om 16.00 uur in Fleuresto wordt
gehouden. Vestiging Rijnsburg organiseert om 11.00 uur een recep-

tie in de Plantenkas. In Venlo start al
om 05.45 uur een ontbijt in ontmoetingsruimte Roos. Vestiging Bleiswijk
begint het nieuwe jaar om 06.00 uur
met een ontbijt in de afmijnzaal. En
ook in Eelde begint het nieuwe jaar
vroeg met een ontbijt om 05.30 uur
in vergaderzaal Iris.

Ongelovelijk mooi vuurwerk
Nieuwjaarsbijeenkomsten
bij Rinus Bon
bij FloraHolland
Kudelstaart - Zoals u de vorige
jaarwisseling heeft kunnen merken
is het legale consumenten vuurwerk slechts enkele grammetjes
verwijderd van het professionele
vuurwerk. Het effect is dat u kan genieten van vuurwerk zoals vuurwerk
bedoeld is.
Dit komt omdat sinds 2006 de 500
grams (was 200 gram) sierpotten
erbij zijn gekomen en die zijn echt
een lust voor het oog. U zult begrijpen dat door het grotere kruitgewicht het effect volumineuzer, mooier en zwaarder is en ook veel langer.
Mede omdat deze zwaardere potten
de effecten crackling en fluit bevatten. Een groot percentage sierwerk
wat het afgelopen jaar bij het Surfeiland is afgestoken zijn de 500 grams
sierpotten die Rinus Bon verkoopt.
Ook is er goed nieuws voor de liefhebbers van het knalwerk, door
nieuwe meetmethodes mag het
knalwerk harder knallen en er is ook
een verruiming van het kruit gewicht
voor ratelbanden gekomen. Het resultaat kan ervaren worden met on-

der andere de mega klapper, een 13
meter lange 100.000 klapper.

Crown Collection en vuurpijlen
De Crown collection is een professionele serie sierwerk die erg succesvol is met verrassende effecten
tot op 25 meter hoogte.
Ook dit jaar heeft Rinus Bon alle artikelen hiervan op voorraad en
de collectie is zelfs uitgebreid met
vier schitterende nieuwe artikelen,
waaronder de ‘Jewel in the Crown’
een sierpot van maar liefst 6125
gram met 49 schoten van 25 meter
hoog. Een groot succes zijn de 40
grams vuurpijlen, deze gaan niet alleen hoog maar dan is er ook nog
voldoende kruit over voor prachtige boeketten. Er is keuze uit tien pijl
pakketten.
Naast de voordelige baby pijltjes,
Crazy Jacks, wondertollen en Romeinse kaarsen levert Rinus Bon
waanzinnig mooi sierwerk. Kom
langs en bestel. Voor meer informatie: www.rinusbon.vuurwerkexpert.nl.

Fusiecombinatie
De fusie tussen Bloemenveiling
Aalsmeer en FloraHolland is per 1
januari 2008 een feit. De nieuwe coöperatie FloraHolland biedt telers en
klanten een netwerk van zes vestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo en Eelde), één
landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect)
en een centraal aangestuurde afdeling Import. De fusiecombinatie zet
jaarlijks circa 4 miljard euro om.

Veilige feestdagen

Maatregelen De Meerlanden
tegen vuurwerkgevaar
Aalsmeer - De dagen tussen kerst
en Oud & Nieuw staan in het teken
van gezelligheid, oliebollen en vuurwerk. Door het vele vuurwerk dat
wordt afgestoken ontstaan gevaarlijke situaties die De Meerlanden
waar mogelijk wil voorkomen. Daarom neemt het afvalbedrijf maatregelen: in de eerste week van januari worden de straten in Aalsmeer
geveegd.

Wonen en werken tussen
de palmen in Aalsmeer
Aalsmeer - Dankzij innovaties uit
de glastuinbouw verschijnen er de
komende jaren inspirerende woningen en kantoren. Het concept heet
‘Bouwen met groen en glas’ en is
ontwikkeld door Stichting Innovatie
Glastuinbouw en InnovatieNetwerk
(de onafhankelijke denk- en doetank van het ministerie van LNV).
Gebouwen volgens dit principe hebben veel meer glas en hebben daardoor veel meer daglicht dan reguliere gebouwen. Daarom kunnen er
veel meer planten en bloemen in
zo’n gebouw en dat levert tal van
voordelen op.

Hoge opbrengst HealthCity
voor goede doel!

Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2008
gaan de bloemenveilingen FloraHolland en Aalsmeer verder als één bedrijf: FloraHolland. Het bedrijf presenteert zich dan met een geheel
nieuwe huisstijl. Een belangrijk onderdeel van die huisstijl is de nieuwe website www.floraholland.com.
De website is geheel nieuw en zeer
gebruiksvriendelijk. Per 1 januari
2008 is de nieuwe site operationeel.
Het doel van de nieuwe website is
om aanvoerders, kopers en andere
doelgroepen nog beter te informeren en van dienst te zijn.
De website is daarom ingericht rond
de belangrijkste diensten van de
veiling, zoals veilen, bemiddelen en
logistiek. De site bestaat uit drie delen: een deel met corporate informatie, een deel met informatie spe-

Versterking imago
Voor het kassengebied in en rond
Aalsmeer is de toepassing van het
concept ‘Bouwen met groen en glas’
een uitstekende versterking van het
imago. Dit energieneutrale en comfortabele concept biedt volop kansen voor bedrijven en bewoners.
Wie wil er nu niet wonen en werken
onder de palmen? Wetenschappelijk is aangetoond dat datatypisten
aantoonbaar minder fouten maken
als ze planten op hun bureau hebben. Kinderen klieren minder op
school als de klas vol met planten
staat en patiënten knappen sneller
op na een operatie als ze uitzicht op
groen hebben.
De NASA heeft onderzoek gedaan
naar luchtreiniging door planten; alle planten halen natuurlijk CO2 uit
de lucht en produceren zuurstof.
Een aantal blijkt ook luchtverontreiniging in de vorm van benzeen, ozon,
aceton en alcoholen uit de lucht te
filteren. Niet voor niets verkoopt een
groep telers tegenwoordig hun Spatiphyllum (lepelplanten) onder het
label: ‘Air so pure’. Nog een groot
voordeel is dat de gebouwen van
groen en glas bijzonder energiezuinig zijn. Ze oogsten warmte in de
zomer en slaan die onder de grond
op tot in de winter. Deze technieken
zijn ontwikkeld in de ‘Kas als Energiebron’ en maken gebruik van speciale warmtewisselaars om warm-

te te oogsten. Koud water stroomt
door buisjes waar fijne draden aan
bevestigd zijn. De warme lucht rond
de buisjes koelt daardoor sterk af en
het water in de buisjes warmt juist
op. Het koelen levert dus een nuttig
product op: warm water. Een pomp
stuurt het 50 tot 120 meter diep onder de grond naar dikke zandlagen
en haalt het er in de winter weer uit.
Kaswoningen bieden meer nuttig te
gebruiken ruimte dan gewone woningen, tegen lagere bouwkosten.
Daar staat tegenover dat de technische installatie (de warmtewisselaars, warmtepompen en leidingen)
duurder zijn dan bij een normaal
huis. Netto zijn de totale kosten ongeveer gelijk, maar je kunt de tuin
in de kaswoning het hele jaar door
gebruiken. Bovendien heb je geen
last van de jaarlijks stijgende energieprijzen.
De praktijk
In Huissen komt dit voorjaar een
luxe Sungalow, die dienst gaat doen
als showwoning voor grote kamerplanten en de initiatiefnemer van de
‘Kas als Energiebron’ is Stef Huisman. Zodra je de kas binnenkomt,
betreed je een oase van rust, groen
en prachtige planten. Van buitenaf
gaat de woning op in het groen. Op
het dak van de woning is een extra terras gemaakt en in de zomer
kan het glas open. De schuine wanden met planten dekken de speciale
warmtewisselaars af en zorgen voor
luchtzuivering. In het ontwerp is ook
een duurzaam verwarmd zwembad
meegenomen. Het bijzondere aan de
woning is de enorme nuttige ruimte:
ruim 600 m2 is overdekt, de eigenlijke woning is ca. 100 m2. Projectontwikkelaar AM heeft het initiatief
genomen om 28 kaswoningen van
groen en glas in Amsterdam Noord
te gaan ontwikkelen. Deze woningen moeten zelfs netto energie aan
de omgeving gaan leveren. In een
drukke en volle stad als Amsterdam
is het extra belangrijk dat er meer
groen in de omgeving komt.

Vuurwerkresten
Elk nieuwjaar ligt de straat vol vuurwerkresten. Dat is slecht voor het
milieu, staat smerig en is onveilig:
kinderen gaan op zoek naar ‘weigeraars’ en die ontploffen vaak direct.
Als het vuurwerkafval meteen opgeruimd wordt, wordt dit voorkomen.
Vanaf 2 januari gaan medewerkers van Afvalbedrijf De Meerlanden de straat op om vuurwerkresten op te ruimen. Maar de mensen
en de veegwagens van De Meerlanden kunnen niet overal tegelijk
zijn. Daarom roept De Meerlanden
alle inwoners op om zo min mogelijk vuurwerkresten achter te laten op straat en zonodig op nieuw-

jaarsochtend zelf de bezem ter hand
te nemen.
Veilig op straat
Vuurwerkresten verpesten niet alleen het straatbeeld. Het is ook uit
veiligheidsoverwegingen beter om
de resten niet op straat te laten liggen. Kinderen mogen geen kans
krijgen om tussen de resten van afgestoken vuurwerk te zoeken naar
‘weigeraars’ (vuurwerk dat niet is afgegaan). Want aansteken van vuurwerk dat niet is afgegaan, is reuze
gevaarlijk; weigeraars hebben vaak
zo’n korte lont dat het bij een hernieuwde poging direct explodeert.
Iedereen is verantwoordelijk voor
zijn of haar eigen omgeving; draag
daarom samen zorg voor een veilig
begin van het nieuwe jaar. Enkele
tips voor na het afsteken van vuurwerk: Steek weigeraars nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn
opgebrand dat het vuurwerk bij een
hernieuwde poging direct explodeert. Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen.
Ruim vuurwerkafval meteen op. Het
kan gewoon bij het huisvuil.

Nieuw FloraHolland-logo
op de gevels
Aalsmeer - Op alle vestigingen van
fusiecombinatie FloraHolland op
donderdag 20 december hard gewerkt aan het herkenbaar maken
van de locaties van de nieuwe organisatie.
Met hoogwerkers worden in
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg,
Venlo, Bleiswijk en Eelde de oude logo’s verwijderd en vervangen

door het logo van de nieuwe FloraHolland-organisatie. Het nieuwe logo bestaat uit ‘het beste van twee
werelden’: de FloraHolland-belettering en het bekende ‘tulpje’ van
Aalsmeer. Vanaf 1 januari 2008 zijn
alle vestigingen met het nieuwe logo duidelijk herkenbaar als onderdeel van de fusieorganisatie FloraHolland.
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Schaatsen

Supersprint voor team
Nino schaatsen
Regio - Afgelopen week heeft op
zaterdag15 december in Eindhoven
de selectiewedstrijd voor het NK
Supersprint plaats gevonden. Op
basis van hun snelle tijden eerder in
dit seizoen hebben 3 schaatsers van
TEAM NINO zich voor deze wedstrijd geplaatst.
Er moest 2 maal en 100m en twee
maal een 300m gereden worden.
Claudia van Tol (junior A) en Sietse
Spaargaren en Tim Balvers (neosenioren) presteerde uitstekend.

Albert Heijn Amstelplein Jos van den Berg :

Claudia van Tol wist de eerste plaats
te behalen, Tim Balvers werd tweede in de categorie senioren (100m
in 10.19, 10.21, 300m 24.56, 24.40)
en Sietse werd 4e (100m in 10.30,
10.16, 300m 24.59, 24.58). Dit bete-

kent dat ze alle drie geen landelijke
selectiewedstrijd behoeven te rijden
maar direct door geplaatst zijn naar
het NK Supersprint dat op 17 februari 2008 in Breda wordt gehouden.
Ook voor het NK Sprint was Tim
in de race; de regioselectie had hij
sterk gereden en daardoor was hij
doorgeplaatst naar de landelijke selectiewedstrijd.
Dat was dit jaar de Utrecht City Bokaal wedstrijd. Er moest twee maal
een 500m en 1000m gereden worden.
Helaas kwam Tim op de 1000m ten
val waardoor hij kwalificatie voor het
NK senioren mis liep.
Zijn tijden waren 500m 37.84 en
38.56 en 1000m 1.17.61 Maar dit

jaar zien we hem mogelijk wel terug op het NK Sprint voor neosenioren. Ook heeft hij zich inmiddels
geplaatst voor de regioselectiewedstrijd voor het NK ALLROUND voor
de neosenioren op zaterdag en zondag 12 en 13 januari in Haarlem en
Eindhoven.
Team NINO schaatser Ronald van
Slooten verging het beter op de landelijke selectie voor het NK Sprint.
Ronald reed sterk en wist de derde
plaats in het eindklassement achter
Lars Elgersma en Gerard van Velde
te behalen.
Hiermee plaatst hij zich voor het NK
Sprint op 5 en 6 januari in Heerenveen. De tijden van Ronald waren
500m 36.86 en 37.29, 1000m 1.13.39
en 1.14.57.

Nieuwe shirtsponsor E en
F-jeugd Legmeervogels
Uithoorn - Dat Jos van den Berg
van de vestiging van Albert Heijn
Amstelplein het goed voor heeft met
de Uithoornse jeugd is wel duidelijk. Want alle dertig E en F-pupillenteams van SV Legmeervogels lopen vanaf heden in keurige tenue’s
van de nieuwe sponsor Albert Heijn
Amstelplein Jos van den Berg. Jos
en zijn vrouw waren direkt enthousiast toen zij in contact kwamen
met SV Legmeervogels. Vorig seizoen ondersteunde zij al het eindweekend van de oudere jeugd van
SV Legmeervogels en toen de club
op zoek was naar shirtsponsors voor
de jeugd was het Jos van den Berg
die liet weten hier wel oren naar te
hebben. Zijn voorkeur ging uit om
shirtsponsor te worden van de pupillenteams van SV Legmeervogels.
Het gaat dan om ruim 250 kinderen
die in een prachtig shirt lopen van
Albert Heijn Amstelplein Jos van

den Berg. Want vele ouders van deze jeugd komen natuurlijk vaak bij
hem in de winkel de boodschappen halen en daar wil Jos natuurlijk graag wat voor terug doen. Maar
ook vind hij de sociale rol van een
sportvereniging erg belangrijk. Hij
beseft dat het voor een sportvereniging bijna onmogelijk is om het zonder de steun te doen van sponsors.
Als ondernemer van onze gemeente ziet hij hier dan ook een mogelijkheid om te laten zien dat hij betrokken is bij het wel en wee van de
gemeente Uithoorn. Het blijft voor
Jos en zijn vrouw niet alleen bij de
sponsoring wat hun betreft maar zij
willen zich ook zeker regelmatig laten zien bij SV Legmeervogels en op
deze manier een binding krijgen bij
de club.
Jos en zijn vrouw waren afgelopen
zaterdag aanwezig bij SV Legmeer-

vogels en zagen, met enige trots in
hun ogen, de pupillenteams van SV
Legmeervogels in “hun” shirts aan
het voetballen. Na afloop van de
wedstrijd gingen de teams nog even
op de foto met de sponsor. In de bestuurskamer werden de contracten
getekend en ontving Jos uit handen
van de sponsorcommissie een ingelijst shirt voor in de winkel en een
ander exemplaar zal in de kantine
komen te hangen als blijk van waardering van SV Legmeervogels voor
dit mooie gebaar.
De voorzitter van SV Legmeervogels.
Dick Iskandar bedankte Jos en zijn
vrouw hartelijk voor de steun aan de
jeugd en hoopt dat zij nog vaak te
zien zijn bij SV Legmeervogels. En
alle moeders (maar zeker ook de vaders) zullen zeker hun boodschappen met nog meer voldoening doen
bij Albert Heijn Amstelplein Jos van
den Berg.

Wintertraining fietscross
UWTC-bmx

Uithoorn – Het fietscross seizoen
2007 is afgelopen maar ondanks de
koude periode zijn de stoere fietscrossers zich aan het voorbereiden
voor het nieuwe seizoen.
Na een korte periode van rust is de
wintertraining gestart, nieuw is dat
er getraind wordt op zondagmorgen.
De trainers van UWTC hebben dit zo
besloten omdat het op de trainingsavonden vaak donker en nat is op
de baan, overdag hebben de crossers en trainers beter zicht wat de
veiligheid ten goede komt.
De nieuwe trainingstijden bevallen
goed want er staan veel enthousiaste crossers opgesteld aan het start-

Door goede samenwerking met architecten, adviseurs en collega-aan-

nemers bereikt UBA de juiste kwaliteit. De slogan van UBA is dan ook
‘Kwaliteit maak je samen’.
Onder het motto ‘VET COOL’ gaat
UBA de jeugd van Uithoorn meer
betrekken bij het bedrijf. Dit wordt
onder andere bewerkstelligd door
activiteiten bij Scholengemeenschap Thamen, rondleidingen op
bouwplaatsen, maar ook sponsoring. Dit alles met als doel het werken in de bouw een positief imago

te geven.De sponsorcommissie van
Legmeervogels is dan ook zeer verheugd dat dit Uithoornse bedrijf ervoor heeft gekozen om de samenwerking met de jeugd te intensiveren en hierdoor de jeugd extra te
stimuleren tot het leveren van betere kwaliteit.
UBA zal de komende drie jaar als
teamsponsor optreden. Het team
dat dit jaar de gelukkige is geworden, zijn de boys van de D6.

Ook in de winter willen wij onze
sponsors niet vergeten en daarom
heeft UWTC besloten om na de training een foto te maken op locatie.

Namens alle UWTC leden willen wij
onze sponsors nogmaals bedanken.
De shirts in de clubkleuren groen
en zwart zijn van goede kwaliteit en
zien er prachtig uit.

Op zondag 9 december waren er
ongeveer 30 crossers verzameld en
werd na een rit over het industrieterrein het tankstation van Eshuis
en Kroezen bereikt.
Eshuis en Kroezen is een van onze hoofdsponsors en heeft voor de
NKC-bmx (nationaal kampioen-

Regio - Zondag 16 december werd
de 2e wedstrijd om de BAV-cup gehouden in Baarn. Onder schitterende omstandigheden werd aan deze
wedstrijd door diverse AKU atleten
deel genomen.

Baanrecord
Kevin
Regelink
Regio - Na een baanrecord in Amsterdam op de 1500 meter van
2:01.36 en een derde plaats op het
Gewestelijk
Kampioenschap in november geleden heeft Kevin Regelink vorig
weekend andermaal een baanrecord op de Jaap Edenbaan gereden.

Op de foto de zeer trotse boys en leiders/trainers van Legmeervogels D6. Zij zijn afgelopen zaterdag op bezoek geweest bij het kantoor van UBA om samen met de technisch directeur Louis van Huik bijgaande foto te laten maken.

schap) afgelopen september samen
met Voshart Bloemen, Blom metselwerken en Piet Ende (crossfietsen en onderdelen) de nieuwe clubshirts gesponsord.

Eshuis en Kroezen is een onafhankelijk tankstation en verkoopt
brandstoffen tegen concurrerende prijzen, is elke dag geopend en
klantvriendelijk.
Het nieuwe fietscross seizoen start
weer in januari 2008.

Atletiek Klub Uithoorn
presteert goed bij
tweede BAV cup

UBA ‘VET COOL’ voor Legmeervogels
Uithoorn - De Uithoornse Bouwen Aannemingsmaatschappij, voor
iedereen waarschijnlijk beter bekend als UBA heeft ‘samenwerking’
hoog in het vaandel staan. UBA
staat al ruim 40 jaar garant voor fantastische woningen in Uithoorn en
in vele andere gemeenten en steden in de regio.

hek. De baan is in de rustperiode
aangepast en voor de gevorderde
crosser is een uitdaging geschapen
om de twee bulten voor de kantine
in een keer te springen.

Hoewel de temperatuur laag was, zo
ongeveer 2 graden boven nul, was
de wind nauwelijks aanwezig, dus
met het zonnetje erbij was het prima
te doen. Er waren diverse MiLa-atleten van AKU aanwezig. Deze worden sinds begin oktober getraind
door Remi en Bert Bouwmeester.
Remi traint de junioren B, C en D en
zijn vader Bert traint de junioren A,
senioren en Veteranen.
Op de korte cross van 3,3 km. werd
senior Marcel de Jong 10e met een
keurige tijd van 10 min. 56,24 seconden. Hij startte goed en wist zich
aan de kop goed te handhaven.
Junior Wouter Heinrich kende een
wat rustige start, maar wist zich
goed op te werken naar een 24e
plaats met een tijd van 12 minuten
6, 30 seconden.

Hij deed dat door op de 1000 meter
een tijd van 1:19.53 neer te zetten.

Maaike Koopstra is een ambitieuze senioren die een goede start
vervolgde met een uitstekende 11e
plaat bij de dames.

Ook in de weken daarvoor presteerde Kevin uitstekend.

Haar tijd werd 14.06,32 en daar
hield zij een prima gevoel aan over.

Met deze tijd wist zij haar vader voor
te blijven, hetgeen ook vertrouwen
geeft voor de toekomst.
Junioren Lotte Krause startte meer
vanuit de achterhoede samen met
Simone de Jong, maar wist zich prima naar voren te werken tot een
12e plaats in 14.21,86 waarmee ze
Simone voor bleef die als 17e finishte in 15.35,86.
Prima tijden voor de opkomende
jeugd! Helaas ging Kim Hittinger al
in het begin van de cross onderuit
en moest jammer genoeg het strijdperk verlaten.
Op de lange cross, welke 10 km lang
was, werd prachtig gescoord door
Theo van Rossum (veteraan) met
een 3e plaats in 37.09,13. Hij startte
goed en wist aan het einde van de
loop nog te versnellen, waardoor hij
de rest van de groep waarin hij liep
achter zich wist te houden.
Anouk Claessens deed het zo mogelijk nog beter, zij werd 2e bij de
dames senioren in 39.49,69 wat een
fantastische tijd op een 10 km cross
genoemd mag worden.
De trainers waren tevreden en de
mooie dag werd opgeluisterd met
prima prestaties.

