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UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Gebruikte auto kopen?
Nu met 0% rente financieren

Catsman-opel B.V. Uithoorn

Kersttentoonstelling 2008
Zaterdag 13 december 

t/m zondag 4 januari 2009

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

11.00 - 18.00 uur

Els Schijf neemt na 14 jaar 
afscheid als vrijwilligster
De Kwakel - Els Schijf heeft deze 
week officieel afscheid genomen 
van de peuteropvang in De Kwakel. 
Al die tijd was zij actief als vrijwillig-
ster bij de peuterspeelzaal. Een he-
le generatie peuters heeft zij liefde-

vol bijgestaan bij het knutselen, het 
spelen, het verschonen.
Nu juf Jolanda gaat werken bij de 
naschoolse opvang en man Peter 
het ook wat rustiger aan doet, vond 
Els dat dit het moment was om te 

stoppen. 
Volgende week brengt ze echter ge-
woon haar kleinzoon weer naar de 
peuteropvang, dus blijft ze een oog-
je in het zeil houden.
Petje af voor deze vrijwilligster.

Water van de Amstel op
temperatuur voor
nieuwjaarsduik
Uithoorn - Leden van Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter in 
Uithoorn werken hard aan de laat-
ste voorbereidingen van de 1e editie 
van de nieuwjaarsduik in Uithoorn.
Een goed en veilig verloop van dit 
evenement staat hoog op de agen-
da van de vereniging.
Zo heeft de vereniging een EHBO 
post die wordt bemenst door vrijwil-
lige EHBO-ers uit De Kwakel.
Daarnaast staan er diverse mensen 
paraat om iedereen uit het water te 
helpen via een speciaal aangelegde 
trap.
Een duiker ligt klaar in het water om 
ook daar hulp te kunnen bieden. 
Naast deze professionele hulp zul-

len ook diverse kano’s op het water 
liggen om daar nieuwjaarsduikers te 
kunnen helpen.
Als klap op de vuurpijl zorgt de or-
ganisatie er zelfs voor dat het wa-
ter op 1 januari op een behaaglijke 
temperatuur is door dagelijks met 
een groep kanoërs diverse kannen 
heet water in de Amstel te kiepe-
ren. 

Voor een frisse start, een warm ont-
haal met lekkere muziek moet u bij 
de nieuwjaarsduik zijn van Michiel 
de Ruyter in Uithoorn.

Meer informatie over deelname is te 
vinden op www.mdr.nu

Wij zOEKEn

LOPERS
vOOR UiTHOORn

BEL: 0251-67 44 33 
(tussen 9.30-16.30 uur)

vRaag naaR ROgiER Of MaRcO

ACtie vuurwerk
Van der Schaft Tweewielers

Dorpsstraat 41 Uithoorn

van 74,50	 nu voor 55,- euro
Alleen tegen inlevering van deze bon

op 29, 30 en 31 december

EEnmaligE aanbiEding 
100.000 klappEr mEt Eind knal

!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Dienstregeling ophalen huisvuil 
rond Kerstdagen en jaarwisseling

Openbaarvervoer 
op Oudejaarsdag

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

zoals in de dienstregeling vermeld. Deze laatste ritten wor-
den helemaal gereden.

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

Uitnodiging 
nieuwjaarsbijeenkomst 
Wmo-raad
Op 7 januari 2009, van 20.00 – 22.00 
uur, houdt de Wmo-raad Gemeen-
te Uithoorn een nieuwjaarsbijeen-
komst in het restaurant van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 
1423 AJ Uithoorn. U bent van har-
te welkom.
De Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning) is sinds 1 januari 2007 
van kracht. Het doel van deze wet is 
dat alle burgers kunnen meedoen 
in de samenleving. De Wmo-raad 
is een adviescommissie van B&W. 
De raad is inmiddels een half jaar ac-
tief en wil graag de contacten met de 
achterban versterken, kennismaken 
met uitvoerende organisaties en met 

de ambtenaren die het Wmo-beleid 
mede vormgeven en uitvoeren.
Er zijn voor deze avond sprekers uit-
genodigd: Jan Noorlag, voorzitter 
Wmo-raad, en wethouder Monique 
Oudshoorn zullen het belang en het 
werk van de Wmo-raad toelichten. 
Jan Troost, ambassadeur van VCP, 
Versterking Cliënten Positie, zal een 
inleiding houden over de betekenis 
van de compensatieplicht voor de 
gemeente en de burger. 
De leden van de Wmo-raad willen u 
graag ontmoeten en bij de start van 
2009 met deze nieuwjaarsbijeen-
komst gehoor geven aan de slogan 
“De Wmo: Dat doen we samen!”.

Inspraakmiddag 
speelzones
Kinderen uit de K-buurt (Meerwijk 
Oost), omgeving Wilgenhof (De 
Kwakel) en de Nicolaas Beetslaan 
en Staringlaan (Zijdelwaard) hebben 
op woensdagmiddag 10 december 
hun mening gegeven over de inrich-
ting van de geplande speellocaties 
in hun buurten. Kinderen, ouders en 
omwonenden van de genoemde lo-
caties waren per brief uitgenodigd 
om mee te beslissen over de inrich-
ting. 

In totaal zijn er 46 speelzones in de 
gemeente waarvan er in 2008 drie 
zijn uitgekozen om heringericht te 
worden. 
Het speelbeleidsplan gaat uit van 
twee speellocaties per zone: een 
bestaande en een nieuwe locatie. 
De inspraakmiddag op 10 decem-
ber is redelijk goed bezocht. Alle kin-
deren mochten aangeven welk ont-
werp ze het mooiste en vooral het 
leukste vinden. Dit ontwerp konden 
ze op een vel papier tekenen en in-
leveren. 
Er waren voorstellen van zes fabri-
kanten te zien. De ontwerpen ston-
den levensgroot opgesteld en het 
was voor de kinderen moeilijk kiezen 
uit een sprookjesstoel en een klein 
draakje, veerwipjes, een huppel-
plaat en een vogelnestschommel. 
Tom en Luc Groen uit de K -buurt 
waren met hun moeder gekomen. 
Zij vertelt: ‘Het is leuk dat we er-
bij betrokken worden en mijn zoons 
die echte buitenmannen zijn had-
den weinig moeite met kiezen. Wat 
me opvalt is dat sommige ontwer-
pen een gevaarlijk onderdeel heb-
ben, zoals een vreemd gevormde 
glijbaan die voor de jongste kinderen 
gevaarlijk kan zijn. Mijn zoons heb-
ben aangegeven de Agito het leuk-
ste te vinden en we hopen natuurlijk 
dat dit ontwerp wordt uitgevoerd in 
onze buurt!’ Zowel Tom als Luc gin-
gen allebei aan de slag met de kleur-
potloden om te tekenen wat ze graag 
willen zien in de buurt. 
Het echtpaar Broekhuizen woont aan 
de Nicolaas Beetslaan en kijkt uit op 
het pleintje waar de kinderen komen 
spelen. Mevrouw Broekhuizen ver-
telt: ‘We hebben geen kleine kinde-
ren meer maar we waren wel uitge-
nodigd. En omdat we aan het plein-

tje wonen zijn we heel benieuwd wat 
er neergezet wordt voor de kinderen. 
Wat ons betreft is het heel positief 
dat de gemeente op deze manier de 
kinderen inspraak geeft en er weer 
een ingericht speeltuintje komt. Al-
le speelmaterialen zijn destijds weg-
gehaald en er is niets voor terugge-
komen. Dat hebben we heel jammer 
gevonden. Ook al hebben wij geen 
eigen kleine kinderen, we vinden het 
wel leuk om naar spelende kinderen 
te kijken.’ 
Petula van der Maarl was met zes 
kinderen onder wie haar eigen kin-
deren, gekomen om de ontwerpen 
voor de K buurt te bekijken. Petula: 
‘Ik moet zeggen dat er heel mooie 
ontwerpen tussen zitten en wat dat 
betreft is de keus enorm vooruitge-
gaan. Ook het kunstgras dat als on-
dergrond gebruikt wordt, vind ik erg 
prettig. De kinderen spelen nu bij 
slecht weer in een modderveld. Wat 
ik wel jammer vind is dat alleen kin-
deren tot 8 jaar mochten meeden-
ken en oudere kinderen niet. Die kin-
deren waren zeven jaar geleden na-
melijk ook al de dupe.’ De kinderen 
die met Petula mee waren gekomen 
konden het niet direct eens worden 
over de ontwerpen: er viel zoveel te 
kiezen! 
De driejarige Teun en zijn vierjarige 
zusje Tanja Valkenburg waren sa-
men met hun vader Gerrit naar de in-
spraakmiddag gekomen. Het gezin 
Valkenburg woont aan de Nicolaas 
Beetslaan. Gerrit: ‘Ik ben destijds 
ook naar de inspraakavond gegaan 
en daarom vond ik het niet meer 
dan logisch op deze uitnodiging in 
te gaan. Het is een leuk idee kinde-
ren te laten meebeslissen, maar mijn 
kinderen zijn echt nog wat te jong om 
hun favoriete ontwerp te kunnen na-
tekenen.’ Gelukkig kon Gerrit wel 
opmaken uit zijn kinderen wat zij het 
leukste ontwerp vinden voor de Ni-
colaas Beetslaan: wat hen betreft 
wordt het type Ovaal. En dat heeft 
Gerrit dus opgeschreven! 

Uitslag kinderinspraak
De meest favoriete ontwerpen zijn te 
zien op de website:www.uithoorn.nl/
speelbeleidsplan. De speelplekken 
worden in het voorjaar van 2009 in-
gericht.

Aangifte op afspraak bij politie
Het wijkteam Uithoorn biedt per 1 ja-
nuari 2009 de mogelijkheid tot het 
doen van aangifte op afspraak.
U kunt dan voortaan elke dag van 
13.45 uur t/m 16.15 uur op het po-
litiebureau Uithoorn terecht voor het 
doen van aangifte. U kunt dan tele-
fonisch op het nummer 0900-8844 

of op het politiebureau aan de Laan 
van Meerwijk een afspraak maken.
Bij vermissing of diefstal van identi-
teitbewijzen hoeft u niet langer naar 
het Gemeentehuis om gegevens op 
te halen. De politie kan sinds kort de 
gegevens telefonisch opvragen bij 
de gemeente.

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

Scheidingsdepot is 1e en 2e Kerstdag en 1 januari gesloten 
en zoals gebruikelijk ook op woensdag gesloten.

Informatieavond 
(her-)ontwikkeling 
Legmeerplein
De gemeente Uithoorn heeft het 
Legmeerplein stedenbouwkundig 
geanalyseerd. Op basis van de uit-
komst van deze analyse hebben 
B&W een weloverwogen keuze ge-
maakt voor de precieze plaats van 
de Emmaschool op het Legmeer-
plein. 

Op 12 januari 2009 vindt om 20:00 
uur in de aula van het Alkwin Kolle-
ge een uitgebreide informatieavond 
over deze analyse plaats.
Voor de invulling van het overige ge-
bied is het wachten op het gereedko-
men van de economische- en struc-
tuurvisie voor Uithoorn. Deze laatst-
genoemde rapportages zijn nu in 
ontwikkeling en bieden straks duide-

lijkheid over de toekomstige opper-
vlakte van het winkelcentrum op het 
Legmeerplein.
Tijdens de openbare bijeenkomst 
op 12 januari geeft wethouder Le-
venbach een toelichting op het rap-
port en beantwoordt hij vragen. Di-
rect betrokken partijen zoals buurt-
beheer, de eigenaar van het winkel-
centrum, het café en zalencentrum 
en de Emmaschool zijn persoonlijk 
uitgenodigd en hebben de steden-
bouwkundige analyse inmiddels ont-
vangen.
De projectleiders van het project 
(Her-)ontwikkeling Legmeerplein 
zijn mevrouw A. de Boer en de heer 
F. Gerritsen. Voor vragen zijn zij te 
bereiken op tel.: 0297 513111.

Bij de gemeente Uithoorn zijn klach-
ten ontvangen over hinderlijk par-
keren op de rijbaan van de Europa-
rei. Aan de zijde van de fl ats is par-
keren op de rijbaan verboden. Dit is 
met borden aangegeven. Daarnaast 
geldt aan de buitenzijde van de rij-
baan een parkeerverbod in de boch-
ten. Dit is aangegeven met gele on-
derbroken strepen.
Vooral bij de Monnetflat belemme-
ren foutgeparkeerde auto’s de door-
gang. Samen met de politie is de si-
tuatie nog eens bekeken. Vanwege 
de verkeersheuvel aldaar kan het 
bord bij de Monnetflat aan de kant 
van de Arthur van Schendellaan mo-

gelijk aan de aandacht ontsnappen. 
Daarom worden hier extra borden 
geplaatst. De gele onderbroken stre-
pen in de bochten zijn vervaagd en 
worden opnieuw aangebracht. Als 
dit werk is uitgevoerd zal de politie 
er op toezien dat op de rijbaan van 
de Europarei niet meer aan de fl at-
zijde en in de bochten wordt gepar-
keerd. De politie zal verbaliserend 
optreden. Een gewaarschuwd mens 
parkeert bij de Europareifl ats dus op 
de parkeerterreinen alleen in de 
vakken en op de rijbaan al-
leen daar waar het is 
toegestaan!

Parkeren bij Monnetfl at

Het Kerstfeest valt dit jaar op donderdag en vrijdag en Nieuwjaarsdag is op 
donderdag. Op die dagen wordt geen afval ingezameld. Om overvolle afval-
containers te vermijden, zijn de inzameldagen verschoven.
WIJK 4A Thamerdal, Dorp, Zijdelveld
 Donderdag 25 december wordt zaterdag 27 december 
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari
WIJK 4B  Meerwijk-Oost
 Donderdag 25 december wordt zaterdag 27 december 
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari
WIJK 5A  Meerwijk-West, De Kwakel
 Vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december
WIJK 5B  De Kwakel, buitengebied
 Vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december
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Buurtbeheer in december
Diverse buurten organiseren activiteiten rond de Kerst en Oud en Nieuw. 
Op de website van Buurtbeheer (buurtbeheer.uithoorn.nl) kunt u meer lezen 
over deze activiteiten.

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

Schaatsen
Of er nu ijs ligt of niet: tot en met 
dinsdag 23 december kunt u 
schaatsen bij het Oude Spoor-
huis in Uithoorn! Vanaf zaterdag 
20 december is de baan (meest-
al) de hele dag open vanaf 10.30 
uur tot 21.00 uur. De baan is 
overdekt, dus eventuele regen 
kan het plezier niet deren.

Buurtbeheer Europarei geeft de 
fl ats weer een feestelijk aanzien 
door speciale verlichting. Ko-
mende periode rijden op diver-
se daken weer kerstmannen in 
hun arrenslee of twinkelen ster-
ren u toe. 
Buurtbeheer Europarei organi-
seert dit jaar ook weer een op-
ruimactie. Kinderen tussen 7 en 
12 jaar worden opgeroepen het 
vuurwerkafval op te ruimen op 
vrijdag 2 januari van 11.00 tot 
15.00 uur. Buurtbeheer zorgt 
voor materiaal en iedere gevulde 
afvalzak is geld waard. 

Oproep: doe mee met 
Buurtbeheer Zijdelwaard
In het Bewonersoverleg Zijdel-
waard praten bewoners over al-
lerlei ontwikkelingen in Zijdel-
waard. Op Bewonersavonden 
gebeurt meer dan praten. Met el-
kaar zoeken de deelnemers naar 
oplossingen voor kleine en grote 
ergernissen op het gebied van de 
leefbaarheid. Die kunnen te ma-
ken hebben met het openbaar 
groen, met speelplaatsen, van-
dalisme, verkeer en saamhorig-
heid.
Vindt u het leuk om mee te den-
ken over de voorbereiding van 
het Bewonersoverleg? 
Kijk dan voor meer informatie 
op de website of meldt u bij op-
bouwwerker Sietse Bouma: tel. 
06-30722239 (kantooruren) of 
sbouma@cardanus.nl

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

Op de website van Buurtbeheer 
(buurtbeheer.uithoorn.nl) staan uit-
nodigingen om plaats te nemen in 
verschillende klankbordgroepen 
ter ondersteuning van die uitwer-
king. Het gaat om een klankbord-
groep Zijdelweg, klankbordgroep 
Pr.Christinalaan en klankbordgroep 
30km/u zone’s in De Legmeer.
Heeft u belangstelling om mee te 
denken over veranderingen in uw 

woonomgeving en wilt u daar een 
actieve bijdrage aan leveren, meldt u 
dan aan voor de klankbordgroep. U 
kunt dat doen bij de heer J. de Jong 
van de afdeling Leefomgeving. Dat 
kan per mail naar jack.jong.de@uit-
hoorn.nl of telefonisch op nummer 
(0297) 75 3018. U kunt zich aanmel-
den tot 19 december 2008.
Naast bewoners neemt ook een 
aantal deskundigen deel aan deze 
klankbordgroep. De groep bestaat 
maximaal uit 15 personen. Als er 
meer aanmeldingen zijn dan er plaat-
sen beschikbaar zijn, wordt in over-
leg met Buurtbeheer een keuze 
gemaakt wie uiteindelijk aan 
de klankbordgroep kan 
deelnemen.

Tarieven 
Regiotaxi 
per 2009
De eigen bijdrage voor het 
gebruik van de Regiotaxi is 
gerelateerd aan het strippen-
kaarttarief van het reguliere 
Openbaar Vervoer. Per 1 ja-
nuari 2009 stijgt de prijs van 
de blauwe strippenkaart met 
5,9%. De eigen bijdrage ziet 
er met ingang van 1 januari 
2009 als volgt uit:

ring 1  1,05
ring 2  1,50
ring 3  2,00
ring 4  2,50
ring 5  3,00
Verder dan 5 ringen  1,94
per kilometer incl. b.t.w.

Gebruik van 
de Regiotaxi 
tijdens de 
feestdagen
Uit ervaring blijkt dat tijdens de feest-
dagen veel gebruik wordt gemaakt 
van de Regiotaxi. Daarom is het ver-
standig tijdens deze dagen rekening 
te houden met de volgende richtlij-
nen. Wanneer u zeker wilt zijn van 
vervoer door de Regiotaxi op eer-
ste of tweede Kerstdag moet u de-
ze rit(ten) liefst een week, maar mi-
nimaal 2 dagen van tevoren bestel-
len. Wanneer u later bestelt, geldt de 
regel: Vol=Vol. 
Op Oudejaarsavond rijdt de Re-
giotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op 
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi 
te rijden op de normale tijd: om 06.00 
uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestel-
len via telefoon 0900 - 899 83 43.

Klankbordgroepen 
uitwerking UVVP

Ondergrondse containers 
in gebruik genomen
Op dinsdag 16 december heeft de 
Kerstman samen met wethouder 
Maarten Levenbach, Jan van den 
Berg Jeths (directeur van Woon-
groep Holland) en Cynthia van Nie 
(bewoonster en lid van Europarel) 
de eerste ondergrondse gf-restaf-
valcontainers in werking gesteld. Dit 
gebeurde bij de Brusselfl at. 

Nadat de kerstman in de stijl van Sin-
terklaas een gedicht had voorgedra-
gen, liet hij de aanwezigen zien hoe 
je op simpele wijze met een elektro-
nische sleutel de container opent 
om daarin vervolgens een zak vuil 
te gooien. 
Wethouder Levenbach was de vol-
gende die een gevulde vuilniszak 
mocht weggooien. De wethouder 
zei vervolgens dat de ondergrondse 
containers er bovengronds mooi uit-
zien, maar wat eronder zit nog mooi-
er is. De container is groot en er kan 

dus veel in. Deze containers kun-
nen altijd bereikt worden geduren-
de 24 uur per dag en zeven dagen 
per week
Hierna was de directeur van de 
Woongroep Holland aan de beurt. 
Hij merkte vooral op dat de renovatie 
van de Europareifl ats zich niet alleen 
richt op de fl ats zelf, maar dat ook de 
buitenruimte van groot belang is. De 
nieuwe inrichting van de buitenruim-
te, waar ook de nieuwe ondergrond-
se containers onder vallen, is een 
bekroning van een lang proces.
Tenslotte merkte Cynthia van Nie op 
dat de Europarel blij is met de nieu-
we gf-restcontainers. 
Na deze offi ciële handeling waarbij 
ook tijdelijk rommel werd gemaakt 
met speciale confettiknallers trok het 
gezelschap naar de gemeentewerf 
om met elkaar nog wat na te pra-
ten over de vele voordelen van deze 
vorm van afvalverzameling.

Extra parkeerplaatsen 
Europarei
De gemeente Uithoorn werkt hard aan de renovatie van de buitenruimte van 
de Europarei. De eerste fase, het gebied tussen Brusselfl at en Briandfl at, is 

bijna klaar. Binnen enkele maanden begint de tweede fase: de parkeer-
terreinen van Briandfl at en Coudehovefl at. In deze fase worden 46 

nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Als in 2013 de totale renova-
tie van de Europarei is afgerond, zijn er ruim 200 parkeerplaatsen 

bijgekomen. De laatste tijd zijn er veel vragen gesteld over de 
parkeerdruk in de wijk. De gemeente wil hieraan tegemoet 

komen door op parkeerterreinen die pas in 2009 en la-
ter gerenoveerd worden wat extra parkeervakken aan-

brengen. Daarom worden op de parkeerterreinen 
van de Straatsburgfl at en de Romefl at zes extra 

vakken aangelegd en bij de Monnetfl at en 
de Gasperifl at vijf. In totaal worden 

er dus 22 vakken bijgemaakt. 
Deze vakken worden met 

witte klinkers ge-
markeerd.

Vuurwerk en 
vuurwerkafval
Het is traditie dat er met Oud en 
Nieuw vuurwerk wordt afgestoken. 
In Uithoorn en De Kwakel wordt 
vuurwerk vanaf maandag 29 decem-
ber verkocht. Het mag alleen op 31 
december worden afgestoken van-
af 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur 
op Nieuwjaarsdag.
Vuurwerk is vooral erg mooi in de 
lucht. Op de grond zorgt het voor 
een berg afval. De gemeente wil Uit-
hoorn en De Kwakel na de jaarwis-
seling graag snel schoon hebben. 
Uw hulp is daarbij heel welkom. 

Waarom opruimen?
Er zijn drie goede redenen om het 
vuurwerkafval snel op te ruimen:
- uw buurt ziet er snel weer netjes 

uit;

- het milieu is erbij gebaat;
- het bevordert de veiligheid. Bijna 

een kwart van alle vuurwerkon-
gevallen vindt op Nieuwjaarsdag 
plaats. 

Op Nieuwjaarsdag en 2 januari zet 
de gemeente extra mensen en veeg-
machines in. In diverse Buurtbeheer-
kranten is een oproep gedaan om 
mee te werken aan het snel wegha-
len van de vuurwerkresten. Ook op u 
wordt beroep gedaan om de bezem 
door de straat te halen en in elk ge-
val uw eigen vuurwerkafval zo snel 
mogelijk op te ruimen. Voor buurtac-
ties komen opruimmiddelen beschik-
baar. U kunt daarvoor contact opne-
men met Philip ter Laak van de af-
deling Leefomgeving, tel. 513111 of 
philip.ter.laak@uithoorn.nl.

Oud- en Nieuwviering 
in De Kwakel
Traditioneel zijn gemeente, politie, 
brandweer, Woongroep Holland en 
een aantal inwoners van De Kwa-
kel in goed overleg bezig met het op-
stellen van een draaiboek om de vie-
ring van de jaarwisseling opnieuw tot 
een succes te maken. De inwoners 
van De Kwakel hebben zich dit jaar 
verenigd in de Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel. De viering zal 
voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar plaatsvinden op het pleintje 
Kerklaan/Drechtdijk.

Afgelopen jaar hebben vuurkorven 
de plek van het feest verlicht en ver-
warmd. Ook dit jaar is er toestem-
ming gegeven om een feesttent en 
vuurkorven te plaatsen in het cen-
trum van De Kwakel. Veiligheid is 
belangrijk tijdens de Oud & Nieuw-
viering. Daarom krijgt iedereen het 
nadrukkelijke advies om tijdens de 

afzettingsperiode zijn/haar auto in 
de Mgr. Noordmanlaan op de par-
keervlakken te zetten en niet er-
naast. Bovendien zullen vrijwilligers 
en VMB Security & Services surveil-
leren in en rondom De Kwakel. Ze 
zullen onder andere in de gaten hou-
den of er sprake is van vandalisme. 
De politie zal controleren of er vol-
gens de regels vuurwerk wordt af-
gestoken. Dit mag op Oudejaarsdag 
vanaf 10.00uur tot 02.00 uur Nieuw-
jaarsnacht. 

Verkeer en vervoer
De Kerklaan en het deel Drechtdijk 
tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwa-
kelsepad/Boterdijk is op Oudejaars-
dag vanaf 23.00 uur afgesloten voor 
verkeer. Deze afzetting duurt tot 
Nieuwjaarsdag 02.00 uur. Connexxi-
on rijdt een beperkte dienst. De laat-
ste rit is rond 20.00 uur.

Kerstbomen
Begin 2009 haalt de gemeente oude 
kerstbomen op. Zet uw afgedankte 
kerstboom tegelijk met uw afvalcon-
tainer op de containeropstelplaats. 
Het is belangrijk dat u het kruis en de 
spijkers van de boom haalt. De boom 
wordt namelijk versnipperd. Bewo-
ners van hoogbouwwoningen kunnen 
hun afgedankte bomen bij de (onder-
grondse) verzamelcontainers zetten.

Vierde bijeenkomst 
Microklimaat
Samen voor minder 
vliegtuighinder
Het duurt nog even, maar noteert u alvast in uw agenda dat op dinsdag 
10 februari 2009 in de Thamerkerk de vierde bijeenkomst Microklimaat 
plaatsvindt. Samen met de inwoners zullen wethouder Jeroen Verhe-
ijen (gemeente Uithoorn) en Henk Waltman (Luchtvaartverkeerslei-
ding Nederland) kijken naar nieuwe mogelijkheden om geluidsbelas-
ting door vliegtuigen te verminderen binnen de bestaande kaders. Het 
inhoudelijk programma wordt in januari 2009 bekend gemaakt. Als u 
zich per e-mail aanmeldt bij secretariaat_VenH@uithoorn.nl, ontvangt 
u bijtijds het programma. De bijeenkomst is openbaar.

Locatie en tijd
Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 1. 
Dinsdag 10 februari 2009, 19:30-22:00 uur (inloop 19:00 uur)



De Kwakel
- Vuurlijn 51, reguliere bouwaanvraag 1e fase voor het vernieuwen van de kan-

tine en de kleedkamers.
Genoemd bouwplan ligt van 29 december 2008 tot en met 10 februari 2009 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Kalslagerweg 12, vergunning voor het slopen van kweekkassen.
  Bezwaar: t/m 28 januari 2009
- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel en aan Vereni-

ging Tavenu voor het organiseren van de Oud en Nieuw viering van 27 decem-
ber 2008 t/m 2 januari 2009. Bezwaar t/m 27 januari 2009

- Kerklaan, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van 
zwak alcoholhoudende drank aan de heer Kas op 31 december 2008 van 
22.00 uur tot 1 januari 2009 tot 3.00 uur. Bezwaar t/m 27 januari 2009

Meerwijk-Oost
- Grevelingen 18, vergunning voor het vergroten van een woning. 
 Bezwaar: t/m 27 januari 2009.
- Amstelplein, vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het organiseren van 

een buurtfeest op 20 december 2008 van 18.30 tot 23.00 uur.
- Amstelplein, ontheffi ng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van 

zwak alcoholhoudende drank aan Maison Vinocerf en café Herbergh1883 op 
20 december van 19.00 tot 23.00 uur. Bezwaar t/m 27 januari 2009

Zijdelwaard
- Zijdelwaardplein, vergunning aan mevrouw Le voor het innemen van een 

standplaats met een mobiele verkoopwagen op vrijdag voor de verkoop van 
loempia’s voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 27 januari 2009

- Zijdelwaardplein, vergunning aan de heer Huynh voor het innemen van een 
standplaats met een mobiele verkoopwagen op maandag en dinsdag voor de 
verkoop van loempia’s voor het jaar 2009. Bezwaar t/m 27 januari 2009

Uithoorn en De Kwakel
- Vergunning aan Hoffman Outdoor Media voor het plaatsen van driehoeksbor-

den van 9 t/m 18 januari 2009 om bekendheid te geven aan de open week fi t-
ness bij Plux sports, health & beauty. Bezwaar t/m 27 januari 2009

- Vergunning aan Buurtbeheer Meerwijk voor het plaatsen van driehoeksborden 
van 12 t/m 20 december 2008 om bekendheid te geven aan het buurtfeest op 
20 december 2008. Bezwaar t/m 27 januari 2009

De Legmeer
- Bieslook 62, vergunning voor het vestigen van een natuurgeneeskundige prak-

tijk. Beroep: t/m 27 januari 2009.

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

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

dijk-Noord 35, Uithoorn. Info: de heer J.J.Vennik, tel:513223. Inzageperiode: 
t/m 24 december 2008

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

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een 

kassencomplex/ verwerkingsruimte.
- Drechtdijk 125, bouwaanvraag fase 1 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 

bestaande loods.
- Drechtdijk 125, aanlegvergunning aanvraag voor het aanleggen van een kuil-

voeropslag en het verlengen van een mestopslagplaats.
Thamerdal
- Zijdelveld 42, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voorne-
men bekend om met toepassing van artikel 4, lid 2, onder 1 van de bestemmings-
planvoorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan De 
Kwakel 1987 en daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen 
bouwplan:

De Kwakel
- Boterdijk 185, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een serre.
Genoemd bouwplan ligt van 29 december 2008 tot en met 13 januari 2009 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
twee weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethou-
ders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de WRO vrijstelling te verle-
nen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen 
voor het hierna te noemen bouwplan:
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publi-
catie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik 
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.uithoorn.nl.

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

 

LOPENDE 
PROJECTEN

- Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

- Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at 
en Monnetfl at 
Al een aantal maanden wordt in de 
buitenruimte tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de Monnetflat ge-
werkt aan het groen en de bestratin-
gen. Deze werkzaamheden maken 
deel uit van de totale renovatie van 
de buitenruimte van de hele wijk Eu-
roparei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewoners 
opgesteld in de zogenaamde werka-
teliers. Tot het einde van dit jaar wor-
den de heesters vervangen, nieu-
we bomen aangeplant en de gazons 
vernieuwd. Ook wordt bij de Brussel-

WERK IN 
UITVOERING

fl at en Briandfl at een trapveld aan-
gelegd, voorzien van drainage. De 
doeltjes worden in het voorjaar 2009 
geplaatst als de grasmat goed is 
aangeslagen. Bij de Monnetfl at wor-
den ook de trottoirs aan de zuidzijde 
en de oostzijde van de fl at herstraat.

BOUWPROJECT 
11 APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL 

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk gaat de fi rma Bot Bouw 11 ap-
partementen bouwen. Het hele pro-
ject duurt ongeveer anderhalf jaar. 
De aannemer is op 18 november 
begonnen met het heien voor de 
nieuwbouw. In het eerste kwartaal 
van 2010 is de oplevering van de ap-
partementen gepland. Meer info: Bot 
Bouw, Cor van der Linden, tel.: 06-
52092090 . 

TOEGANKELIJK MAKEN 
BUSHALTES

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

Activiteitenkalender
U kunt als stichting, vereniging, bedrijf of instelling uw ac-
tiviteiten of evenementen op de gemeentelijke activiteiten-
kalender laten vermelden. 

Deze is op de gemeentelijke website terug te vinden en op de ge-
meentepagina in de ‘De Nieuwe Meerbode’. Is uw activiteit of evene-
ment voor een brede doelgroep of inwoner van deze gemeente te be-
zoeken? Mail dan voor vermelding op de website en gemeentepagina 
naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl. De gemeente behoudt zich het 
recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.

28 dec. 2e Kwakelse kampioenschappen klunen, 
 Dorpshuis (13 uur)
31 dec. Viering Oud & Nieuw in feesttent bij Dorpshuis

2009
7 jan. Nieuwjaarsreceptie WMO-raad in restaurant 
 van gemeentehuis (20.00 uur)
10 jan. Nieuwjaarsborrel buurtbeheer De Kwakel, 
 dorpshuis De Quakel (15.00 uur)
12 jan. Informatieavond met wethouder Levenbach in 
 Alkwin Kollege over stedenbouwkundige analyse 
 Legmeerplein (20.00 uur).

Alzheimer Café Uithoorn

HOOFDLIJNEN OPEN-
BARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD 
UITHOORN VAN 
18 DECEMBER 2008

In de raadsbijeenkomst is door bur-
gers geen gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken.

De raad heeft in Informatief Beraad 
uitgebreid aandacht besteed aan:
- een overleg met de districtspoli-

tie en de districtsoffi cier van Jus-
titie;

- het rapport over het onderzoek 
naar het communicatiebeleid in-
zake de afsluiting van de N201.

In het vragenuur zijn geen mondelin-
ge of schriftelijke vragen aan de orde 
gesteld. In het Politiek Debat is ge-
discussieerd over:
- de nota “Sport rendeert”;
- het Gemeentelijk Rioleringsplan, 

fase 4;
- de evaluatie van de rekenkamer.
Bij de nota “Sport rendeert” is een 

motie ingediend door de fracties van 
Gemeentebelangen, CDA en PvdA. 
De motie is aangenomen met de 
fracties van PvdA, CDA en Gemeen-
tebelangen voor en de fracties van 
VVD, GroenLinks en EDU tegen.

De raad heeft de volgende raads-
voorstellen aangenomen:
- de nota “Sport rendeert”;
- het Gemeentelijk Rioleringsplan, 

fase 4;
- evaluatie van de rekenkamer;
- brandbeveiligingsverordening;
- liquidatie Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Amstelland Meer-
landen;

- begrotingswijziging.

De eerstvolgende raadsvergade-
ring wordt gehouden op donderdag 
22 januari 2009. Deze vergadering 
wordt gehouden in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Wilt u meer infor-
matie neemt u dan contact op met de 
griffi er (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of 
telefonisch 0297-513963).

Nieuws uit de
gemeenteraad

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

Als u in wilt spreken in de 
raadsvergadering moet u zich 
even aanmelden bij de griffi er. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

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

Op 15 januari 2009 is voor mensen 
met dementie, hun partners, familie, 
vrienden en hulpverleners een bij-
eenkomst in Het Hoge Heem, Wie-
gerbruinlaan 29 in Uithoorn.. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma eindigt om 21.00 uur. Toe-

gang gratis. Verpleeghuisarts dr. 
Tjerk Salomons spreekt dan over 
“Wat gaat er mis in je hoofd bij de-
mentie?” Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Steunpunt 
Mantelzorg Amstelring, Hanneke ten 
Brinke, tel. 020-5454273.

Alles is liefde!Dus ook eens per week zwemmen met Bram (6), die het syndroom van Down heeft maar kan watertrappelenals de beste.



De Ronde Venen – De muziekver-
eniging van Wilnis is druk bezig met 
de voorbereidingen voor de traditio-
nele Oliebollenactie, die dit jaar voor 
de 35e keer wordt gehouden. Op 
oudejaarsdag worden op ambach-
telijke wijze oliebollen met en zon-
der krenten en rozijnen gebakken 
en appelflappen die gevuld zijn met 
een schijf goudrenet. Volgens de 
Van Dale zijn het eigenlijk geen ap-
pelflappen maar appelbeignets.
Zowel de inkoop van de benodig-
de materialen, allemaal eerste klas 
kwaliteit, het bakken en inpakken 
van bollen en flappen en natuurlijk 
de verkoop, zijn in handen van le-
den van de Wilnisse fanfare Viribus 
Unitis. Dit jaar wordt de opbrengst 
besteed aan de aanschaf van per-
cussie (slagwerk) instrumenten. De 
grote trom (op wagen) en het klok-
kenspel zullen ingezet worden bij 
het fanfare orkest, het leerlingen-
orkest en natuurlijk ook bij de slag-
werkopleiding.

Kwaliteit
De afgelopen jaren heeft de ver-
eniging geïnvesteerd in elektrische 
bakpannen en een digitale olieme-
ter om een constante kwaliteit te 
kunnen leveren. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van plantaardige bakolie, boeren-
melk, eersteklas bakkersbloem, 
krenten en rozijnen, bakkersgist en 

speciaal voor Viribus uitgezocht en 
uit eigen streek afkomstige goud-
reinetten.

Bestellen
Rond de kerstdagen bezorgen de 
leden van de fanfare huis-aan-huis 
bestelformulieren. Bestelde bollen 
en flappen kunnen tot dinsdag 30 
december worden besteld en wor-
den dan op woensdagmorgen 31 
december tussen 9.00 en 13.00 uur 
gratis door de leden aan huis afgele-
verd. De families Ende (tel. 284446) 
en Verkaik (tel. 285980), die vanaf 
het allereerste begin aan deze actie 
meedoen, zitten bij de telefoon om 
bestellingen op te nemen.

Afhalen
Verse bollen en flappen kunnen af-
gehaald worden in de bakkerij aan 
de Burgemeester Padmosweg 43 
van 07.00 tot 11.00 uur. Mensen die 
vroeg komen, kunnen met eigen 
ogen zien wat er al zo komt kijken 
voordat een zak oudejaarslekkernij-
en verkocht kan worden.
Ook staat van 09.00 tot 13.00 uur 
een bollenkar in de Dorpsstraat bij 
het voormalige raadhuis.

Contactpersoon oliebollenactie: 
Rolf Verkaik, Oudhuijzerweg 2a, 
3648 AC Wilnis, tel. 0297-285980
e-mailadres:
rolf-aartje@hotmail.com
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De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Kerstmis in Tanzania

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 e  ..................................................

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Tanzania kent op een bevolking van ruim 40 miljoen ongeveer 1/3 mos-
lims, 1/3 christenen en 1/3 oorspronkelijke (natuur) godsdienst. Kerstmis 
is uiteraard vooral voor de christenen een belangrijk feest: het feest van 
het licht en van de hoop. De nachtmis in de stampvolle katholieke kerken 
wordt gevierd met luidruchtige uitingen van blijdschap waarbij Maria 
wordt gefeliciteerd met de geboorte van het kind Jezus. Tijdens de nacht-
mis wordt door de gelovigen in rijen door de hele kerk swingend gedanst 
en geyeld. Ook de zangkoren laten zich niet onbetuigd  en zingen de ster-
ren van de hemel. Uiteraard swingend. 
De hele kerk is versierd met bananenplanten, heerlijk geurende wilde 
bloemen en een van lokale klei gemaakte kerststal. In de krib wordt geld 
gelegd of presentjes (voedsel) in natura om straks te verdelen onder de 
armen. 
Het is algemeen gebruik om vóór Kerstmis grote schoonmaak te houden; 
het huis spic en span schoon; de potten en pannen blinkend gepoetst. 
Ouderen worden geholpen met dit karwei. Het meest belangrijk is dat 
iedereen ook zelf in bad gaat en z’n beste kleren aantrekt. 
De kinderen trekken dansend en zingend langs de buren. Overal krijgen 
ze wat te eten. 
Normaal wordt er in Tanzania heel weinig vlees gegeten maar met Kerst-
mis smult men van geit, kip of pilau. Alle verspreid wonende familieleden 
komen naar huis en men eet gezamenlijk het vlees, begeleid met goed 
bananenbier (mbege). 
In de middag van eerste kerstdag trekken steelbands en traditionele mu-
ziekgroepen op. Zij spelen door tot diep in de nacht.
Tenslotte wordt aan iedereen voor een heel jaar de zegen gegeven!  Ook 
voor u een Kerstzegen uit Tanzania! 

Nel Bouwhuijzen

Hier zijn ze dan....
De winnaars van
de Winter Efteling 

kleurwedstrijd
Regio – Er is weer heel wat af-
gekleurd en geknutseld door de 
kinderen met de kleurplaat van 
de Winter Efteling. Vele tientallen 
mooie ingekleurde platen kwa-
men bij ons binnen.
Het was weer niet makkelijk om 
een keuze te maken, maar het is 
uiteindelijk gelukt. De winnaars 
van twee toegangskaartjes voor 

de Winter Efteling zijn geworden: 
de zevenjarige Jelle Meijer, Se-
ringenlaan 46 uit De Kwakel, de 
vierjarige Kai Arts, Schaepman-
laan 17 uit Uithoorn en de drie-
jarige Aussya van der Jagt, Boe-
zemmolen 17 uit Mijdrecht. 
De winnaars zijn reeds gebeld en 
hebben hun kaartjes al kunnen 
ophalen.

Oliebollenactie Viribus 
Unitis voor instrumenten

Kerstvoorstelling 
‘Schaapjes tellen’ op 
Koningin Julianaschool
Wilnis - In de week voor de kerstva-
kantie trad op de Koningin Juliana-
school de kinderentertainer en ca-
baretier Jo de Rijck op. 

Met zijn kindertheatervoorstelling 
‘Schaapjes tellen’ werd het kerst-
verhaal eens helemaal omgegooid 

en bekeken vanuit het oogpunt van 
een klein schaapje! In een visuele 
show boordevol kinderhumor werd 
de kerstboodschap op een unie-
ke en vooral erg heldere wijze ge-
bracht. De kinderen leefden mee en 
genoten met volle teugen van deze 
interactieve show.

Kindercantorij treedt op 
in De Boei
Vinkeveen - De kinderen van de 
Kindercantorij hebben vorige week 
een optreden verzorgd tijdens de 
kerstfeestmiddag van de Vrouwen-
raad Vinkeveen en Waverveen. Dit 
kinderkoor onder leiding van Wilma 
Manuels zong diverse kerstliedjes. 
Letta van Maanen begeleidde de 
kinderen hierbij op de piano. Willi-
am Leeflang speelde: ‘Er is een kin-

deke geboren’ heel knap op zijn 
cornet. Daarna speelde Gauke Hof-
stra prachtig op de piano ‘t is gebo-
ren’ en ‘Stille nacht’. 
Lijkt het je ook leuk om mee te zin-
gen met het kinderkoor? Kom dan 
een keer meezingen. Het kinder-
koor oefent elke dinsdagmiddag 
van 15.30 uur tot 16.15 uur in basis-
school De Schakel.

Kerst in de Thamerkerk en 
De Schutse
Uithoorn - Op kerstavond, 24 de-
cember, zijn er in de Protestante Ge-
meente van Uithoorn twee diensten, 
beide met hun eigen karakter. Om 
19.30 uur is de dienst in De Schut-
se met als voorganger ds. Ruurd van 
der Weg, oud-predikant. Verder ver-
leent het Christelijk Amsterdams 
Mannenkoor, (CAM) dat bestaat uit 
ongeveer 20 mannen, medewerking. 
Het thema van de dienst is: “Word 
geen dinges, blijf ghl’en!” In de Tha-
merkerk is een wat intiemere kerst-
viering. Het gebouw leent zich daar-
voor goed. De liederen worden ge-
zongen voor de dienst zijn nog niet 
de grote kerstliederen. Die ko-
men later aan bod. Er zijn heel veel 
mooie kerstliederen met zachte, lief-
lijke melodieën en het is mooi om 
daarmee te beginnen. Deze kerst-
nachtdienst begint om 21.30 uur. In 
de dienst zelf staan een aantal tek-
sten centraal die allemaal het the-
ma donker en licht hebben. Met het 
licht van kaarsen en beamerbeel-
den wordt dat verder uitgewerkt. 
Een korte overdenking van ds. Oe-
chies, plaatselijk predikant, maakt 
alles compleet. Afwisselende mu-

ziek wordt verzorgd door Fen Meijer 
piano, Jan Noorlag zang, Hans van 
den Bosch cello en Ton Kodde orgel. 
In samenspel en solo laat iedereen 
zich horen. Kerstmorgen, 25 decem-
ber in De Schutse, staat vele jaren in 
het teken van het kinderkoor en het 
kerstspel. Sinds vorig jaar is daar de 
levende kerststal in de buitenlucht 
bijgekomen. Ook dit jaar is de kerst-
stal bemenst en al present.
Annemieke Roelofsen en Cees van 
Duren zijn al een aantal zaterda-
gen aan het oefenen met de kinde-
ren. Ook een muziekgroep zal in de 
dienst meespelen. Organist is Ton 
Kodde. DS. Oechies houdt een kor-
te overweging. Op kerstmorgen in 
de Thamerkerk is de voorganger ds. 
Ruurd van der Weg, organist Henk 
van Dijkhuizen en wordt medewer-
king verleend door het Kerstpro-
jectkoor onder leiding van Guusta 
Mathlener (ongeveer twintig zang-
lustige gemeenteleden). Alle dien-
sten beginnen met samenzang, een 
kwartier van te voren en eindigen 
met het Ere zij God. Iedereen is van 
harte welkom.
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Pand Dierenbescherming 
Zijdelweg gesloten
Uithoorn -De Dierenbescherming 
afdeling Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen is per 20 december 
2008 verhuisd naar Aalsmeer. Met 
ingang van die datum is het pand 
aan de Zijdelweg in Uithoorn ge-
sloten.
Voorheen had de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. twee infolijnen. 

Eén voor Aalsmeer en één voor Uit-
hoorn/De Ronde Venen. Vanaf he-
den zijn beide infolijnen samenge-
bracht. Voor zowel Aalsmeer als Uit-
hoorn/De Ronde Venen kunt u op 
werkdagen terecht op het telefoon-
nummer 0297-343 618.
Het nieuwe pand van de Dierenbe-
scherming is gelegen aan de Beet-

hovenlaan te Aalsmeer.
De officiële opening zal op zaterdag 
28 februari 2009 feestelijk plaatsvin-
den.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website: 
www.aalsmeer.dierenbescherming.
nl 

Champagnewijnen voor elke 
beurs bij Slijterij Vreeland
Vinkeveen - Traditioneel is de 
maand december bij uitstek dé 
feestmaand van het jaar. Daar ho-
ren naast bezinning en religieu-
ze gebeurtenissen voor veel men-
sen ook lekker eten en drinken bij. 
De laatste dag van december wordt 
bovendien uitgeluid met spetteren-
de en sprankelende momenten tij-
dens de jaarovergang. Tegen twaal-
ven knallen de champagnekurken 
van de flessen om een heildronk uit 
te brengen op het nieuwe jaar. Het 
liefst met échte feestelijke Cham-
pagne, maar noodzakelijk is dat niet. 
Het kan ook met een mousserende 
wijn die gemaakt is volgens de Mé-
thode champenoise. Voor niet-ken-
ners net zo lekker. Champagne en 
mousserende (witte) wijn zijn in alle 
merken, soorten en smaken verkrijg-
baar bij de slijterij ‘om de hoek’. Van 
duur tot goedkoop. Kenners proe-
ven het verschil, maar bij de mees-
te mensen geeft de prijs/kwaliteit-
verhouding en de smaak veelal de 
doorslag. Eerder dan de naam. Gelet 
op het grote aanbod van champag-
newijnen is enig advies van een me-
dewerker uit de slijteriij wel zo pret-
tig. Wie bij slijterij Vreeland in Win-
kelcentrum Zuiderwaard binnen-
stapt ziet waarom. In het centrum 
is een feestelijke stellage opgetrok-
ken met talloze merken champagne 
en mousserende wijnen. Het ziet er 
uit om dorst van te krijgen. Juist de-
ze feestmaand promoten Jan Smit, 
Marcel Schmitz, Dennis Schevers en 
eigenaar Dick de Groot van de slij-
terij deze feestelijke dranken. En ze 
weten er genoeg van om u te ad-
viseren. Beroemde merken als Mo-
et & Chandon, Mumm, Taittinger, Pi-
per-Heidsick, Laurent Perrier, Veu-
ve Cliqout en Pommery, om er maar 
enkele te noemen, ziet men er tegen 
stevige prijzen (die ze overigens al-
leszins waard zijn mits men de in-

houd van de fles als zodanig kan 
waarderen), naast de aantrekkelijk 
geprijsde. Dat kunnen champagnes 
zijn, maar ook mousserende wijnen. 
Wijnen die geen champagne mogen 
heten, maar volgens de productie-
methode zijn vervaardigd (métho-
de champenoise) en vaak heel lek-
ker smaken. Dat wordt in veel wijn-
landen, waaronder Italië gedaan. 
Het witte wijngebied waar deze wij-
nen onder meer vandaan komen, 

heet Conegliano-Valdobbiadene, 
beter bekend als het ‘Proseccoge-
bied’ (gelegen oostelijk van Trento). 
Daar worden zowel droge als zoe-
te mousserende en niet-mousse-
rende witte wijnen gemaakt. En de 
Proseccowijnen waren deze zomer 
al vaker in beeld vanwege hun lek-
kere frisse smaak en aantrekkelijke 
prijs. Om deze reden kent Prosecco 
veel liefhebbers onder brede lagen 
van de bevolking. Welnu, deze wij-
nen zijn ook bijzonder geschikt om 

rond de klokwisseling op oudejaars-
dag open te trekken en de glazen 
mee te vullen.

Champagne actie
“De échte champagne mag alleen 
die naam dragen als deze ook uit 
het gebied Champagne komt, een 
streek gelegen in Noordoost Frank-
rijk. Het is niet alleen een herkomst-
benaming maar ook de omschrij-
ving van een zeer precies produc-
tieproces dat de wijn moet onder-
gaan. Maar meer nog is het de bo-
demgesteldheid die bepalend is 
voor de kenmerkende eigenschap-
pen waardoor champagne uniek is. 
Er zijn droge champagnes, de brut 
en de wat zoete, verdeeld in de-
mi-sec, sec en doux. Ze zijn er in 
wit en rosé. Een goede champag-
ne bergt een combinatie in zich van 
rijkdom, subtiliteit, ras en een spiri-
tuele prikkeling die je in geen en-
kele andere wijn zult terugvinden”, 
legt Jan Smit uit. “Er zijn hele lekke-
re bij en sommige daarvan zijn ook 
betaalbaar. Verder hebben we een 
aantal champagnes in de actie, zo-
als de Tsarine Reims, de Jeanmaire 
en zelfs een Mumm. We hebben ze 
als ‘gewone’ fles, maar ook als mag-
nums met een inhoud van 2 normale 
flessen. Ons aanbod aan champga-
ne is behoorlijk groot en gevarieerd, 
ook in prijzen. De kenners gaan voor 
bepaalde merken en dat hang af 
van hun smaak en ervaring. Ande-
ren zullen er wat minder voor over 
hebben maar toch willen genieten. 
Daarvoor hebben we ook cham-
pagnes in huis die aantrekkelijk ge-
prijsd zijn. En wie het eens wil pro-
beren met een heerlijke mousseren-
de wijn van pakweg onder een tien-
tje, die kunnen we ook blij maken. 
Overigens hebben we de Prosecco 
eveneens in de actie. Kortom, er is 
keus genoeg voor elk beurs.”

Fototentoonstelling ‘van Tureluur tot krabbescheer’

Gelukkig zijn er altijd 
nog de foto’s 
De Ronde Venen - Natuur- en 
landschapsvereniging De Utrecht-
se Venen exposeert haar werk tot 
eind januari 2009 in de bibliotheek 
in Mijdrecht en in De Boei in Vin-
keveen. Er zijn nogal wat plannen in 
voorbereiding die de biotoop van de 
Grutto en andere weidevogels zwaar 
onder druk zetten. Zowel Maricken-
land als Marickenzijde heeft een ho-
ge concentratie weidevogels. In de 
nieuwe plannen komen hier huizen, 
recreatie, moeras en bosjes. Onge-
schikt voor weidevogels. En in de ze-
vende variant Groot Mijdrecht Noord 
is er ook geen plaats voor weidevo-
gelnestjes. In Veldzijde Wilnis wordt 
hun leefgebied kleiner door de uit-
breiding van de golfbaan. Het kan 
toch niet zo zijn dat we deze vogels 
laten verdwijnen en straks alleen de 
foto’s nog hebben?

De Utrechtse Venen
De vereniging vierde dit jaar haar 10-

jarig bestaan met twee boerenland-
markten. Bij de vereniging zijn veel 
agrariërs van De Ronde Venen en 
ruime omgeving aangesloten.Deze 
agrariërs beschermen weidevogel-
nesten met nestbeschermers en/of 
door later te gaan maaien. Door min-
der kunstmest te gebruiken ontstaan 
er prachtige bloemrijke slootkanten. 
Naast weidevogel- en slootkantbe-
heer stimuleert deze vereniging on-
der andere ook het toerisme bij de 
boer, het uitstrooien van ruige mest, 
wat voedsel oplevert voor de weide-
vogels. Ook leggen diverse leden zo-
genaamde vlotjes uit voor de zwar-
te stern. Zodat deze zeldzame vogels 
gemakkelijk een broedplaats vinden.

Fototentoonstelling
Fotograaf Maarten Koch is een sei-
zoen meegelopen met het werk van 
de vereniging. Hij maakte schitteren-
de foto’s  Deze foto’s worden nu ten-
toongesteld op twee locaties. 

De foto’s zijn voorzien van korte uit-
leg. Voor de liefhebbers heeft bio-
loog Marc van Leeuwen meer ach-
tergrondinformatie over de foto’s op 
papier gezet.

Mozaïek-Op-Maat
In de toekomst zal het weidevogel-
beheer meer gericht zijn op gebieds-
gericht werken. Met het project Mo-
zaïek-Op-Maat van de provincie 
Utrecht doen ze daar binnen de ver-
eniging ervaring mee op in de pol-
ders Wilnis-Veldzijde (vanaf 2006) 
en Bosdijk-Donkereind-Demmerik 
(vanaf 2007).
Daarnaast is het project bedoeld om 
in samenwerking met de agrariërs 
door middel van flexibel Mozaïek-
beheer de overlevingskansen van de 
weidevogelkuikens te vergroten. 
Tot eind januari 2009 is de tentoon-
stelling te zien in Dorpshuis De Boei 
in Vinkeveen en in de bibliotheek in 
Mijdrecht.

Scholengemeenschap Thamen 
steunt het Purperhart Project
Uithoorn - Er zijn veel plekken op 
de wereld waar mensen het min-
der goed hebben dan in Nederland. 
Vooral in de kersttijd staan de leer-
lingen op SG Thamen stil bij dit feit. 
Net als vorig jaar steunen de leer-
lingen van Thamen een kleinschalig 
project in Suriname, namelijk de bi-
bliotheek van Sandra Purperhart in 
Abrabrokie. 

Abrabrokie is een arme wijk in Pa-
ramaribo. Sandra Purperhart heeft 
daar een garagebedrijf. Zij heeft het 
kantoortje van haar garagebedrijf in-
gericht als “bibliotheekje”. Veel kin-
deren staan iedere vrijdagmiddag in 

de rij om een boekje te mogen le-
nen. Daarnaast organiseert Sandra 
in de zomervakantie wat leuke ac-
tiviteiten. Die afleiding is welkom, 
want de kinderen van Abrabrokie 
gaan niet met vakantie. Met kerst 
organiseert Sandra een prachtig 
kerstfeest voor de kinderen die lid 
zijn van de bieb. Dit kerstfeest wordt 
bekostigd door giften en sponsor-
geld en door Sandra zelf.

Gekocht
Miranda Luijters, docent op Thamen 
en mentrix van een  4e klas, is vorig 
jaar gaan helpen op het kerstfeest 
in Paramaribo. Zij heeft met eigen 

ogen gezien dat de cadeautjes die 
de leerlingen van SG Thamen had-
den gekocht en ingepakt, in dank 
werden aanvaard door de kinderen 
in Abrabrokie en dat Sandra Purper-
hart donaties ook echt aan de kin-
deren heeft besteed.
Deze kerst heeft een aantal leerlin-
gen van de vierde klas actie onder-
nomen om de steun aan het Purper-
hart Project nog verder uit te brei-
den. Veel kinderen hebben een deel 
van hun zakgeld in het “Purperhart-
potje” gedaan. Bovendien hebben 
de leerlingen boeken ingezameld 
om de bieb in Abrabrokie verder uit 
te breiden. Mede dankzij kringloop-

winkel Ceres zijn er dozen vol leuke, 
prima kinderboeken verzameld.
Het verzenden van deze boeken 
wordt gefinancierd door giften van-
uit het bedrijfsleven. Zo hebben 
Qultura, Visser Trailer Service, Clea-
ning Service Stroomer, Blom beton-
ijzervlechterij, slagerij Heemskerk 
en Kaas en Zo een bijdrage overge-
maakt op de speciaal voor het pro-
ject geopende bankrekening.
Tijdens de kerstmusical, die op 17 
december werd opgevoerd, werd er 
door leerlingen gecollecteerd voor 
het Purperhart Project. 

Tijdens de kerstviering op 19 de-
cember waren de dames Niemel 
en Wijngaarde namens het Purper-
hart Project aanwezig op Scholen-
gemeenschap Thamen. Een aan-

tal leerlingen heeft de boeken en 
het door de kinderen bij elkaar ge-
spaarde  bedrag van 765,00 euro 
aan de dames overhandigd. 

Zo hebben de leerlingen van Tha-
men er ook dit jaar voor gezorgd, 
dat zij een arm kind even de koning 
te rijk kunnen maken.
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Leerlingen van Proostdijschool
delen de kerstgedachte met
bewoners Gerardus Majella
Mijdrecht - De leerlingen Fleur, Babette en Tim van de Proostdijschool hebben met veel plezier hun kerstgevoel ge-
deeld met bewoners van Gerardus Majella. Op school hadden alle leerlingen tijdens de jaarlijks terugkerende cre-
atieve kerstmiddag de meest uiteenlopende kerststukjes gemaakt. Vrijdag konden enkele bewoners van Gerardus 
Majella een zelfgemaakt kerststukje uitkiezen. Met veel warmte ontvingen de bewoners de kinderen en de kerst-
stukjes.

Raadsleden ontevreden over kort bericht: 
aanbesteding mislukt

Onvoldoende uren bij het 
huishouden om continuïteit 
in hulp te waarborgen

De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagmiddag ontvingen de gemeen-
teraadsleden een verontrustend 
persbericht met een korte toelich-
ting. Plompverloren werd meege-
deeld dat de aanbesteding in het 
kader van de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning) voor de hulp 
in het huishouden in De Ronde Ve-
nen voor het nieuwe jaar is mislukt. 
Op jaarbasis gaat het in totaal om 
50.000 uur hulp en dat is 70 procent 
van de ingeschatte zorgbehoefte. 

Tijdelijke maatregelen
Tegelijkertijd wordt geruststellend 
gemeld dat er een nieuwe aanbe-
steding volgt. Voor de komende pe-
riode wordt een tijdelijke regeling 
getroffen. Met die informatie moe-
ten de raadsleden het doen. Wat die 
tijdelijke regeling inhoudt en wel-
ke definitieve oplossing men voor 
ogen heeft, blijft vooralsnog in ne-
velen gehuld. Volgens de gemeente 
heeft dat de huidige leverancier Zu-
we Zorg onvoldoende uren hulp bij 
het huishouden gegarandeerd om 
de continuïteit in de hulp te waar-
borgen. Ook in informatieve aanvul-
lende gesprekken zou Zuwe Zorg 
onvoldoende zekerheid kunnen bie-
den dat zij afdoende kan voorzien 
in de levering van hulp bij het huis-
houden voor de beoogde, nieuwe 
contractperiode.

50.000 uur hulp
De aanbesteding heeft plaatsge-
vonden vanuit de Samenwerking 
Utrecht-West (SUW) waaraan acht 
gemeenten deelnemen. Alleen in De 
Ronde Venen, Abcoude en Loenen 
hebben de onderhandelingen niet 
tot een akkoord geleid. Zuwe Zorg 
wil slechts een beperkt aantal uren 
huishoudelijke zorg leveren. Con-
currerende aanbieders, zoals Stich-
ting Zorgcentra De Ronde Venen en 
Agathos Thuiszorg, zouden volgens 
de gemeentelijke onderhandelaars 
onvoldoende in staat om het tekort 

van 70% (50.000 uur) op te vangen.

HH1 en HH2
De levering van huishoudelijk hulp 
valt uiteen in twee onderdelen: Huis-
houdelijke Hulp 1 (HH1)en Huis-
houdelijke Hulp 2 (HH2). Huishou-
delijke Hulp 1 betreft vooral kamers 
opruimen, planten verzorgen, stof-
zuigen en het schoonmaken van toi-
let en badkamer. Eventueel gaat het 
ook om het bereiden van een brood-
maaltijd of warm eten, het doen van 
boodschappen en het wassen en 
strijken van kleding en linnengoed. 
Huishoudelijke Hulp 2 gaat verder. 
Dat omvat ook het geven van ad-
vies, instructie en voorlichting over 
huishoudelijk werk als er sprake is 
van langdurige ziekte en het opvan-
gen en verzorgen van jonge kinde-
ren als andere hulp ontbreekt. 

Eisen en afspraken
Uiteraard zijn er aan de hulp kwali-
teitseisen verbonden, worden doel-
matigheid en veiligheid in acht ge-
nomen, is de hulp afgestemd op de 
behoefte van de cliënt en wordt het 
voortbestaan van de zorg gewaar-
borgd. SUW gaat nu verder met de 
aanbieders in gesprek. Samen be-
kijken ze de mogelijkheden om de 
huidige zorg voort te zetten. De-
ze nieuwe onderhandelingen moe-
ten resulteren in tijdelijke contrac-
ten voor de duur van maximaal een 
jaar. In de tussentijd wordt er voor 
De Ronde Venen, Abcoude en Loe-
nen een nieuwe aanbesteding voor-
bereid en uitgevoerd en zetten SUW 
en leveranciers zich samen in voor 
de voortzetting van de huidige hulp 
bij het huishouden.

Uital van zorg
Jan Rouwenhorst, raadslid voor het 
CDA, laat desgevraagd weten: “Dit 
bericht, zo vlak voor het einde van 
het jaar, baart me grote zorgen. Hoe 
heeft het zo ver kunnen komen dat 
in vijf van de samenwerkende ge-

meenten klaarblijkelijk wel alles 
naar volle tevredenheid kon worden 
geregeld voor zowel gemeenten als 
zorgleveranciers? En waarom is hier 
in De Ronde Venen sprake van een 
patstelling tussen gemeente en Zu-
we Zorg? Ik hoop dat dit voor de 
mensen die afhankelijk zijn van die 
hulp echt geen uitval van de daad-
werkelijke zorgverlening betekent. 
Zijn alle mensen die huishoudelij-
ke hulp krijgen wel mondig genoeg  
om bij het uitblijven van de zorg on-
middellijk aan de bel te trekken? Dat 
zoiets een drempel opwerpt, weet ik 
uit eigen ervaring bij mijn ouders. 
Die wonen ook in deze provincie en 
kregen onlangs doodleuk via de te-
lefoon de mededeling dat er min-
stens een week geen huishoudelijke 
hulp zou worden geleverd. 

Signalen
Zoiets is onacceptabel, maar het ge-
beurt wel. Ik hoop dat dit doemsce-
nario hier in De Ronde Venen geen 
werkelijkheid wordt. Ongetwijfeld 
zal de gemeente er alles aan moe-
ten doen om de toegekende hulp 
daadwerkelijk te garanderen. Deze 
problematiek moet zo snel mogelijk 
uit de doeken worden gedaan aan 
de raad. Ik ga er van uit dat er een 
goede uitleg komt over de achter-
gronden, want er is sprake van peri-
odieke monitoring en ik ben dus be-
nieuwd hoelang het mislukken van 
de aanbesteding al zichtbaar was 
voor de ingewijden.
Waar liep het op stuk? Natuurlijk zal 
de voortgang van de hulpvoorzie-
ning gegarandeerd moeten worden. 
Het is namelijk erg vervelend voor 
een hulpontvanger als er steeds 
maar andere mensen bij je over de 
vloer komen of dat er een reeks van 
verschillende zorgleveranciers bij 
betrokken wordt. Waarom kan Zu-
we Zorg nu “opeens” niet meer de 
uren garanderen, die ze tot op he-
den wel ingevuld heeft? Vanaf wan-
neer zijn die signalen afgegeven? 
Ongetwijfeld zal de achterliggen-
de reden voor het mislukken van 
de aanbesteding te maken hebben 
met geld. Wat is een eerlijke prijs 
die de gemeente aan de zorgleve-
rancier zou moeten betalen? Ik wil 
daar meer over weten.”

Bonuspunten
Anco Goldhoorn, fractievoorzitter 
van Ronde Venen Belang, ziet ook 
de financiële problematiek als oor-
zaak van de ontstane impasse. “De 
uitvoering van de werkzaamheden 
is tot in detail vastgelegd in contrac-
ten. En de zorgaanbieders die inte-
resse hebben, moeten tegen elkaar 
concurreren. Op diverse aspecten 
kun je dan zogeheten bonuspunten 
behalen.
Eén van die punten is dan de prijs 
waarvoor je intekent. Als die lager is 
dan de door de gemeente vastge-
stelde prijs, dan heb je een streep-
je voor. Is dat een werkwijze die je 
als gemeente kunt verantwoorden? 
Tijdens de Algemene Beschouwin-
gen heb ik al opgemerkt dat zo’n in-
koopmethode onethisch is. Nu is de 
SUW teleurgesteld dat de aanbe-
steding niet in een geheel kan wor-
den afgerond. Gezegd wordt dat 
het  nieuwe aanbestedingsmodel de 
aanbieders voldoende mogelijkhe-
den heeft gegeven. Maar is dat echt 
zo? Voor zowel HH1 als HH2 geldt 
nu één maximum uurtarief van 22,- 
euro. Ik vraag me af of dat bedrag 
wel echt toereikend is. Daarover 
wil ik graag meer duidelijkheid. Je 
kunt van de zorgaanbieder niet ver-
wachten dat er met verlies gewerkt 
wordt.”

Staatssecretaris
“Eind oktober was er al een spoed-
debat in de Tweede Kamer. Dat ging 
over verontrustende berichten dat 
er in meerdere gemeenten zorgaan-
bieders waren die niet meer wilden 
inschrijven op de aanbestedingen 
voor de huishoudelijke hulp. Die 
zorgaanbieders stelden geen goede 
zorg te kunnen bieden voor de prijs 
die de gemeenten vragen. Staatsse-
cretaris Bussemaker zegde destijds 
toe scherp in de gaten te houden 
of de belangen van ontvangers van 
thuiszorg in gevaar komen. Ze heeft 
toen aangegeven gemeenten daar-
op dan aan te spreken.
Maar ze zou destijds nog geen sig-
nalen hebben dat er gemeenten zijn 
die er niet in geslaagd zijn thuis-
zorg in te kopen. Het zou dus niet 
zo vreemd zijn om met de staats-
secretaris contact op te nemen, 
om haar de situatie die hier is ont-
staan te melden. Maar eerst moet 
de gemeente eens uitleggen of het 
in feite een geldkwestie is. Als dat 
zo is, dan moeten we dat geld kun-
nen vinden en vrijmaken, want goe-
de huishoudelijke zorg is een basis-
voorziening.”  

Jan Rouwenhorst CDA

Anco Goldhoorn Rvb

Westhoek Wonen meldt:

“Enthousiasme voor de 
revitaliseringsplannen 
Oranje Nassaukwartier”
Mijdrecht - Op maandagavond 15 
december organiseerde woningcor-
poratie Westhoek Wonen in Party-
centrum De Meijert een informatie-
avond over de revitaliseringsplan-
nen van het Oranje Nassaukwar-
tier (ONK). De opkomst van de ge-
nodigden was groot en de aanwe-
zigen reageerden enthousiast op de 
gepresenteerde plannen.

Tom Burgers, directeur van West-
hoek Wonen, gaf aan zeer tevreden 
te zijn met de inspanningen van de 
huurders bij de totstandkoming van 
de plannen. “Uw instemming geeft 
ons groen licht om de plannen ver-
der uit te werken en is bovendien 
een mooie afronding van een inten-
sieve voorbereidingsfase”, aldus de 
heer Burgers.” 

Met de renovatieplannen wil West-
hoek Wonen de kwaliteit van de 
huurwoningen in het Oranje Nas-
saukwartier op een hedendaags ni-
veau brengen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de vernieuwing van keu-
ken, badkamer of toilet. Of het aan-
brengen van voorzieningen die de 
woning energiezuiniger kunnen 
maken. 

Vervangen
Wegens de slechte bouwkundi-
ge staat blijkt renovatie niet moge-
lijk voor twee woonblokken aan de 
Prinses Wilhelminalaan en de Raad-
huislaan. Ter vervanging van deze 
woningen wil Westhoek Wonen, in 
combinatie met nieuwbouw op de 
locatie van het Prinsenhuis, cironge-
veer twintig levensloopbestendige 

appartementen realiseren. Hierdoor 
kunnen senioren uit het ONK-kwar-
tier langer in hun eigen wijk blijven 
wonen. Naast het verbeteren van 
de woningen en het realiseren van 
nieuwbouw is het ook de bedoeling 
om de buurt een kwaliteitsimpuls te 
geven. Zo is Westhoek Wonen van 
plan om het openbaar gebied bij de 
beoogde nieuwbouw rond het hui-
dige Prinsenhuis te herinrichten. 
Begin 2009 hoopt Westhoek Wonen 
tot overeenstemming te komen met 
de gemeente De Ronde Venen over 
de aankoop van dit perceel.      

In 2009 start Westhoek Wonen met 
de renovatie van de woningen aan 
de Wilhelminalaan. In 2010 zijn de 
woningen aan de Julianalaan aan 
de beurt.

Smullend het jaar uit met 
oliebollen van Viribus Unitis
Wilnis - Ga nu smullend het jaar uit 
met Viribus Unitis. Sinds jaar en dag 
bakt de muziekvereniging uit Wilnis 
op oudjaarsdag oliebollen en appel-
beignets.

Viribus Unitis heeft een tevreden 
klantenkring die ieder jaar een stuk-
je groter wordt .Daarom houdt zij 
op 31 december weer een oliebol-
lenactie. Geniet u dit jaar ook mee 

van deze lekkernij? De opbrengst 
van deze oliebollenactie zal gebruikt 
worden voor de aanschaf van nieu-
we instrumenten.  

U kunt nu al de oliebollen (met of 
zonder krenten) bestellen voor 5 eu-
ro per zak à 10 stuks en 1 euro per 
appelbeignet. De oliebollen kunnen 
thuis worden bezorgd (in Wilnis) of 
opgehaald worden in de bollenbak-

kerij achter Burgemeester Padmos-
weg 43 in Wilnis.
Losse verkoop vindt plaats in de bol-
lenbakkerij van 7.00 tot 11.00 uur en 
in de bollenkraam in de Dorpsstraat 
in Wilnis van 9.00 tot 12.00 uur. 
Bestellingen kunt u doorgeven per 
e-mail: mail@viribusunitis.nl of te-
lefonisch op de volgende nummers: 
0297-284446, 0297-289174, of 0297-
285980.
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IN
GESPREK

MET

Norbert Dingen

Hij is al een paar jaar met de vut. Maar 
achter de geraniums zitten is niets voor 
Norbert Dingen (63). Bijna tien jaar zet 
hij zich al in voor Buurtbeheer De Leg-
meer, waarvan hij bovendien voorzitter is. 
Er is al veel tot stand gebracht in de wijk 
De Legmeer met daarin de allernieuwste 
loot aan de tak, De Legmeer-West. Dat 
is niet alleen de verdienste van Norbert 
maar, zoals hij zelf aangeeft ‘ook dankzij 
de inzet van veel mensen die als vrijwil-
liger hun stinkende best doen om de 
leefomgeving in de wijken te versterken 
en waar het kan te verbeteren.’ Behalve 
voorzitter van Buurtbeheer De Legmeer 
bekleedt hij ook die functie bij de Woon-
groep Delta Lloyd Legmeer. Daarnaast 
is hij voorzitter van de Vereniging Van 
Eigenaren van het appartementencom-
plex aan de Haas waar hij met zijn ech-
tgenote Gerda woont. Tevens voorzitter 
van de toerafdeling van UWTC, waarbij 
hij zelf wekelijks ook nog gemiddeld 100 
kilometer onder de wielen wegfietst. Dat 
doet hij al 40 jaar lang. En last but not 
least treedt hij op als buurtbemiddelaar 
bij conflicten. Daartoe heeft hij met suc-
ces een cursus burgerpolitie gevolgd. 
In de afgelopen jaren heeft Norbert een 
compleet ‘netwerk’ van organisaties en 
instellingen aan elkaar weten te koppel-
en waarmee Buurtbeheer De Legmeer 
inmiddels intensief samenwerkt. Daar-
onder ook de stichting Cardanus. Naar 
zijn zeggen werkt dat geweldig. Er blijkt 
een sterkte betrokkenheid te zijn van 
mensen en organisaties. Samen met de 
gemeente en politie zit men regelmatig 
om tafel om vermeende wijkproblemen 
aan te pakken, de sociale cohesie te 
bevorderen en met allerlei buurtevene-
menten de wijk(en) leefbare impulsen te 
geven. Norbert weet als stimulator van 
dit alles van geen ophouden. De Nieuwe 
Meerbode had een gesprek met hem.

Hoe kwam je in contact met het Buurt-
beheer De Legmeer?
Norbert: “Wij zijn in 1971 in Uithoorn komen 
wonen, maar hebben pas een jaar ons do-
micilie in het nieuwe appartementencomplex 
op de Haas in De Legmeer-West. Destijds 
ben ik naar Uithoorn gekomen omdat ik bij 
UBA Bouw een baan kreeg als projectleider 
voor de ontwikkeling van de Legmeer. Mijn 
taak was om samen met de gemeente de 
infrastructuur te realiseren, waaronder we-
gen en de riolering, parken en het uitzetten 
van de plannen voor de wijken. Ik ben al een 
paar jaar in de vut, maar ken vanuit mijn werk 
destijds de geschiedenis van de opbouw van 
de Legmeer. In de jaren negentig was ik 
bestuurder bij de Woongroep Delta Lloyd De 
Legmeer en werd mij en passant gevraagd 
zitting te nemen in een platform om de in-
frastructuur verder gestalte te geven, groen-
voorzieningen op te knappen een dergelijke. 
Het dreigde in de wijken namelijk allemaal 
wat te verpauperen. Wij hebben toen mensen 
gezocht die zich betrokken voelden bij de 
wijk en hen uitgenodigd deel te gaan nemen 
aan een vorm van wijkbeheer en meteen 
maar blokhoofden aangesteld. Maar ook 
gedragsregels ingebracht en ontwerpen ge-
maakt voor wandelpaden, parkeerplaatsen, 
groen en terreinen waar men kleinschalige 
evenementen kan organiseren. Alles in sa-
menspraak met de gemeente. Vervolgens 
werd er een convenant getekend met de 
Woongroep Holland, destijds stichting De 
Visser (nu Cardanus), de Politie en de ge-
meente om officieel de afdeling Buurtbeheer 
op te richten. Dat staat onder supervisie van 
de gemeente. Op dat moment heeft men mij 
gevraagd hiervan de leiding op mij te nemen. 
Inmiddels heeft zich dat geuit in regelmatig 
overleg met bewoners, gemeente en politie 
om met elkaar te praten over veranderingen 
te realiseren die de wijk ten goede kunnen 
komen. Wie meer informatie wil kan ook 
kijken op onze website voor het buurtpro-
gramma: www.uithoorn.nl/buurtbeheer.”

Je wilt heel wat bereiken met Buurtbe-
heer voor de wijk. Maar zijn er genoeg 
vrijwilligers die zich daarvoor willen 
inzetten?

Ja, die zijn er wel, hoewel het vaak altijd 
dezelfde zijn die de kar trekken. En dan 
noem ik behalve mijzelf even Ria Bosch, 
Marjan Koole, Marga Moeijes, Stan van 
Zanten en dan wil ik daar ook Hans Wijnstra 
bij betrekken. Hij is buurtregisseur van het 
politiekorps Amsterdam-Amstelland en doet 

goed werk in de wijk. We hebben verschil-
lende werkgroepen met vrijwilligers. Zoals 
de werkgroep ‘klachten’ met vrijwilligers 
die de klachten van bewoners goed kun-
nen formulieren en in briefvorm opstellen. 
Ze verzorgen ook vaak de onderlinge com-
municatie tijdens bewonersoverlegavonden. 
Marga is daar heel goed in. Er zijn verschil-
lende werkgroepen die in de buurt de vinger 
aan de pols houden, zoals een werkgroep 
Groen die de wijken kleur en fleur wil geven 
met bloembakken, de werkgroep Brunel en 
Bieslook, Boterbloem en Bijvoet die bij de 
planvorming betrokken zijn. Maar ook werk-
groepen die bijvoorbeeld festiviteiten voor 
Koninginnedag gaan opzetten, Sint Nicolaas 

en Kerstvieringen, buurtfeesten en snuffel-
markten organiseren en zomers straatbar-
becues. Anderen zorgen er weer voor dat er 
overal hondenpoepzakjes hangen en als er 
een keer buiten wat kapot is, repareert ie-
mand dat die handig is in het klussen. Op 
die manier voorkom je dat het een achter-
buurt wordt. Zo heeft iedereen zijn taak af-
hankelijk van de specialiteit die hij of zij ten 
toon spreidt. Doel ervan is de wijken leefbaar 
te maken en te houden. Sommige mensen 
zijn al met de vut, maar er zijn ook vrijwil-
ligers die overdag gewoon werkzaam zijn. 
Het is allemaal erg constructief en daar ben 
ik dankbaar voor. Jaarlijks krijgen we van de 
gemeente 16.000 euro om dit werk te doen.” 

De Legmeer met daarin Legmeer-West is 
een grote wijk die nog niet is afgebouwd. 
Om hoeveel bewoners en woningen gaat 
het waar jullie je zo voor inspannen?
“Als alles straks is volgebouwd wonen hier 
ongeveer zesduizend mensen. Ruwweg gaat 
het om 1.500 woningen in de bestaande 

Legmeer, 400 in het burgemeester Kootpark, 
Legmeer-West 300 waar dan de fasen 3, 4 
en 5 nog bijkomen en niet te vergeten Park 
Krayenhof met 450 woningen op het voor-
malige IBM terrein en het in aanbouw zijnde 
Buitenhof. Dat alles betreft het gebied in de 
hoek tussen de Zijdelweg, de huidige N201 

en Noorddammerweg. Dat is een flink ge-
bied.

In dat licht gezien staat een nieuw win-
kelcentrum Legmeer bij jullie hoog in het 
vaandel. Zou daar behoefte aan bestaan 
als je weet dat het winkelcentrum Zijdel-
waardplein vlak in de buurt zit?
“Zeker weten dat er behoefte aan is. We zijn 
er al jaren mee bezig de gemeente ervan 
te overtuigen dat het er moet komen. Niet 
zoals het nu is, dat verpauperde zooitje en 
wat er van over is voldoet al lang niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Het is er ook niet 
aantrekkelijk om te zijn, heeft geen uitstral-
ing en daardoor nauwelijks toeloop. De su-

per die er zit kan het nog wel bolwerken, 
maar voor hoelang nog? De gemeente wil 
wel meewerken maar zit vast aan de opzet 
van haar structuurvisie. Er is inmiddels wel 
een investeerder die te kennen heeft ge-
geven graag een nieuw winkelcentrum te 
willen bouwen, maar dan groter dan het 
huidige. En daar wringt de schoen. Nu de 
Emmaschool er komt op de plaats van de To-
ermalijn als die t.z.t. verhuist naar de Brede 
School, verscheen er ineens een ander plan 
op tafel. De winkelcentra Amstelplein en 
Zijdelwaardplein blijven hun winkelfunc-
tie behouden. Winkelcentrum Legmeer zou 
dan een buurtfunctie kunnen vervullen. De 
gemeente heeft daarvoor drie varianten 
uitgewerkt in haar rapport ‘Stedenbou-
wkundige analyse en ruimtelijke scenario’s 
Legmeerplein.’ De eerste is een nul-variant 
(geen winkelcentrum) een bestaande variant 
(uitvoeren zoals het nu is) en een derde vari-
ant, de zogenaamde plus-variant waarbij het 
winkelcentrum groter wordt, met een opper-
vlak van 3.150 vierkante meter en apparte-

menten erboven. Voor die variant kiezen wij 
als Buurtbeheer. Maar wie gaat bepalen wat 
het gaat worden? Er bestaat weerstand van 
de huidige ondernemers en winkeliers van 
de andere winkelcentra. Die moeten dan 
maar erkennen dat wij er hier behoefte aan 
hebben. Vergeet niet dat ook De Legmeer 

vergrijst. De bestaande wijk is in de jaren 
zeventig gebouwd. Hier wonen steeds meer 
ouderen in de buurt en die zien geen kans 
om steeds naar Zijdelwaard te gaan. Die wil-
len een winkelaanbod naast de deur in de 
vorm van een aantrekkelijk winkelcentrum 
waar men de dagelijkse boodschappen kan 
doen, zoals een supermarkt, een slager, een 
groenteman, een boekhandel of drogist met 
een postagentschap. Misschien ook een 
kapper zoals die er nu al is. Willen ze kleding 
of schoenen, dan gaan ze wel naar een ander 
winkelcentrum of het oude dorp. Om maar 
wat te noemen. Als je het over Zijdelwaard 
hebt hoor je de mensen hier klagen dat ze er 
met de auto naartoe moeten en dan nergens 

een parkeerplaats kunnen vinden omdat het 
er altijd erg druk is. Dikwijls treffen ze ook 
lege schappen aan. Bovendien is winkelcen-
trum Zijdelwaard verouderd en biedt niets 
extra’s. Ze zijn er al negen jaar over bezig om 
het te renoveren maar er gebeurt maar niks. 
Veel jonge gezinnen die hier in De Legmeer-
West zijn komen wonen kunnen alleen maar 
‘s avonds of op zaterdag omdat ze overdag 
beiden moeten werken. Wat doen die dan? 
Die gaan maar shoppen in Aalsmeer of Am-
stelveen, want met de auto moeten ze tóch. 
Die plaatsen zijn snel bereikbaar vanuit De 
Legmeer, hebben bovendien meer te bie-
den en het is gezelliger. Maar voor hun 
dagelijkse boodschappen zouden die 6.000 
inwoners toch wel graag over een ‘eigen 
winkelcentrum’ in de buurt willen beschik-
ken. Dat scheelt ritten, het milieu is ermee 
gebaat, maar ook de plaatselijke midden-
stand. En dat kan gemakkelijk want er zijn 
ondernemers genoeg die hier graag naartoe 
willen komen, daaronder al zes eigenaren 
van supermarkten die dat te kennen hebben 

gegeven. Het bestaande winkelcentrum kan 
daartoe opgewaardeerd worden want het 
huidige aanbod aan winkels is volstrekt on-
voldoende. Er moet dus meer bij. Er is ruimte 
voor. Maar het hangt dus helemaal van de 
gemeente af wat er gaat komen. Naar mijn 
idee bijten de verschillende winkelcentra 
elkaar toch niet? Dus doe iets!”

Maar niet alleen het winkelcentrum sta-
at op het verlanglijstje. Wat zoal meer?
“Nou, we hebben hier een evenemententer-
rein midden in de nieuwe Westwijk. Die rui-
mte zou je kunnen benutten voor het houden 
van een kramenversmarkt met een breed 
aanbod, zo een keer in de veertien dagen of 
drie weken. Het lijkt een aantal (jonge) in-
woners wel wat. Maar ook dat wil men vanuit 
de gemeente niet stimuleren, waarschijnlijk 
om concurrerende redenen. Die onwil ligt 
voor mij ten grondslag aan de ‘duistere 
macht’ in Uithoorn die dit soort concurrentie 
en vernieuwing tegenhoudt. Er moet echter 
leven in de brouwerij komen in deze wijk. 
Maar dat mag niet want we hebben het hier 
over een evenemententerrein. Daar mag je 
een circus neerzetten of een kermis. Leuk! 
Maar marktkramen?... Dat kan niet!”

Het is allemaal ook niet niks wat je met 
Buurtbeheer voor de wijk zou willen. Is 
er ook een kans van slagen om er op 
termijn bepaalde voorzieningen door te 
krijgen?
“Volgens mij wel, maar veel hangt af van wat 
de structuurvisie in zich bergt en toelaat. 
Op 12 januari aanstaande wordt er door de 
gemeente hierover een voorlichtingsavond 
voor de inwoners van De Legmeer georgani-
seerd.”

Is er altijd wel belangstelling voor de bi-
jeenkomsten van Buurtbeheer en wordt 
jullie inbreng gewaardeerd?
“De vrijwilligers hebben het gevoel van wel 
en er kan altijd méér. Eénmaal per 3 maan-
den hebben we bewonersoverleg; maar we 
communiceren ook per e-mail en telefonisch. 
Verder zijn er regelmatig vergaderingen en 
buurtoverleg. De overlegmomenten worden 
goed bezocht, met vaak tussen de 20 en 30 
bewoners. 
Als je onze notulen ziet van zo’n avond om-
vatten die zes kantjes. We hebben zoveel 
ideeën, acties en werkgroepen achter de 
hand om deze woonomgeving aantrekkelijk 
te maken dat we verdrinken in ons eigen 
succes kun je wel zeggen. In verhouding met 
de gemeente gaan we te snel. Tja, de ge-
meente zit vast aan regels en voorschriften, 
ingediende bezwaren, inspraakprocedures 
en wat al niet. Dan duurt het erg lang om 
tot planvorming te komen of een beslissing 
te nemen. En daarvan zijn de inwoners dan 
vaak de dupe. Voor hen duurt het allemaal 
veel te lang en zien dat dan als ‘bureaucra-
tisch gedoe.’ Wat wij hier doen voor Buurt-
beheer wordt naar onze indrukken best door 
de gemeente gewaardeerd. Ik merk wel dat 
ze vaker naar ons luisteren en dat we overal 
bij worden betrokken als het om zaken gaat 
die De Legmeer aangaan. Je mening wordt 
gevraagd en je wordt vaak geïnformeerd. De 
gemeente doet dus haar best! Als we over 
een paar jaar de zaken gaan evalueren zou 
de gemeente Uithoorn het buurtbeheer als 
schoolvoorbeeld in Nederland kunnen pre-
senteren.”

Uit alles blijkt dat je dit soort activiteiten 
voor de wijk graag doet. Daarmee hoop 
je nog lang mee door te gaan?
“Als mijn gezondheid het toelaat, ja. Je hebt 
na al die jaren iets opgebouwd met elkaar en 
dan kun je niet in een keer zeggen ‘ik stop 
ermee’. Ook al besef ik dat ik dat op zeker 
moment wel zal moeten. Maar eerst wil ik 
alle mogelijkheden vastleggen en alles wat 
loopt tot een goed einde brengen. Pas dan 
zou ik het stokje kunnen overdragen aan 
iemand die net zo bevlogen is. Al die jaren 
ervaring en kennis van zaken kun je echter 
niet in een keer bij iemand anders inpompen. 
Dat kost tijd. 
Voorlopig wil ik mij dus als vrijwilliger op dit 
terrein blijven inzetten voor de samenlev-
ing. Maar eerlijk gezegd doe ik het ook om 
onder de mensen te blijven en iets te kunnen 
betekenen. Ik wil minimaal met één been in 
de maatschappij blijven staan.”

“Als er geen behoorlijk buurtwinkelcentrum komt, 
gaan veel inwoners van De Legmeer hun inkopen 

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

Ja! Ja!
Wordt vervolgd schreef 
ik. Dat gebeurt ook 
later, want de beslissing 
over het Estafetteplan 

is uitgesteld en wij hebben dus nog een paar 
weken voor het weer op het bordje van de Raad 
komt. De herindeling die gaat door. Ja! Ja! Weet 
je wat nu zo wanstaltig is? Dat politici (mensen 
die de grootste moeite hebben om later een 
baan te vinden) zomaar beslissen dat duizenden 
andere mensen moeten samenwerken in een 
wanstaltige gemeente omdat ze denken dat er 
een paar centen te besparen zijn. Ja! Ja! Dat 
er gebeurt wat ze juist zeggen niet te willen of 
wat ze alleen maar met hun mond belijden, dat 
de mensen ‘te ver van de overheid af komen 
te staan. Dat de mensen te ver van de politiek 
af komen te staan’. Idioot is het. Gemeentes 
koppelen die zo ver van elkaar afstaan qua 

karakter. Onbegrijpelijk. Het is noodzakelijk dat 
ze in deze gemeenten een referendum houden 
onder de inwoners. Dit is geen democratie 
maar dictatuur van de zgn. democratie.
Ja! Ja! Wat gaan wij hieraan doen? Hoe gaan 
wij protesteren? Ik wilde vandaag helemaal 
niet schrijven. Echt niet. Ik wilde iedereen 
gewoon heel fijne kerstdagen en een gelukkig 
jaar 2009 toewensen in goede gezondheid. Dat 
doe ik dan nu maar. Ik dank iedereen voor zijn/
haar aandacht en wij gaan gewoon volgend 
jaar weer verder met reacties op de politiek en 
andere instellingen die het er bij laten zitten 
zoals Connexxion, de Zuwe, Westhoek Wonen 
enz. Ja! Ja! 
Nogmaals fijne dagen.

	 	 John	B.	Grootegoed

Nu het parochiebestuur de zorg voor het kerkge-
bouw aan de Schans weer heeft teruggegeven aan 
het bisdom en in het jaarverslag openheid van za-
ken heeft gegeven, even de feiten welke nooit zijn 
vermeld

In april 2005 verscheen het rapport “Missionair 
kerk zijn” van de commissie Ontwikkeling Cluster-
kaart bestaande uit 3 heren werkzaam op het bis-
dom Haarlem, deze stelden in dat rapport voor dat 
het kerkgebouw aan de Schans de nieuwe kerkplek 
zou worden voor de nieuw te vormen parochie, ten-
slotte was dat de bakermat van de katholieke ge-
loofsgemeenschap in Uithoorn.

Daarna stelden de bisschop een commissie van 2 
onafhankelijke personen aan om van de parochie St. 
Jan de Doper (De Schans) en het H. Sacrament (De 
Burght) één nieuwe parochie te maken.
De heren Mascini en Van Bemmelen werden ge-
vraagd en wilden dat wel doen, maar dan moest de 
passage over de kerkplek wel uit dat rapport verwij-
derd worden, wat geschiede met als motief dat het 
parochiebestuur van de Schans teveel stemming ge-
maakt zou hebben.

Het parochiebestuur van De Schans stelde hierop 
dat de heer Van Bemmelen niet onafhankelijk is om-
dat hij in het verleden penningmeester is geweest 
van De Burght en stelde voor de heer Van Bemme-
len te vervangen of een derde persoon toe te voegen 
afkomstig van de Schans, wat door de bisschop niet 
werd gehonoreerd.

De Personele Unie werd in het leven geroepen met 
de nodige problemen omdat de personele verhou-
ding niet evenredig was over de beide parochies, zij 
hebben goed werk verricht wat resulteerde in een 
nieuwe Emmaüsparochie op 1 januari 2007, die door 
de bisschop op 24 januari bij decreet werd onder-
tekend.

Begin januari 2007 is er een nieuw Parochie Bestuur 
gevormd met hoofdzakelijk mensen uit de Persone-
le Unie, aangevuld met de heer Bosma ex-voorzitter 
van De Burght, diverse mensen van De Schans wer-
den geweigerd omdat ze volgens de mening van de 
heer Van Bemmelen er niet in pasten.

Nadat het PB een voorstel gemaakt had met alle mo-
gelijke opties aangaande de kerkgebouwen werd 
dit op 6 juni 2007 gepresenteerd aan de parochia-
nen in de aula van Scholengemeenschap Thamen, 
de meeste parochianen daar aanwezig waren voor 
het verkopen van beide bestaande kerkgebouwen 
en het bouwen van een nieuw kerkgebouw in Uit-
hoorn, wat in een brief van 3 juli 2007 door de bis-
schop is goedgekeurd.

In plaats dat het PB met de gemeente Uithoorn naar 
een locatie voor de nieuwe kerk ging zoeken begon 
men het kerkgebouw aan de Schans in discredit te 
brengen en de vele goede vrijwilligers te elimineren.
Iemand die gedurende meer dan 20 jaar verant-
woordelijk was voor bouwkundig onderhoud van 
het kerkgebouw aan de Schans was niet meer no-
dig omdat hij volgens het P B ‘vergeetachtig werd’, 
in zijn plaats werd ondergetekende gevraagd in de 
financiële commissie van de Emmaüs parochie met 
als taak het onderhoud van het kerkgebouw aan de 
Schans Een andere moest met zijn gezin uit de pas-
torie van de Schans omdat ‘hij zich teveel met de da-
gelijkse leiding van de kerk bemoeide en zich meer 
op zijn studie theologie moest richten’, waarschijnlijk 
zag en hoorde hij teveel.

Een andere vrijwilligster die jarenlang de financiën 
en onderhoud van het kerkhof regelde werd zon-
der overleg uit haar functie ontheven, ook had zij de 
leiding voor het schoonmaken van het kerkgebouw 
aan de Schans en had daar vele dames voor gevon-
den, maar ze moest van het P B ‘maar een stapje te-
rugdoen, omdat ze teveel invloed had op de vrijwil-
ligers’.

Ook de dames van het secretariaat van De Schans 
moesten zonder overleg verhuizen naar De Burght 
omdat volgens zeggen ‘ze niet met de pc overweg 
konden’ en zo verdwenen ook onze gastvrouwen die 
iedere ochtend op de pastorie onder het genot van 
een kopje koffie een luisterend oor hadden voor alle 
parochianen die even binnen kwamen.

Tijdens de financiële commissievergadering viel de 
negatieve houding van de heer Van Bemmelen op 
t.a.v. het kerkgebouw aan de Schans met opmerkin-
gen van ‘er zullen nog wel rieten plafonds in zitten’, 
terwijl hij wist dat het niet waar was, of ‘de spantpo-
ten van het dak, zullen wel verrot zijn’, wat hij heeft 
laten onderzoeken, ik ben er bij geweest en heb 
foto`s gemaakt, ze waren in prima conditie. (Kosten 
4586,59 euro.)

Ook de elektriciteitinstallatie werd onderzocht door 
een adviesbureau, dezelfde middag werd een repa-
ratie uitgevoerd, wat dringend noodzakelijk was, het 
werd een rapport met diverse aanbevelingen voor 
reparatie op de korte termijn maar de gehele instal-
latie werd niet afgekeurd.

Mijn voorstel om de noodzakelijk reparaties uit te 
voeren mochten niet doorgaan van het PB, men 
moest eerst op 18 december 2007 vergaderen, (be-
groting 13.405,35 euro exclusief hak- en breekwerk, 
dat we zelf konden doen en kon men meteen een 
gebruiksvergunning aanvragen).

Ook zijn er controles geweest op waterleiding en 
brandveiligheid, maar dat was in orde.
Op 12 december heb ik het ontruimingsplan ge-
kregen voor de kerstvieringen, na mededeling van 
de gemeente Uithoorn dat deze kerstviering in De 
Schans onder bepaalde voorwaarden mocht door-
gaan.

Het kerkgebouw was op die datum nog W.A. verze-
kerd en op de vraag van de brandwachten had men 
volmondig JA kunnen zeggen.

Daarna heb ik van de heer Van Bemmelen niets meer 
gehoord, terwijl mijn taak had het onderhoud van de 
Schanskerk was, en is hij buiten mijn medeweten 
met de mensen van de verzekering door het kerkge-
bouw gelopen en hebben zij in 3 uur tijd meer gezien 
dan andere onderzoekers in 3 dagen, terwijl de aan-
wezige rapporten uitwijzen dat de laatste 8 jaar de 
bouwkundige toestand van het kerkgebouw prak-
tisch niet veranderd is.

Op 20 december om 19,00 uur werd ik gebeld door 
de heer Van Leeuwen dat het kerkgebouw gesloten 
was i.v.m. de WA-verzekering, ik kon het niet geloven 
en heb meteen per e-mail mijn functie in de financi-
ele commissie opgezegd.

Alle redenen van het PB, de verzekeraar en het bis-
dom, om het kerkgebouw aan de Schans op 20 de-
cember 2007 te sluiten zijn voor een groot deel ver-
kregen uit diverse rapporten welke door het bisdom, 
de monumentenwacht en het voormalige parochie-
bestuur van De Schans zijn opgesteld, t.w. 2000 on-
derzoek Bisdom naar bouwkundige staat klerkge-
bouw en torens 2006 onderzoek Monumentenwacht 
naar bouwkundige staat kerkgebouw en torens.

Hieruit blijkt dat de bouwkundige staat niet veel ver-
slechterd is, maar dat groot onderhoud noodzakelijk 
is (zie ook de quick scan van de gemeente Uithoorn 
in 2008). 2003 rapport bestrijding houtrot en onge-
dierte, 2004 rapport funderingsonderzoek en hoogte 
meting 2006 rapport aangaande vocht in muren.

Het PB, in het bijzonder de heren Van Bemmelen en 
Bosma, gingen zich steeds meer verschuilen achter 
de kreet dat zij hoofdelijk verantwoordelijk waren als 
er wat zou gebeuren, maar dat had men kunnen we-
ten voor zij aantraden, omdat de bouwkundige rap-
porten toen al bekend waren.

In 1989 is het leiendak van de sacristie vernieuwd.
Het parochiecentrum is gebouwd in 1994 en tege-
lijk zijn ook de leien van de dagkerk vernieuwd, dit 
centrum is gebouwd volgens de voorschriften van de 
brandweer, de scheidingsmuur met het kerkgebouw 
is minimaal 30 minuten brandwerend en alle instal-
laties zijn onafhankelijk van het kerkgebouw, hier 
kon gewoon een gebruiksvergunning voor worden 
aangevraagd bij de gemeente Uithoorn wat nooit ge-
beurd is (verlies 10.000,- euro). In 2005 was het toen-
malige bestuur van de Schanskerk zover dat de fi-
nanciën voor de restauratie van de torens praktisch 
rond waren en men dat werk wilde laten uitvoeren 
wat door het bisdom middels een brief van 13-5-
2005 werd gestimuleerd maar eind 2005 weer werd 
teruggedraaid, indien men dat toen had uitgevoerd 
waren de torens nu in prima conditie.

Het argument dat het terrein rondom de kerk ge-
vaarlijk is i.v.m. vallende leien is onzin daar niemand 
er een gevonden heeft, en het PB dit terrein wel be-
schikbaar heeft gesteld als opslag aan een aanne-
mer, terwijl men de parochianen dringend verzocht 
het terrein niet te betreden, dit getuigt dat men er 
zelf geen gevaar zag.

Al geruime tijd wil het PB de kerk aan de Schans in-
pakken door netten over de daken en torens te leg-
gen en hekken voor het kerkgebouw te plaatsen, 
wat inmiddels is gebeurd (kosten 56.000,- euro, wel-
ke men beter voor Kerstmis 2007 had kunnen beste-
den, zodat de parochianen van De Schans op een 
waardige wijze afscheid van hun kerkgebouw had-
den kunnen nemen).

Ook vraag ik me af hoe het zit met de contracten en 
inkomsten van de telecomaanbieders die boven het 
priesterkoor van de kerk aan de Schans hun appara-
tuur hebben staan, kunnen zij wel in de kerk? Deze 
bedrijven hebben veel geïnvesteerd, ook in het kerk-
gebouw en betalen er ieder jaar nog voor.
Samenvattend kunnen we stellen dat, toen de ge-
meente Uithoorn liet weten dat de kerk aan de Schans 
een gemeentemonument is en er geen sloopvergun-
ning wordt afgegeven, het PB - vooral de heren Van 
Bemmelen en Bosma - met hulp van het bisdom het 
kerkgebouw aan de Schans zo snel als mogelijk heb-
ben gesloten, het kerkgebouw De Burght is gered en 
niet te koop voor de gemeente Uithoorn en de bouw 
van een nieuwe kerk is geen optie meer.

Dat dit ten koste gegaan is van veel parochianen van 
De Schans die niet meer naar de kerk gaan of naar 
een andere parochie in de omgeving, is niet hun pro-
bleem en deert hen niet.

Maar de geschiedenis herhaalt zich, het PD geeft de 
kerk aan de Schans terug aan de economen van het 
bisdom en kan zijn handen in onschuld wassen, zo-
als Pilatus deed toen hij Jezus terug gaf aan de ho-
gepriesters en schriftgeleerden.
Het PB wil de parochianen van de Schans en het 
kerkgebouw vernederen door het gebouw te laten 
inpakken, zoals Jezus vernederd werd met doornen 
kroon op zijn hoofd en een soldatenmantel om zijn 
schouders.

Maar één ding weet ik zeker, Jezus, Maria en Jo-
seph vluchtten voor Herodus naar Egypte en kwa-
men terug toen Herodus gestorven was, nu zijn 
ze voor Kerstmis 2007 uit het kerkgebouw aan de 
Schans gevlucht en naar mijn mening komen ze te-
rug, zodra bepaalde mensen uit het parochiebestuur 
zijn opgestapt.

In een gesprek met bisschop Mgr. Punt en de heren 
Duijsens en Fennis, bij wie ik als bouwkundig advi-
seur voor de actiegroep Open de Kerk aanwezig was, 
heb ik gesteld dat nu een nieuwe kerk geen optie 
meer is het kerkgebouw aan de Schans eventueel in 
aangepaste vorm gerestaureerd kan worden van de 
grondopbrengst van De Burght en de opbrengst van 
het pand aan het Zijdelveld. (geschat 1.800.000,- eu-
ro + 640.000,- euro).

Wim	Röling.	Bouwkundige
en	voormalig	lid	Financiële	Commissie.

Bus 140 niet naar Breukelen
Met bovenstaande leus en met de gelijknamige Hyves 
pagina is het afgelopen half jaar vanuit De Ronde Ve-
nen actie gevoerd en druk uitgeoefend op de Staten 
van de Provincie Utrecht. Mede door berichtgeving in 
deze krant is aandacht gevraagd voor de gevolgen van 
het opheffen van de rechtstreekse busverbinding vanuit 
Uithoorn en De Ronde Venen.

Ten behoeve van het Randstad Spoor heeft Gedeputeer-
de Staten besloten buslijnen op te heffen, in te korten 
en om te leiden. Het gevolg voor de reizigers: een on-
gewenste onderbreking van de reis naar Utrecht, lan-
gere reistijden en een onaanvaardbare stijging van de 
reiskosten voor de vele dagelijkse gebruikers van bus-
lijn 140. Twee meiden uit Wilnis die op het VWO zitten 
in Utrecht zijn de Hyves pagina gestart met vele hon-
derden reacties en sympathiebetuigingen tot gevolg. 
Door het bezoeken van commissie- en raadsvergade-
ringen en het corresponderen met leden van de Com-
missie Mobiliteit, Milieu en Economie voor streekvervoer 
is geprobeerd met de beleidsvoerders in gesprek te ko-
men. Er zijn door de Wilnisse meiden voorstellen ge-
daan aan de Gedeputeerde, die namens de VVD deel 
uitmaakt van de statenvergadering, om in ieder geval in 
de spits de busverbinding met Utrecht in stand te hou-
den. Op een panklaar voorstel waarin de nieuwe buslijn 

om en om naar Utrecht en Breukelen rijdt is in het ge-
heel niet ingegaan. Er is zelfs niet op gereageerd net als 
op alle correspondentie en inspreekbeurten waarin de 
problemen onder de aandacht van de Gedeputeerde en 
zijn College zijn gebracht.
Sinds enkele weken worden Rondeveners er met pos-
ters in bushokjes van treinconducteurs met opgebla-
zen wangen op gewezen vanaf nu uitsluitend fluitend 
naar Utrecht te reizen. Er is een tijdelijke 50%-actie voor 
buskaartjes bedacht die gedurende één jaar van kracht 
is. Daarna betaalt men alsnog de volle mep. De zwaar-
ste kostenpost, het NS abonnement, die voor een ver-
dubbeling van de reiskosten zorgt, blijft voorlopig on-
gemoeid. Het enige en hoogsthaalbare dat nu decem-
ber 2008 nog rest, en dat in de Commissie MME aan de 
orde is, zijn prijsacties voor het treintraject Breukelen/
Utrecht. Alle betrokkenen delen de teleurstelling over 
de volkomen onverschilligheid van de Gedeputeerde en 
het College van VVD en CDA om met betrokken burgers 
in overleg te gaan. Het zoeken naar oplossingen voor de 
problemen is ter zijde geschoven onder het mom dat er 
nu eenmaal offers gedaan moeten worden. Het is alleen 
jammer als het je treft.

Namens	de	actievoerders	uit	Wilnis,
Bart	Schomaker

De waarheid rond de kerk aan de Schans

De geschiedenis 
herhaalt zich

Busverbinding Utrecht Centraal
Vandaag moest mijn (leerplichtige!) zoon voor het eerst 
fluitend naar zijn school in Utrecht zien te komen met 
de verbeterde-vaker-dan-ooit-naar-Utrecht- busdienst.
 
Hierbij het trieste relaas van een MBO leerling uit 
Mijdrecht met bestemming ROC, Grebbeberglaan 
Utrecht:
maandag 15 december
 
7.47 uur: vertrek vanuit Mijdrecht met lijn 130  
8.26 uur: sms: pap, ik ben nu in Breukelen, ik moet 10 
min wachten om de bus naar Maarssen te nemen waar 
ik moet overstappen op de bus naar Utrecht CS” 
8.36 uur: gebeld: pap, ik ben weer op weg, nu naar 
Maarssen 
9.15 uur: begin school (TE LAAT, nog steeds niet op 
school!)
ca. 9.30: aankomst Utrecht CS, op weg naar de tram 
richting Kanaleneiland
9.50 uur: aankomst ROC Grebbeberglaan
 
16.30 uur: einde schooldag
18.30 uur: eindelijk thuis! 
Geen tijd meer om even je verhaal te doen, maar gelijk 
aan tafel aanschuiven, want: er moet na het eten nog 
huiswerk gemaakt worden.
 

Beste Fluitend naar Utrecht: 
Fluitend van Mijdrecht naar Utrecht, met een reistijd 
van 2 uur: dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Heeft u zelf al deze rit naar Utrecht gemaakt waarbij u, 
om de reiskosten niet nog hoger te maken (een MBO 
scholier krijgt nl. GEEN OV jaarkaart)
2 keer over moet stappen en 2 uur onderweg bent?
Om het reizen met de nieuwe streekbussen van en 
naar station Breukelen NOG aantrekkelijker te maken 
kunt u een jaar lang met 50% korting reizen.
U wordt echter blij gemaakt met een dode mus, de-
ze korting levert u nl. direct weer in om uw duurdere 
treinkaartje naar Utrecht te kopen.
Ik raad het u niet aan...
 
Wij hopen dat dit HEEL SPOEDIG gaat veranderen, 
want dit is niet motiverend, zeker niet voor leerplichtige 
MBO scholieren die nog 4 jaar dagelijks naar Utrecht 
moeten reizen.
 
Met “fluitende” groeten,
Een MBO scholier die gedwongen wordt om DUUR-
DER met de trein te reizen om op TIJD op school te ko-
men.

Maurice	Middel

Bewoners van de appartementen 
boven Winkelcentrum Amstel 

Plein zijn ongelukkig
Twee jaar lang hebben de bewoners van de apparte-
menten op het Amstelplein in de ellende gezeten door 
de verbouwing van het winkelcentrum.
Rabopensioenfonds eigenaar en beheerder Actys zagen 
hun kans schoon geld te gaan verdienen aan de uitbrei-
ding van het winkelcentrum.

De bewoners van de appartementen hebben geen en-
kele vergoeding ontvangen voor al deze overlast, maar 
moeten per 1 januari 2009 een verhoging gaan beta-
len van 98 procent aan servicekosten, met als argument 
dat de schoonmaakkosten erg gestegen zijn; “hoe be-
denken ze dit”.
Er wordt helemaal niet schoongemaakt, de algemene 
ruimten en de liftvloeren zijn vies. De dekvloeren op de 
galerijen zijn stuk en in de boxen zijn regelmatig lekka-
ges van uit de parkeergarage, die met lapmiddelen wor-
den hersteld.
 
Na al deze ellende, wie schetst mijn verbazing, wordt er 
een feest op het Amstelplein gehouden, waarmee voor-

noemde bewoners het geheel oneens zijn.
Ik hoor u nu al zeggen ‘wat een vervelende mensen’.
Realiteit: Deze feestavond, voor de Meerwijkbewoners 
gaat duren van 20.00 tot 23.00 uur, dus weer overlast en 
men wil dit meerdere keren per jaar gaan doen.
Wat kost een avondje,15.000 euro en het wordt betaald 
van uw  en mijn gemeenschapsgeld.
Van dit geld had de gemeente het plein blijvend kunnen 
inrichten, bijvoorbeeld met een paar mooie  bloemen of 
plantenbakken.

De appartementbewoners hebben bezwaar gemaakt bij 
de verhuurder over de servicekostenverhoging en even-
zo bij de gemeenten tegen de geluidsoverlast op 20 de-
cember 2008.
Het feest gaat door en wat de verhuurder betreft. daar 
wachten we op een antwoord.
Ik houd u op de hoogte.

Th.H.	Peters
Amstelplein	351,	Uithoorn



Regio - Met man en macht wordt er ge-
werkt aan de nieuwe N201. De bouw van 
de tunnel onder de ringvaart en de on-
derdoorgang onder de Aalsmeerderweg 
gaat in een hoog tempo voort. De andere 
deelprojecten zijn volop in voorbereiding: 
sinds de vorige nieuwsbrief zijn vier nieu-
we ruimtelijke procedures gestart. We 
verwachten in het najaar van 2009 met 
de uitvoering van verbreding van de Fok-
kerweg, de nieuwe aansluiting op de A9, 
de Omlegging Amstelhoek en de ombouw 
van de A4 te kunnen beginnen. 

Het N201-project is regelmatig in het nieuws. 
Bijvoorbeeld in de discussie over de Boeren-
landvariant. In deze nieuwsbrief leest u hier-
over het laatste nieuws. Ook leest u welke an-
dere invloeden van buitenaf het project extra 
complex maken. Maar het motto van de pro-
jectleider is: ‘de aanhouder wint’ Het project-
team houdt u ook graag op de hoogte van-
daar deze pagina met de laatste nieuwtjes en 
de vorderingen: 

BOERENLANDVARIANT 

De provincie Noord-Holland en de gemeen-
te Haarlemmermeer bekijken momenteel of zij 
afspraken kunnen maken over de voorwaar-
den waaronder de zogenoemde Boerenland-
variant kan worden aangelegd. Belangrijk 
daarbij is of het rijk toestemming zal geven 
voor het (tijdelijk) gebruik van een gebied dat 
bedoeld is voor de aanleg van een parallelle 
Kaagbaan voor Schiphol. Voor de verbinding 
tussen de A4 en de Omlegging Aalsmeer-
Uithoorn heeft het Projectbureau N201+ een 
weg ontworpen door Schiphol-Rijk en onder 
andere met een viaduct boven de huidige Fok-
kerweg, zoals is afgesproken in de Realisatie-
overeenkomst van november 2004. Dit is de 
‘Omlegging Schiphol-Rijk’. In december 2007 
heeft het Projectbureau bij de gemeente Haar-
lemmermeer een vrijstelling van het bestem-
mingsplan aangevraagd om dit deel van de 
nieuwe N201 te kunnen bouwen. In inspraak-
reacties hebben bedrijven en organisaties uit 
de omgeving nadrukkelijk laten weten dat zij 
de voorkeur geven aan een alternatieve lig-
ging. Zij pleiten voor de zogenoemde Boeren-
landvariant. Deze variant loopt door het ‘boe-
renland’ ten westen van de huidige bebou-
wing van Schiphol-Rijk en niet door het kan-
torenpark.

VERLEGGINGSKOSTEN

In 2004, bij het afsluiten van de Realisatieover-
eenkomst voor de N201, konden gemeenten 
en provincie niet voor de Boerenlandvariant 
kiezen, omdat het rijk en Schiphol niet wilden 
instemmen met een weg in het gebied waar 
ook de parallelle Kaagbaan zou kunnen ko-
men. Ook een tijdelijke weg was toen niet be-
spreekbaar. Op het moment dat de parallelle 
Kaagbaan aangelegd zou worden, zou de weg 
namelijk moeten worden verlegd naar het tra-
cé van de Fokkerweg. Er was geen partij die 
de verleggingskosten wilde betalen.  Nadat de 
vrijstelling voor de Omlegging Schiphol-Rijk 
bij de gemeente Haarlemmermeer was aan-
gevraagd, is de discussie over de Boerenland-
variant in een stroomversnelling gekomen. De 
gemeente Haarlemmermeer heeft zich bereid 
verklaard om de verlegging van de Boeren-
landvariant te bekostigen, mocht er een paral-
lelle Kaagbaan komen.

IN GESPREK

Nu de fi nanciële risico’s in principe gedekt 
zijn, kan worden gekeken of de Boerenland-
variant kan worden aangelegd. De provincie 
en de gemeente Haarlemmermeer zijn daar-
voor met elkaar in gesprek gegaan. Onder-
zocht wordt onder welke voorwaarden de 
Boerenlandvariant kan worden aangelegd en 
of het rijk en Schiphol toestemming zullen ge-
ven voor het tijdelijke gebruik van het gereser-
veerde gebied. Naar verwachting zal het zeker 
tot februari 2009 duren voordat er meer dui-
delijkheid is of de partijen tot afspraken kun-
nen komen. Pas dan wordt ook duidelijk of de 
Boerenlandvariant er komt of dat het toch de 
variant boven de Fokkerweg wordt.

KAAGBAAN

Tot 1 april 2008 was de reservering voor de 
parallelle Kaagbaan vastgelegd in het streek-
plan Noord-Holland Zuid van de provincie 
Noord-Holland. Per 1 april is deze reservering 
niet verlengd. Het rijk heeft echter aangege-
ven het gebied ten westen van Schiphol-Rijk 
te willen open houden voor de eventuele aan-
leg van een extra start- en landingsbaan, c.q. 
de parallelle Kaagbaan.

DISCUSSIE VERTRAAGT 

In afwachting van de studie naar de mogelijk-
heden voor de aanleg van een Boerenlandva-
riant heeft de gemeente Haarlemmermeer be-
sloten om de aanvraag tot vrijstelling van het 
bestemmingsplan voor de variant boven de 
Fokkerweg aan te houden. Het aanhouden 
van de vrijstellingsprocedure, de te verwach-
ten bezwaren van de omgeving tegen deze va-
riant en de studie naar de Boerenlandvariant 
maken dat er vertraging optreedt bij de ople-
vering van de nieuwe N201 tussen de nieu-
we aansluiting op de A4 en de Anchoragel-

aan. De verwachting is dat dit deel pas medio 
2013 gereed kan zijn. Het maakt daarbij niet 
uit of voor de Boerenlandvariant wordt ge-
kozen of dat de variant boven de Fokkerweg 
wordt gerealiseerd. De realisatie van de ove-
rige projectdelen van het N201+programma 
loopt vooralsnog geen vertraging op. Dit bete-
kent dat deze delen eind 2011, dan wel begin 
2012 gereed zijn. Op dit moment wordt onder-
zocht wat de vertraging bij Schiphol-Rijk be-
tekent voor de openstelling van de Omlegging 
Aalsmeer-Uithoorn. De verwachting is dat het 
verkeer in 2012 delen van de nieuwe N201 zal 
kunnen gebruiken.

AMSTELVEEN BIJ OVERLEG 

De gemeente Amstelveen zal gaan deel-
nemen aan het bestuurlijk overleg over het 
N201+programma. Dit is een van de punten 
uit de samenwerkingsovereenkomst waar-
in de gemeente en de provincie Noord-Hol-
land afspraken maken om de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van Amstelveen te verbeteren. 
Met de ondertekening van de overeenkomst 
wordt de samenwerking van Amstelveen met 
de andere partijen rond de N201 nieuw le-
ven in geblazen. Voor de N201 is afgesproken 
dat de gemeente Amstelveen 18 miljoen eu-
ro zal bijdragen. Verder is afgesproken dat er 
een ongelijkvloerse kruising komt bij de Zij-
delweg. Daaraan draagt de gemeente Amstel-
veen nog eens 7,6 miljoen euro bij. De wethou-
der zal deelnemen aan het bestuurlijk overleg. 
Amstelveen heeft daarmee een stem in nieu-
we ontwikkelingen in het N201+programma. 
In de huidige samenwerkingsovereenkomst 
maken provincie en gemeente overigens niet 
alleen afspraken over de N201. Ze kijken ook 
naar andere manieren om de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van Amstelveen te verbeteren. 
Zo leggen de gemeente en provincie ook vast 
dat er bij de Carmenlaan een knooppunt komt 
voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en dat 
er in het A9-tracé een tunnel zal worden aan-
gelegd voor het OV. Voor de A6-A9 is overeen-
gekomen dat de provincie ook fi nancieel aan 
een tunneloplossing zal bijdragen. 

DE RONDE VENEN TEKENT 

Op 3 december ondertekent de gemeente De 
Ronde Venen het Realisatiebesluit N201+. 
Hiermee schaart de gemeente zich achter al-
le afspraken rondom de vernieuwing van de 
N201, zoals vastgelegd in het Realisatiebesluit 
van november 2004. In november 2004 kon de 
gemeente niet tekenen, omdat destijds voor 
de passage van de Amstel nog sprake was van 
een vaste, hoge brug. Inmiddels is besloten 
om een aquaduct onder de Amstel aan te leg-
gen. De gemeenteraad van De Ronde Venen 
heeft hier 2 miljoen voor beschikbaar gesteld. 
Met de ondertekening treedt de gemeente 
De Ronde Venen ook toe tot het bestuurlijk 
overleg over het N201+programma. Daarmee 
heeft de gemeente een stem in eventuele nieu-
we ontwikkelingen in het N201+programma.

ZIJDELWEG ONGELIJKVLOERS

De gemeenten Amstelveen en Uithoorn en de 
provincie Noord-Holland willen de kruising 
van de nieuwe N201 en de Zijdelweg ongelijk-
vloers aanleggen. Een ongelijkvloerse kruising 
is beter voor de doorstroming en voor de ver-
keersveiligheid. Al langere tijd geleden spra-
ken de gemeenten bij de provincie de wens 
uit om de kruising met de Zijdelweg ongelijk-
vloers aan te leggen, maar het was lastig om 
de fi nanciering rond te krijgen. Onlangs is dit 
gelukt. De ongelijkvloerse kruising is onge-
veer 19 miljoen euro duurder dan een gelijk-
vloerse kruising. Alle drie de partijen betalen 
mee aan deze meerkosten. De provincie be-
taalt een derde deel. Het resterende tweeder-
de deel wordt voor 60% betaald door de ge-
meente Amstelveen en voor 40% door de ge-
meente Uithoorn. Bij de Zijdelweg komt dus 
geen kruising met verkeerslichten meer. De 
nieuwe N201 zal hier met een viaduct over de 
Zijdelweg heen gaan. Dit viaduct ligt op het 
grondgebied van Amstelveen net ten noorden 
van Uithoorn. Zowel aan de noordkant van de 
nieuwe N201, als aan de zuidkant komen er 
op- en afritten. Een ongelijkvloerse kruising 
komt niet alleen de doorstroming op de nieu-
we N201 ten goede, maar ook de doorstro-
ming op de Zijdelweg en is uiteraard ook be-
ter voor de verkeersveiligheid. Om de onge-
lijkvloerse kruising mogelijk te maken, moet 
er een ruimtelijke procedure worden gevoerd. 
Na akkoord van Provinciale Staten zal het Pro-
jectbureau N201+ de aanvraag voor vrijstel-
ling van het bestemmingsplan indienen bij 
de gemeente Amstelveen. Belanghebbenden 
kunnen een reactie geven. Gemeente en pro-
vincie zullen de belanghebbenden gezamen-
lijk informeren.

AMSTELAQUADUCT 

De nieuwe N201 gaat met een aquaduct on-
der de Amstel door. In dit gebied loopt de weg 
door een polder. Aan de westkant van de Am-
stel, de kant van Amstelveen, ligt het maaiveld 
2 meter onder NAP, aan de oostkant is dat 
zelfs 5,5 meter onder NAP. In het ontwerp van 
het aquaduct is er aan de westkant voor ge-
kozen om de wanden van het aquaduct door 
te laten lopen tot de weg op gelijk niveau van 
de dijk langs de Amstel uitkomt. Bij een even-
tuele calamiteit blijft het water in het aqua-
duct staan en loopt het achtergelegen land 
niet onder. 

Aan de oostkant, de kant van Amstelhoek, is 
er vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch 
oogpunt voor gekozen om de weg niet tot bo-
ven NAP-niveau door te laten lopen. Omdat 
de polder aan deze kant van de Amstel di-
rect veel lager ligt, zou de weg 6 meter boven 
het maaiveld uitsteken. Er is daarom gekozen 
voor een noodkering. De noodkering bestaat 
uit een stalen schuif. Bij een dreigende ca-
lamiteit zakt de schuif naar beneden en sluit 
zo de weg tot NAP-niveau af. Het aquaduct 
wordt 10 meter breed. Op het diepste punt ligt 
de weg bijna 10 meter onder NAP. De schuif 
steekt circa 7 meter boven NAP uit. Het dich-
te gedeelte van het aquaduct is zo’n 130 me-
ter lang. De totale lengte van het aquaduct, 
het dichte en open gedeelte van de toeritten 
gezamenlijk, bedraagt ongeveer 350 meter. In 
het aquaduct komen 2 rijstroken, één voor el-
ke rijrichting.

GEEN BRUG

In de plannen voor de nieuwe N201+ was 
aanvankelijk sprake van een hoge brug over 
de Amstel. Verschillende partijen hebben zich 
sterk gemaakt voor een aquaduct en hier-
voor ook geld beschikbaar gesteld. Het aqua-
duct kost ruim � 15 miljoen meer. De provincie 
Noord-Holland levert zelf de grootste fi nanci-
ele bijdrage van � 8 miljoen. Verder dragen de 
provincie Utrecht, de gemeente Amstelveen, 
de gemeente Uithoorn en de gemeente De 
Ronde Venen bij.

COALITIEAKKOORD UTRECHT

In de provincie Utrecht is recent een nieuw 
coalitieakkoord gesloten. Daarin is vastge-
legd dat Utrecht voor de N201 een aquaduct 
met 4 rijstroken willen en dat ze willen onder-
zoeken of er een breder rechtdoortracé kan 
worden aangelegd. Wat betekent dat voor het 
N201+programma? Het nieuwe coalitieak-
koord in de provincie Utrecht is op 23 sep-
tember gepubliceerd. Eind juni heeft het Pro-
jectbureau N201+ van de provincie Noord-
Holland een vrijstellingsverzoek ingediend bij 
de gemeente Amstelveen om de vernieuwing 
van de N201 bij Amstelhoek te kunnen rea-
liseren op het grondgebied van Amstelveen. 
Op dit moment zijn de afspraken in Utrecht 
uit het coalitieakkoord voor de N201 nog niet 
omgezet in concrete projecten. Ook de fi nan-
ciering van wensen zoals een breder aquaduct 
of een gestrekt tracé, is nog uiterst onzeker. 
Daarom gaat het Projectbureau ook door met 
de huidige procedure voor een aquaduct met 
1x2 rijstroken. Dit project is concreet en haal-
baar. Voor deze oplossing is wel budget. En 
deze oplossing maakt het mogelijk om op de 
kortst mogelijke termijn de leefbaarheid, be-
reikbaarheid en doorstroming in dit econo-
misch belangrijke gebied te verbeteren. Het 
gebeurt vaker dat er in de loop van een pro-
ject nieuwe ideeën ontstaan. Het is niet altijd 
mogelijk of wenselijk om die nog binnen het 
lopende project te verwezenlijken, omdat het 
project dan vaak veel langer gaat duren. Daar-
mee duurt het dan ook veel langer voordat de 
problemen waarvoor het project een oplossing 
biedt, zijn aangepakt.

VERVOLGSTUDIE N201

Als het huidige N201+programma is afge-
rond zal de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
van de regio sterk verbeteren. Het program-
ma biedt een oplossing tot zeker 2020. Maar 
de ontwikkelingen in de regio staan niet stil: 
gemeenten, Schiphol, de bloemenveiling ma-
ken allemaal plannen voor hun (ruimtelijke) 
ontwikkeling na 2020. Ook dan moet de re-
gio goed bereikbaar blijven. Begin van dit jaar 
is er een zogenoemde tweede fase studie ge-
start voor de periode 2020 - 2030. Er wordt 
daarbij onder andere gekeken naar de effec-
ten van de nieuwe, omgelegde N201 in relatie 
tot de opgewaardeerde A2 en A9 en de ver-
beterde openbaar vervoervoorzieningen. On-
derzocht wordt welke problemen zich op ter-
mijn gaan voordoen, waar, hoe groot en wan-
neer. Bij de studie zijn de Stadsregio Amster-
dam, de gemeenten, de provincie Utrecht, het 
Rijk en het regionale bedrijfsleven nauw be-
trokken. De resultaten van die studie worden 
eind van dit jaar verwacht.

EERSTE STUKJE NIEUWE 
N201 IN GEBRUIK

Vanaf december gaat het verkeer op de Fok-
kerweg al gebruik maken van een stukje nieu-
we N201. Het gaat om het een stukje bij Ou-
de Meer ter hoogte van de tunnel in aanbouw 
onder de ringvaart. De aannemer kan dan in 
het gebied waar nu de Fokkerweg ligt de in-
uitrit voor de tunnel bouwen. Verkeer vanuit 
het noorden wordt over een nieuw stuk Fok-
kerweg en een nieuwe brug geleid. Tussen de 
Cessnalaan en de Koolhovenlaan komt het 
verkeer weer op de bestaande Fokkerweg te-
recht. Verkeer uit noordelijke richting dat naar 
de Cessnalaan of de Capronilaan wil, moet 
een andere route gaan volgen. Dit verkeer 
moet doorrijden tot de rotonde bij de Ancho-
ragelaan en van daar terugrijden. Om de Fok-
kerweg te kunnen bereiken vanaf de Cessna-
laan of de Capronilaan moet in de nieuwe si-
tuatie via de Douglassingel en de Koolhoven-
laan worden gereden. De Douglassingel krijgt 
gedeeltelijk eenrichtingsverkeer en er komt 
aan één zijde een stopverbod. Ook op de oude 
Fokkerweg gaat eenrichtingsverkeer gelden 
tussen de Koolhovenlaan en de Capronilaan.

DE OMLEGGING  VAN DE N201 VORDERT GESTAAG

Zicht op het ‘boerenland’ ten westen van het kantorenpark Schiphol-Rijk. 
Foto: mw. Sijke Verhagen

Westelijke ingang van het aquaduct, richting Amstelhoek. 
Artist Impression: Royal Haskoning

Zicht op de noodkering, staande op de Amsteldijk Noord. 
Artist Impression: Royal Haskoning

De fi ets- en voetgangersbrug ligt aan de linkerzijde van de foto 
lager dan aan de rechterzijde. Foto: mw. Madeleine Maat
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DE OMLEGGING  VAN DE N201 VORDERT GESTAAG

Zicht op het ‘boerenland’ ten westen van het kantorenpark Schiphol-Rijk. 
Foto: mw. Sijke Verhagen

Zicht op het ‘boerenland’ ten westen van het kantorenpark Schiphol-Rijk. 
Foto: mw. Sijke Verhagen

Huidige situatie van de Zijdelweg, gezien richting Aalsmeer. 
Foto: mw. Madeleine Maat

Westelijke ingang van het aquaduct, richting Amstelhoek. 
Artist Impression: Royal Haskoning

Oostelijke ingang van het aquaduct, richting Uithoorn. 
Artist Impression: Royal Haskoning

Verkeer passeert de noodkering aan Amstelhoekse zijde. 
Artist Impression: Royal Haskoning

Zicht op de Bovenkerkerpolder, richting Uithoorn. 
Foto: dhr. Ed Lonnee

Inrijden van de fi ets- en voetgangersbrug, augustus 2008. 
Foto: dhr. Ruud Karstens

Huidige fi etspad tussen de Geniedijk en het busviaduct. 
Foto: dhr. Ed Lonnee

De fi ets- en voetgangersbrug ligt aan de linkerzijde van de foto 
lager dan aan de rechterzijde. Foto: mw. Madeleine Maat
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Uithoorn - Het stond al breeduit aan-
gekondigd in deze krant: dat de winke-
liers van Winkelcentrum Amstel Plein het 
afgelopen weekend hun deuren ruim-
schoots zouden openen om klanten de 
kans te geven hun kerstinkopen te doen. 
De hal en de meeste winkels waren in 
kerstsfeer getooid en dat geeft toch ex-
tra cachet aan de zaak. De winkeliers-
vereniging had niet alleen gezorgd voor 
een leuke aankleding maar tevens voor 
wat muziek om wat leven in de brouwerij 
te krijgen. Een dixielandband, gekleed in 
een outfi t uit de tijd van Charles Dickens, 
blies er vrolijk op los en dat trok natuur-
lijk de nodige nieuwsgierige klanten van 
buiten het winkelcentrum naar binnen. 
Sommige kleine kinderen waren hele-
maal in de ban van deze ‘blazers’ met 
een ludieke kleding en zagen het met 
stijgende interesse aan. Bij verschillende 
winkels boden gastvrouwen lekkere hap-
jes aan om hen in de stemming te bren-
gen, maar meer nog om hen kennis te la-
ten maken met bijzondere kerstproduc-
ten die de winkeliers op de plank heb-
ben liggen. De eigenaar van het Thee-
huis, annex Vlaaierie, kon zich in de han-
den wrijven. Bijna alle stoelen waren be-
zet tijdens de lunch en ook daarna. Ove-
rigens liep het bij alle winkels naar te-
vredenheid, voor zover de winkeliers dit 
tussen de bedrijven door even aan ons 
konden meedelen. Of er méér dan vorig 
jaar is omgezet was nu nog niet bekend. 
“Dat kunnen we pas na nieuwjaar zeg-
gen, maar een feit is wel dat onze zon-
dagopenstelling erg in de behoefte voor-
ziet. En dat hebben we al wél geconsta-
teerd”, aldus Jos van den Berg van AH 
die afgelopen weekend ruime openings-
tijden hanteerde.
Naast tevreden mensen zijn er ook altijd 
klagers. Zoals een winkelier die de dixie-
landband vroeg wat verderop te gaan 
staan blazen, want hij kon zijn klanten in 
de winkel niet of nauwelijks verstaan… 
Voor hem hoefde die muziek niet zono-
dig. Tja, óók een standpunt en dat kun je 
respecteren of niet.. Moet kunnen...Maar 
over het algemeen was het vrolijkheid 
troef in het winkelcentrum  met de sfeer-
volle dixielandband. Degene die zich ook 
op passende wijze presenteerde was de 
Evangelische Christen Gemeenschap. 
Medewerkers deelden in de hal aan het 
winkelend publiek folders uit en boden 
hen met alle plezier een kopje warme 
erwtensoep aan. ’s Avonds was er in de 
opgetuigde tent buiten op het Amstel-
plein een optreden van The Cats Aglow 
band die de muziek van de bekende Vo-
lendamse formatie deed herleven. Een en 
ander was met een hapje en een drankje 
georganiseerd door Buurtbeheer Meer-
week. Op zondag was het duidelijk min-
der druk, hoewel er toch nog gewinkeld 
werd. Bij het Theehuis kon men stukjes 
oliebol proeven en van een glaasje glüh-
wein genieten. Er werd live pianospel ten 
gehore gebracht door Paul Schoenma-
kers. Het wat mindere bezoek deed daar-
om niets af van de kerstsfeer. Het win-
kelweekend voor de kerst zit er weer op. 
Nog een dag te gaan en dan kunnen de 
winkeliers eindelijk ook genieten van een 
paar dagen welverdiende rust. 

Vrolijk kerstfe� t in

Winkelcentrum Amstel Plein 
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Qui Vive tekent sponsor-
contract met BlokKids
Uithoorn - Onlangs tekende Ten-
nisvereniging Qui Vive een spon-
sorcontract met BlokKids. BlokKids 
is de kinderafdeling van Blok mode 
en in de regio bekend als de toon-
aangevende modezaak op gebied 
van kinderkleding. Om hun band 
met de jeugd van Uithoorn en om-
geving duidelijk te maken is Blok-
Kids een overeenkomst aangegaan 
met de jeugdafdeling van Tennisver-
eniging Qui Vive. Vanzelfsprekend is 
Qui Vive zeer content met deze sa-
menwerking en komt het sponsor-
geld zeker goed van pas. In de toe-
komst zal de wedstrijd-jeugd gaan 

spelen in speciale tennistenues met 
het logo van BlokKids en zullen de 
trainingen van de wedstrijdspelers 
voor een deel bekostigd gaan wor-
den vanuit het sponsorbudget.
BlokKids zal tevens op velerlei ma-
nieren aanwezig zijn bij de diverse 
activiteiten voor de jeugd in het al-
gemeen.

Bij het ondertekenen van het con-
tract benadrukte voorzitter Jos Cor-
des tegenover  mevrouw Wendy 
Schoevaars van BlokKids nogmaals 
het belang van sponsoring voor de 
vereniging.

Wethouder Jan van 
Breukelen schaatst voor 
het goede doel
De Ronde Venen - Jan van Breu-
kelen schaats op 20 januari 2009 
de alternatieve elfstedentocht. Door 
hem te steunen krijgen kinderen in 
Eldoret-Kenia beter onderwijs. 
Eldoret, het klinkt als een zonnig 
oord in de Costa del Sol. Maar het 
Eldoret waar we het hier over heb-
ben ligt in het westen van Kenia. 
Een dag rijden van de hoofdstad 
Nairobi. Eldoret is gelegen in de Rift 
Valley en werd in het afgelopen jaar 
opgeschrikt door onlusten als ge-
volg van de presidentsverkiezingen 
in december 2007. Mensen werden 
vermoord en moesten op de vlucht. 
In de stad Eldoret werd een vluchte-
lingenkamp opgericht door het Ro-
de Kruis. 3FM Serious Request zet 
zich voor het vluchtelingenkamp, 
maar er zijn meer mensen die zich 
inzetten voor Eldoret.
Sinds 2006 heeft Stichting Eldo-Ex-
cel uit Mijdrecht contacten met de 
school in de sloppenwijk. Wat be-
gon als een heel kleine actie is in-
middels uitgegroeid tot een organi-
satie die al heel wat heeft bereikt. In 
2007 zijn er drie schoollokalen bij-
gebouwd, er zijn nieuwe sanitaire 
voorzieningen en er is stroom aan-
gelegd in de wijk. Inmiddels zijn ook 
de eerste computers gearriveerd en 
wordt de noodzaak om ook hiervoor 
een lokaal te bouwen. Daarnaast is 
er behoefte aan leermiddelen en in-
richting van de lokalen. 

Sloppenwijk
Inmiddels is de rust een beetje weer-
gekeerd en hebben de mensen hun 
weg weer teruggevonden naar hun 
huizen. Dat geldt ook voor de be-
woners van de sloppenwijk Munya-
ka, waar de school Eldo-Excel staat. 
Deze school staat onder leiding van 
Jane Waitaka en biedt onderwijs 
aan kinderen en volwassenen. Met 
scholing kunnen ze een betere toe-
komst opbouwen. 
Jan van Breukelen, wethouder van 
de gemeente de Ronde Venen, heeft 
zich het lot van deze sloppenwijk 
ook aangetrokken en gaat op 20 ja-
nuari 2009 de alternatieve elfste-
dentocht schaatsen. Dit vindt plaats 
in Oostenrijk op de Weissensee. Een 
tocht van 200 kilometer. Door hem 
te sponsoren wordt geld opgehaald 
om de kinderen in de sloppenwijk 
te helpen aan een betere toekomst. 
Ga naar de website www.eldo-excel.
org om het machtigingsformulier in 
te vullen. Maar het kan ook op het 
gemeentehuis de Ronde Venen, bij 
de Rabobank te Mijdrecht en bij de 
Huifkar te Mijdrecht. 

Op de nieuwjaarsmarkt op 7 janu-
ari 2009 in Vinkeveen zal Stichting 
Eldo-Excel aanwezig zijn en kunt u 
kennismaken met de mensen van 
de stichting, maar vooral met het 
werk dat in Kenia met de plaatselij-
ke bevolking wordt gedaan.

Weer persoonlijk record 
voor Veenloper Willem 
van Leeuwen
Regio - Afgelopen zaterdag heeft 
Veenloper Willem van Leeuwen we-
derom een persoonlijk record gelo-
pen. Hij verbeterde in de Linscho-
tenloop z’n beste tijd op de hal-
ve marathon tot een schitteren-
de 1.22.26, bijna anderhalve minuut 
sneller dan z’n oude toptijd. In totaal 
namen 21 Veenlopers deel aan deze 
loop, traditioneel op de laatste za-
terdag voor kerst.
De Linschotenloop is een erg popu-
laire loop in de regio. Er namen op 
zaterdag in totaal bijna 3000 lopers 
deel. De deelnemers krijgen een 
aantrekkelijke route voorgeschoteld 
met de dorpen Linschoten, Oude-
water en Montfoort en het riviertje 
de Lange Linschoten. Er stond een 
stevige wind; de laatste 4 km tegen.
Michael Woerden was de snelste 
Veenloper. Na een overwinning in 
2006 en een tweede plaats in 2007 
moest hij nu genoegen nemen met 
een 7e plaats in het deelnemersveld 
van bijna 1500 lopers. Hij finishte in 
een tijd van 1.12.33. Ricardo van ’t 
Schip kwam op het einde pas goed 
op stoom. Hij bleef echter net niet 
onder de 1.20: 1.20.04. Frans Woer-
den was de vierde Veenloper in Lin-
schoten. Hij finishte in 1.23.36. Mar-
tien Lek liep een heel goede hal-
ve marathon. Hij had blijkbaar wei-

nig last van de harde wind tijdens 
de laatste 4 km. Hij liep namelijk een 
goede 1.27.10.
Er was verder een opvallende pres-
tatie van Herman van ’t Schip. Hij 
vertrok op een tijd van onder de 1.50. 
Hij finishte echter een stuk sneller: 
1.44.25. Een uitstekende prestatie. 
Ook Jos Bunschoten liep een goe-
de halve marathon. Hij deed maar 4 
seconden langer over de 21,1 kilo-
meter dan Herman: 1.44.29. Ook de 
prestatie van Leo van Diemen mag 
niet onvermeld blijven. Hij finishte in 
een mooie 1.48.41.

De overige Veenlopers op de hal-
ve marathon: Kees Dirkson 1.32.55, 
Henny Buijing 1.36.30, Apollo Veen-
hof 1.37.15, Jos Snel 1.38.51, Pe-
ter van Adrichem 1.40.17, Jos van 
’t Schip 1.41.36, Gert van der Geest 
1:44:28, Jaco de Ruiter 1:48:43 en 
Hans Leeuwerik 1:50:52.
Bertus Vrielink nam deel aan de 10 
km. Hij liep een tijd van maar net 
boven de 40 minuten: 40.19. Bertus 
finishte daarmee op een uitsteken-
de 2e plaats in de categorie Masters 
55. Karin van Zijtveld finishte maar 
net achter haar vader Rob. Het ver-
schil was (nog maar) 24 seconden: 
48.58 om 49.22. Mirjam de Waart 
liep de 10 km in 50.33.

Tennisvereniging Wilnis 
ontvangt defibrillator
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis 
heeft dinsdagavond 16 december 
officieel een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) ontvangen. Het 
apparaat hangt binnenkort ook op 
ruim twintig andere plaatsen in de 
gemeente bij sportverenigingen en 
servicepunten. Met een AED kan na 
een hartstilstand een stroomstoot 
worden gegeven.
De gemeente De Ronde Venen is 
vorig najaar benaderd door ver-
schillende sportverenigingen met 
de vraag om subsidie in het leven 
te roepen voor de aanschaf van 
Automatische Externe Defibrillato-
ren. De overlevingskans van perso-
nen die worden getroffen door hart-
falen stijgt met 50 procent als bin-
nen zes minuten van een AED ge-
bruik wordt gemaakt. In samen-
spraak met onder andere een fysio-
therapeut, het Rabofonds Dividend 
voor de Samenleving en enkele in-
woners is een project opgezet waar-
bij sportvereniging de mogelijkheid 
is geboden een AED te ontvangen. 
Voorwaarde daarbij was wel dat bij 
elke verenging een aantal vrijwilli-
gers een cursus zou volgen om een 
AED te bedienen. Bijna alle vrijwil-
ligers hebben hun cursus gevolgd. 
De opleidingen zijn verzorgd door 
EHBO-vereniging St. Lucas.
Het Rabofonds Dividend voor de 
Samenleving schenkt de in totaal 
22 AED’s aan verenigingen en in-
stanties. Daarmee is een bedrag ge-
moeid van ongeveer 30 duizend eu-
ro. De gemeente neemt de admini-
stratieve en organisatorische werk-
zaamheden voor haar rekening. Ook 
is voor bedrijven, scholen en wijkco-
mités de mogelijkheid in het leven 
geroepen een AED met korting aan 
te schaffen. Inmiddels hebben twin-
tig van hen van die mogelijkheid ge-
bruik gemaakt.

Veiliger
Dinsdagavond 16 december hebben 
wethouder wethouder Ingrid Lamb-
regts en voorzitter Irene Brakband 

van het Rabofonds Dividend voor de 
Samenleving de AED overhandigd 
aan bestuurslid Jennifer van der 
Berg van tennisvereniging Wilnis. 
Wethouder Lambregts zei in haar 
toespraak onder andere dat met de 
plaatsing van de AED De Ronde Ve-
nen een stukje veiliger is geworden. 
Dat bleek ook uit het verhaal dat 
Frank Volmer van de Vinkeveense 
tennisvereniging vertelde. Hij was er 
recent getuige van dat een man on-
wel werd tijdens op de baan in Vin-
keveen. Doordat hij gebruikmaak-
te van de AED terwijl door een trai-
ner hartmassage werd toegediend, 
kon de man op een adequate ma-
nier worden geholpen. 

De AED hangt in De Ronde Venen 
op de volgende plaatsen:
Mijdrecht: Gemeentehuis, Croon-
stadtlaan 111; Tennisvereniging 
Mijdrecht, Dr. J. van der Haar-
laan 7; Korfbalvereniging Atlan-
tis, Hoofdweg 85; Sporthal Phoenix, 
Hoofdweg 85/1; Hockeyvereniging 
Mijdrecht, Proostdijstraat 41; Ten-
nisvereniging De Ronde Vener, Dr. 
J. van der Haarlaan 1; Servicepunt 
Mijdrecht, Hoofdweg 1; De Meijert, 
Dr. J. van der Haarlaan 6; SV Argon, 
Hoofdweg 85/A
Wilnis: CSW, Sportpark Pieter Joos-
tenlaan 7; Tennisvereniging Wilnis, 
Pieter Joostenlaan 9; De Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24; Servicepunt 
Wilnis, Dorpsstraat 28.
Vinkeveen: Het Veenbad, Tuinder-
slaantje 2; SV Hertha, Mijdrecht-
sedwarsweg 4, De Vinken, 
Mijdrechtsedwarsweg 4, De Boei, 
Kerklaan 32; Servicepunt Vinke-
veen, Futenlaan 52; Tennisvereni-
ging VLTV, Mijdrechtsedwarsweg 2.
De Hoef: Sportvereniging HSV, 
Schattekerkerweg 6; Gemeen-
schapshuis De Springbok, Oostzij-
de 61.
Amstelhoek: Buurthuis Ons Streven, 
Engellaan 3A.
Nessersluis: Veerpont over de Am-
stel

Op de foto van l.n.r: Wethouder Ingrid Lambregts, voorzitter Irene Brakband 
van het Rabofonds Divident en bestuurslid Jennifer van der Berg van Tennis 
Vereniging Wilnis

Open koppelmarathon 
biljarten
De Hoef - Op zaterdag 3 januari 
zal de biljart vereniging “De Hoef” 
een open drie banden toernooi or-
ganiseren die met koppels gespeeld 
zal gaan worden. De koppels kunt 
u van te voren aanmelden bij  Hans 
van Eijk 0297-593395. Maar u kunt 
ook  een koppel vormen bij binnen-
komst. De happening zal plaats vin-
den vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur .
Het 3 banden koppeltoernooi houdt  
in dat twee biljart spelers samen 
een aantal caramboles moet halen, 
welke gerelateerd is aan hun eigen 
gemiddelde.

Om de wedstrijden niet te lang te la-
ten duren, is gekozen voor verkor-
te partijen.
Het minimum aan caramboles is 3 + 
3 = 6 caramboles, en het maximum 
is 10 + 10 = 20 caramboles, voor jou 
en je maat samen.
De inleg van de wetstrijd  is € 2,00 
per persoon, en je verdien je inzet 
terug door de tegenstanders te ver-
slaan.
Wie dan op die middag de mees-
te wetstrijden gewonnen heeft is de 
kampioen, en zal gehuldigd worden 
met een prachtige beker.

Kerstloop in Amstelveen
Regio - Het kerstfeest in Amstel-
veen is niet meer weg te denken 
zonder de gezellige kerstloop, die nu 
al weer voor de vijftiende keer geor-
ganiseerd wordt. De sportverenigin-
gen RODA en AV Startbaan werken 
samen om er een mooi recreatief 
en vooral sportief evenement van te 
maken. En natuurlijk is de kerstsfeer 
ook weer volop aanwezig.
De kerstloop wordt op zondag 28 
december gehouden. De start ligt 
als vanouds bij het sportcomplex 
van RODA aan de Noorddammer-
weg, terwijl het parcours weer prak-
tisch geheel autovrij is. De route 
loopt door het Amsterdamse Bos en 
maakt gebruik van verharde paden. 
Er zijn drie routes uitgezet. Een lan-
ge route van 10 kilometer. Een mid-
dellange route van 5 kilometer. En 
voor de jongsten een kleine ronde 
van 2,5 kilometer. Dankzij de spon-
sors zijn er voor alle afstanden ve-
le  prijzen in de diverse categorieen. 
Geldprijzen, bekers, medailles en 

zelfs degenen, die wat minder snel 
zijn, kunnen een prijs winnen via het 
startnummer. Deelnemersgelden 
zijn 5 euro voor de route van 10 km, 
3 euro voor 5 km en 2 euro voor de 
korte afstand van 2,5 km.

Een grote ploeg medewerkers van 
beide sportverenigingen staat zon-
dag vanaf 9 uur klaar om de deel-
nemers te ontvangen en ze te be-
geleiden. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid bij het sportcomplex. 
Er is ook genoeg kleedgelegenheid 
en warme douches. Onderweg en 
bij de finish is er een uitstekende 
verzorging voor de deelnemers. De 
start van de kerstloop is om 11 uur.
Deelnemers kunnen zich vooraf in-
schrijven voor de kerstloop. Dat kan 
via internet: www.inschrijven.nl. Het 
voordeel is dat het startnummer dan 
op de dag zelf al klaarligt. En voor 
de uitslagen kunnen de deelnemers 
dezelfde zondag al terecht via www.
uitslagen.nl.

Klaverjassen
Uithoorn - De voetbalvereni-
ging Legmeervogels organi-
seert op zondag 28 december 
om 14.00 uur een groot klaver-
jastoernooi. Dit toernooi staat 
al sinds jaar en dag bekend als 
het oliebollenklaverjastoernooi. 
Het is de bedoeling, om net als 
andere jaren stipt op tijd te be-
ginnen. Dus ons advies is, kom 
op tijd ook om teleurstellingen 

te voorkomen dat het helemaal 
vol zit. 
De kantine van de Legmeervo-
gels op sportpark Randhoorn te 
Uithoorn is al heel vroeg open.
Dat wil zeggen zeker van af 
12.00 uur. Deeelnemers aan dit 
groots klaverjastoernooi beta-
len •2,50 per persoon. Tijdens 
dit  toernooi is er zoals vanouds 
een grote tombola.

PK Sport Bosdijkloop
De Ronde Venen - Op zondag 15 
februari 2009 organiseert Toer Trim 
Club De Merel voor het  31e jaar de 
Bosdijkloop.  Dit jaar hebben we een 
hoofdsponsor gevonden in de vorm 
van PK Sport uit Vinkeveen.
Voor de loop kan vanaf 10.00 uur in-
geschreven worden in het Dorps-
huis De Boei aan de Kerklaan in 
Vinkeveen, vanwaar ook wordt ge-
start.
Er is doucheruimte aanwezig en een 
masseur om de spieren los te ma-
ken, zowel voor als na de loop. 
Alle deelnemers die dit jaar de fi-
nish bereiken zullen van de hoofd-
sponsor PK Sport een sportbon ca-
deau krijgen.

Er kan ingeschreven worden op 4 
afstanden:

Halve marathon
21,1 km start  12:00 uur
10 km 12:05 uur
5 km 12:10 uur
1,7 km (t/m 12 jaar) 12:15 uur

Voorinschrijving is niet mogelijk.

Het startgeld/inschrijfgeld be-
draagt:
Halve marathon
5,0
10 km  e4,00
5 km  e3,00
1,7 km  e2,00

(gelieve gepast te betalen)
Er zijn voor alle afstanden een 1e, 2e 
en 3e prijs beschikbaar voor zowel 
dames als heren. Tevens is er voor 
de winnaar van de Halve marathon, 
zowel bij de heren als de dames, 
een wisselbeker. 
Er zijn dit jaar 3 geldprijzen beschik-
baar voor de categorieën veteranen 
1 en 2+3, dames en heren op de af-
standen 21,1 km en 10 km.

De prijzen variëren van € 40,00 voor 
de winnaars bij de halve marathon 
tot € 15,00 voor de 3e plaats bij de 
categoriën.

Voor de afstanden 5 km en 1,7 km 
worden 3 medailles beschikbaar 
gesteld voor de 1e, 2e en 3e plaats 
bij de jongens en de meisjes. 

Kinderen die inschrijven voor de 1,7 
km krijgen een t-shirt die ze tijdens 
de loop kunnen dragen.

Tenslotte is er een tombola met leu-
ke prijzen op uw startnummer.
Het parcours bestaat geheel uit ver-
harde (asfalt) wegen.  
Het startschot wordt deze keer ge-
lost door een vertegenwoordiger 
van hoofdsponsor pkSport.
De Kinderloop van 1,7 km is bedoeld 
voor kinderen  t/m 12 jaar.

Verbetering parcoursrecord
Voor de verbetering van het par-
coursrecord bij de dames en heren 
op de halve marathon wordt een ex-
tra prijs van e 35,00 beschikbaar 
gesteld door 
Bocxe Biljarts uit Wilnis.
Record heren : 1.11.17 uur (Addy de 
Kort)
Record dames: 1.20.28 uur (Agnes 
Hijman).
De uitslagen worden zo snel moge-
lijk na de loop op de website  
www.ttcdemerel.nl  geplaatst.
Voor alle lopers is er weer een her-
innering bij inlevering van het start-
nummer.
Er is ook weer een tombola met 
mooie prijzen op de startnummers

Inlichtingen:
Peter Meijer, Viergang 26, 3642 BK 
Mijdrecht tel.0279-288143 
(na 18.00 uur), peterbosdijkloop@
casema.nl en www.ttcdemerel.nl

DIO 1 stevent recht op 
periodetitel af
De Ronde Venen - De oudste bil-
jartclub van De Ronde Venen laat 
wederom van zich horen.  Vorig sei-
zoen stonden deze mannen ook 
in de finale en over 2 weken is er 
zekerheid. De Vrijheid/Biljartma-
kers komen momenteel 12 pun-
ten tekort op Dio –1 en het moet 
wel heel gek lopen dat die voor-
sprong teniet wordt gedaan. Afgelo-
pen week speelde De Schans tegen 
Dio 1 en het werd 3-6.  Alleen Her-
man Turkenburg zette in 18 beur-
ten een noemenswaardige  presta-
tie en Hans Dikkers sleepte er voor 
De Schans een remise uit.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor 
met 4-5 van Dio 2 .

De Merel/Metaal Mijdrecht 1 ver-
loor eveneens met 4-5, echter van 
Stieva/Aalsmeer.  Ton Bocxe van 
Stieva bleef geconcentreerd te-
gen John Vrielink en behaalde in 20 
beurten als eerste de finish.   Aria 
Dolmans van Stieva zette procentu-
eel de hoogste serie van de week.
Cens 2 kwam tot een mooie 7-2 in 
de ontmoeting tegen Bobs Bar 1.
Zweder van Dalen van Cens wist in 
20 beurten Hans Bras van Bob 1 te 
overtroeven.

De Paddestoel 2 moest de mees-
te punten aan De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2, het werd: 2-7.
Bobs Bar 2 kwam ook tot 7-2, dit 
echter voor eigen publiek  met als 
tegenstander De Kromme Mijdrecht 
1.

Jonge honden
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 ver-
loor met 0-9 van de jonge honden; 
Pim, Jim, Sloerd en Robert Daalhui-
zen opkomend voor hun kluppie De 
Paddestoel 3. 
De Kromme Mijdrecht 2 wist het 
opgehemelde De Kuiper/ van Wijk 
weer op aarde te brengen.  Deze 
coupe werd ongenaakbaar geleid 
door Martin Hoegee die z,n team-
leden tot op de tanden wist te sti-
muleren.  Eindstand, u begrijpt het:  
9-0 dus. Voorronden persoonlijke 1-
ster libre;
Op 14 december j.l. speelden in 2 lo-
katies en op 3 biljarts de voorronden 
1- sterklasse libre.
Er waren 17 deelnemers waarvan er 
zich slechts 5 kunnen plaatsen voor 
de finale.  Na een heftige strijd en 3 
promoties naar de 2-sterklasse heb-
ben zich geplaatst:  Jim van Zwie-
ten, Robert Daalhuizen, Ralph Dam, 
Toine Doezé en Michel Bak.   Al-
leen Toine zal een beroep doen op 
uw steun tijdens de finale want de 
andere opponenten komen allen uit 
het nest van De Paddestoel.  Deze 
finale is op zaterdag 3 en zondag 
4 januari a.s. in Cens op Eendracht 
1 te Mijdrecht.  De aanvang is bei-
de dagen om 13.00 uur.    Volgend 
seizoen spelen Ralph, Toine en Wil 
Bouweriks in de 2-sterklasse van-
wege hun gespeelde resultaat in de 
voorronden.
De kortste partij zette Wil Bouweriks 
tijdens deze voorronden op slechts 
17 beurten.



Vinkeveen - De kerstvakantie is 
op OBS De Pijlstaart in Vinkeveen 
met een gezellig diner van start ge-
gaan. Terwijl de kinderen binnen in 
de school genoten van hun (zelf-
gemaakte) hapjes, konden de ou-
ders buiten wachten in een speci-
aal daarvoor ingerichte tent waar 
erwtensoep, een broodje worst en 
een glaasje glühwein werden uit-
gedeeld. Zowel de school als het 
schoolplein was prachtig verlicht 
met honderden waxinelichtjes en 
een kerstman luisterde het diner 
met een draaiorgel muzikaal op. De 
kinderen hadden werk van hun ver-
schijning gemaakt; de één kwam in 
pak, de ander als elfje, een volgen-
de als de kerstman en weer een an-
der was prachtig opgemaakt.
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Kerstfeest van De Pijlstaart 
binnen én buiten gevierd

Rondeveense bedrijven 
schenken 10.000 euro aan 
Steunfonds IBISS Nederland
De Ronde Venen - Negen bedrij-
ven uit De Ronde Venen (Advisor ICT 
Solutions, Alpha BV, Golfpark Veldzij-
de, Jan van Schie, Rabobank Veen-
stromen, Spelt, Stolp Holding BV, 
Vinken Vastgoed en Walraven) heb-
ben tijdens een speciale IBISS bij-
eenkomst op maandag 8 december 
in het Frans Otten Stadion in Am-
sterdam Zuid een cheque ter waar-
de van 10.000,- euro overhandigd aan 
Steunfonds IBISS Nederland.
Deze negen bedrijven uit De Ronde 
Venen zijn met IBISS in contact geko-
men tijdens een studiereis naar Bra-
zilië in september dit jaar. IBISS is al 

twintig jaar ‘een wapen in de strijd te-
gen sociaal maatschappelijke uitslui-
ting’. Met meer dan 60 verschillen-
de projecten richt IBISS zich op de 
meest kansarme groepen binnen de 
Braziliaanse samenleving, zoals be-
woners van sloppenwijken (favelas), 
straatbevolking, prostituees, mensen 
die op vuilnisbelten werken en ge

De kredietcrisis laat de projecten van 
IBISS niet ongemoeid. Voor het eind 
van het jaar moet er een aanzienlijk 
bedrag binnenkomen, anders staat 
het voortbestaan van een groot aan-
tal projecten op het spel. Alles wat 

in de afgelopen jaren is opgebouwd 
krijgt dan een forse deuk. 

Het doel van de bijeenkomst op 8 de-
cember was een noodfonds creëren 
van 20.000,- euro. Johnny de Mol en 
Wilfred Genee waren aanwezig en 
vertelden aan de hand van beelden 
over hun ervaringen in Rio de Janeiro 
met IBISS. Verder was er een veiling 
georganiseerd om geld op te halen. 

De negen bovengenoemde bedrij-
ven uit De Ronde Venen hebben ge-
zamenlijk de helft van het benodigde 
bedrag opgehaald!

Huis-aan-huiscontrole 
levert bijna 650 honden op
De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen telt veel meer honden dan 
waarmee tot nu toe rekening is ge-
houden. Uit een dit jaar gehouden 
huis-aan-huiscontrole blijkt dat er 
niet een kleine 1500, maar bijna 
2150 viervoeters in De Ronde Venen 
zijn, 45 procent meer.

De laatste jaren is het aantal honden 
waarover hondenbelasting wordt 
betaald afgenomen. Daarom is be-
sloten te onderzoeken of over elke 
hond in De Ronde Venen wel belas-

ting wordt betaald. Controleurs heb-
ben daarvoor alle huishoudens in de 
gemeente bezocht. Uit die controle 
is nu gebleken dat er over een klei-
ne 650 honden geen belasting werd 
betaald. De toename van het aantal 
geregistreerde honden leidt tot 24 
duizend euro aan extra inkomsten.
De gemeente De Ronde Venen heft 
hondenbelasting. Het tarief be-
draagt in 2009 50.35 euro per hond. 
De hondenbezitter is verplicht aan-
gifte te doen van het bezit van een 
hond. Het daarvoor benodigde for-

mulier is te vinden op
www.derondevenen.nl of telefonisch 
aan te vragen via telefoonnummer 
0297- 291.791.
De gemeente is het aan haar inwo-
ners verplicht de gemeentelijke be-
lastingheffing op een juiste manier 
uit te voeren. Daarom wordt gecon-
troleerd of alle bezitters van een 
viervoeter ook daadwerkelijk hon-
denbelasting betalen. Na de huis-
aan-huiscontrole dit jaar zullen ko-
mende jaren deelcontroles plaats-
vinden.

Kerstfeest Vlinderbos in 
teken van Doe een Wens
Wilnis - Dit jaar stond de kerstvie-
ring op het Vlinderbos in het teken 
van “Doe een Wens”.
De school werd door een aantal ou-
ders weer gezellig in kerststemming 
gebracht en het podium was in de 
stijl aangepast met een heuse wen-
sput! Op dinsdag 9 december kwam 
er een vader vertellen over de stich-
ting “Doe een Wens”
Hij vertelde over de reis naar Euro 
Disney die zijn gezin had gemaakt 
omdat zijn zoon ernstig ziek was.
De Stichting “Doe een wens” had dit 
mogelijk gemaakt.
Om geld in te zamelen voor deze 
stichting zijn de kinderen hard aan 

de slag gegaan in de klas. Er wer-
den diverse dingen gemaakt waar-
onder kerstboomversieringen in di-
verse uitvoeringen en kaarsenstan-
daards van macaroni, wenskoek-
jes en nog veel meer. Donderdag 18 
december kwam iedereen om 17.45 
uur weer op school om met de klas 
te genieten van alle meegebrachte 
hapjes.  Na een gezellig kerstdiner 
was het tijd voor de kerstmarkt waar 
alle mooie gemaakte spullen wer-
den verkocht en de opbrengst naar 
stichting “Doe een Wens” gaat.
De kinderen hadden zo veel mooie 
dingen gemaakt dat er heel veel 
geld is binnengekomen.

De wensput die op het podium 
stond is in een veiling, geleid door 
de directeur Cock Verver, verkocht 
voor een heel mooi bedrag. Ook de-
ze opbrengst gaat naar de stichting 
Doe een Wens
Door de kerstmarkt en de veiling 
van de wensput is er 1.000,00 euro 
opgehaald voor de stichting.
Vrijdag was de laatste ochtend 
school voor dit jaar.
Om het eind van dit jaar op school 
gezellig af te sluiten werden er om 
12.00 uur door de ouderraad oliebol-
len, gesponsord door Gerben Boog-
aard, en warme chocolademelk uit-
gereikt aan alle aanwezigen. 

Soos de Cirkel viert al 
dansend het kerstfeest
De Ronde Venen - Dinsdagavond 
16 december was het weer zover. 
Om kwart voor zeven verzamelen 
voor het ‘Oude’ Parochiehuis. Het 
kerstfeest voor en door de verstan-
delijk gehandicapten in onze ge-
meente staat op het punt te begin-
nen. Met bussen, auto’s, brommers, 
fietsen en ja, ook lopend kwamen 
zo’n 90 feestgangers naar de feest-
zaal. Het wordt dit keer alweer de 
vijfde keer dat Rotary Mijdrecht de 
Soos de helpende hand reikt bij de 
organisatie van dit feest.
Bij binnenkomst presenteerden de 
leden van de Rotary een frisse fruit-
drank geserveerd in met kristalsui-
ker geringde wijnglazen. Als je zo-
iets krijgt aangeboden bij binnen-
komst in een groots versierde feest-
zaal raakt de stemming direct al op 
de juiste hoogte. Verdeeld over 6 ta-
fels werden de gasten uitgenodigd 
plaats te nemen. Het echte startsein 

werd gegeven met het inzetten van 
het wel meest bekende kerstlied 
“de herdertjes lagen bij nachten”. 
De poging tot zingen oogstte toch 
de meeste waardering. Beheerder 
Marcel had een waar festijn aange-
richt op de lange tafels die als buffet 
dienden. De tocht langs het buffet 
was een groot genieten van die ge-
weldige gerechten die de Italiaan-
se cuisine rijk is. De mensen van de 
Rotary achter deze tafels zorgden 
voor een smakelijk arrangement op 
al die toegereikte bordjes. Te probe-
ren dit alles te beschrijven is moei-
lijk. Het aanbod van al die spijzen op 
die tafels was overweldigend.

Komisch
De aankondiging van het toneelstuk 
“een dress voor de prinses” wekte 
verwachtingen voor hilarische en 
komische scènes. Dat was dan ook 
zo. De koning van Nederland ging 

met zijn moeder, echtgenote en drie 
“kleuters” in de PC kerstinkopen 
doen. In drie bedrijven werd duide-
lijk dat beide vrouwen dezelfde gar-
derobe hadden aangeschaft. Na af-
loop werd de leden van dit toneel-
gezelschap een klein presentje aan-
geboden. Een heel lekker dessert 
werd aan de tafels geserveerd. Op 
bordjes werd een roomijs met bava-
rois cake rond gedeeld. Erg smaak-
vol. De klapper kwam natuurlijk bij 
de entree van de fanfareband 
“VIOS”. Twaalf man sterk traden ze 
de feestzaal binnen. Geweldig ap-
plaus natuurlijk. Het hele repertoire 
van bekende kerstliederen nodigde 
menigeen tot dansen uit en natuur-
lijk tot een grootse polonaise. Om 
een uur of tien was het afgelopen. 
Jammer, maar zo gaat dat! Tot be-
sluit werd de welgemeende waar-
dering voor de enthousiaste bijdra-
ge door de Rotary uitgesproken.
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Ontwerpbestemmingsplan 
‘Omlegging N201’ ter inzage
De Ronde Venen - Het ontwerp-
bestemmingsplan voor de omleg-
ging van de N201 bij Amstelhoek is 
gereed om de vaststellingsprocedu-
re te doorlopen. Na instemming van 
het college van B&W tijdens de ver-
gadering van 16 december, kan het 
ontwerpbestemmingsplan verder in 
procedure genomen worden. Vanaf 
5 januari 2009 wordt het ontwerp-
bestemmingsplan voor de duur van 
zes weken ter inzage gelegd.

Het bestemmingsplan omvat het 
planologisch kader voor het omleg-
gen van de N201 nabij Amstelhoek. 
De gemeenteraad heeft in 2005 in-
gestemd met dit omleidingstracé. 
Vanuit de gemeente Amstelveen zal 
de weg via een aquaduct onder de 
Amstel op het grondgebied van De 
Ronde Venen binnenkomen. 

De nieuwe weg zal dan ter hoog-
te van de kruising van de Tienboe-
renweg met de huidige N201 weer 

op het bestaande tracé uitkomen. 
Tevens voorziet dit bestemmings-
plan in een nieuwe aansluiting van 
de bestaande N201 met de Ringdijk 
2e Bedijking. De huidige aansluiting 
zal in de toekomst vervangen wor-
den door een rotonde. 

Onderzoek
Ten behoeve van de aanleg van de 
nieuwe weg is een akoestisch on-
derzoek verricht. 

Door het toepassen van geluids-
reducerend asfalt en het plaat-
sen van een laag geluidscherm met 
een hoogte van 1,1 meter nabij de 
woningen aan de Mijdrechtse Zu-
we, wordt een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarden voor-
komen. Voor een tweetal wonin-
gen aan de Amstelkade is wel spra-
ke van overschrijding van de voor-
keursgrenswaarde en hiervoor is bij 
de provincie Utrecht een verzoek 
Hogere Grenswaarden gedaan. De 

ontwerpbeschikking hiervoor wordt 
gelijktijding met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage gelegd. 
Uit het onderzoek naar natuurwaar-
den is gebleken dat er in het kader 
van de flora- en faunawet onthef-
fing vereist is voor de waterspits-
muis en de steenuil.

Voor de kleine modderkruiper, de 
rugstreeppad en de vleermuizen 
hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd, mits er enkele maat-
regelen worden getroffen. Deze 
maatregelen zullen worden getrof-
fen bij de uitvoering van de aanleg 
van de nieuwe weg. 

Vanaf 5 januari 2009 wordt het ont-
werpbestemmingsplan op basis van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening voor de duur van zes weken 
ter inzage gelegd. De raad wordt in 
de raadsvergadering van mei 2009 
voorgesteld om het bestemmings-
plan vast te stellen.

Kerkleden bakken 3 dagen
lang oliebollen en appelbeignets
Vinkeveen - Op 29, 30 en 31 de-
cember bakken de leden van de Ge-
reformeerde kerk PKN van Vinke-
veen en Waverveen weer oliebol-
len en appelbeignets. De verkoop 

vindt dit jaar plaats vanaf het par-
keerterrein van Winkelcentrum Zui-
derwaard en bij de kerk aan de He-
renweg 253. Naast de oliebollen van 
hoge kwaliteit zijn er ook oliebollen 

zonder krenten en rozijnen. Vooraf 
bestellen kan via “www.oliebollen-
vinkeveen.nl”. Afhalen van de be-
stelling is alleen ’s morgens moge-
lijk tussen 10. en 12 uur bij de kerk.

Sterren op het plein van 
de St Jozefschool
De Ronde Venen - Het lijkt een tra-
ditie te gaan worden, dit jaar in de 
sfeer van Charles Dickens. Terwijl de 
kinderen binnen genieten van hun 
kerstdiner, kunnen ouders op het 
schoolplein genieten van winter-
se versnaperingen. Het was druk-
ker dan ooit. Het kinderkerstkoor 

zong letterlijk de sterren van de he-
mel, gevolgd door een heus Char-
les Dickens koor. Elk jaar wordt de 
opbrengst van deze gezellige avond 
aan een doel gekoppeld: dit jaar 
werd geld ingezameld voor school-
sporttenues. In de Kinderboeken-
week werd een speciale gedichten-

bundel samengesteld met (meest-
al) zelfgeschreven gedichten van de 
kinderen. Deze bundel werd ook op 
het plein verkocht. Een leuk cadeau 
voor opa’s en oma’s voor de kerst! 
Er zijn van deze gelimiteerde editie 
nog exemplaren te koop via de Jo-
zefschool!

Tweede kerstdag prijsbiljarten
Vinkeveen - Op tweede kerstdag  
is er prijsbiljarten voor zowel heren 
als dames (geen kader en spelers 
boven 6 moyenne) om fraaie prij-
zen in Café biljart De Merel aan Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen,  tel. 

0297-263562. De aanvang is om 
14.30 uur.

De uitslagen van de interne compe-
titie van biljartclub De Merel van de 
afgelopen week zijn:

 Adrie den Boer - Dorus v.d.Meer 3-1
Ben Fransen- Kees Griffioen 3-0
Harry de Jong-Evert Oudhof 3-1
Ignace Vink-Caty Jansen 0-3
Peter Marsen-Cees de Moel 3-0
Marry Verhoef-Toon van Dijk 0-3

Atlantis 4 houdt het 
spannend
Mijdrecht -  Het zaalteam van At-
lantis is ook dit jaar weer goed op 
dreef. In de nieuwe shirts van spon-
sor Architekten- en Ingenieurs-
bureau H.W. van der Laan worden 
spannende wedstrijden gespeeld. In 
de eerste wedstrijd van het seizoen 
werd in de Phoenix hal in Mijdrecht 
nog gelijk gespeeld tegen Mad-
joe met 10-10. Helaas raakten Ha-
rold Taal en Klaas van Heeringen bij 
deze wedstrijd geblesseerd, waarbij 
Harold waarschijnlijk het hele sei-
zoen niet meer in actie kan komen. 
Gelukkig werd het team snel weer 
aangevuld door Wouter Drubbel, die 
na een blessure wel weer graag in 
actie wilde komen. 
Na dit gelijkspel werd twee keer op 
rij gewonnen, eerst van Pernix met 
10-8 en vervolgens in een bloedstol-
lende wedstrijd van Tempo met 14-
13. Helaas was het geluk de week 
daarna tegen SDO (H) niet aan de 
kant van Atlantis. Een 10-8 voor-
sprong werd verspeeld en zo werd 
er met 10-11 verloren. 
Afgelopen zaterdag moest er in 
Mijdrecht aangetreden worden te-
gen TOP / Wereldtickets.nl, een 
ploeg die het ook erg goed doet in 
de competitie en slechts één keer 

had verloren. De wedstrijd werd be-
gonnen met in de aanval Mariska 
van de Logt, Tamira Breedijk, Wilco 
Kuijlenburg en Klaas van Heeringen. 
De aanval begon gelijk goed en na 
3 minuten wist Klaas van afstand te 
scoren. Er volgden vele goede aan-
vallen die helaas geen doelpunt op-
leverden.Pas na 10 minuten wist 
Wilco een strafworp te verzilveren. 
De verdediging bestaande uit Ma-
rijke Pauw, Elze van Leeuwen, Wou-
ter Teunissen en Wouter Drubbel 
hadden het goed dicht gehouden 
en mochten het nu gaan proberen 
in de aanval. Helaas was de tweede 
verdediging niet zo alert en zo stond 
het weer snel 2-2. Tot de rust zou 
er steeds om en om gescoord wor-
den, wat resulteerde in een 4-5 rust-
stand. Coach André van Doorn zet-
te Atlantis in de rust weer op scherp 
en na het genot van de mandarijn-
tjes van Mariska konden we weer 
starten.
Het eerste wapenfeit kwam van 
TOP, zo werd het 4-6. Ton Kentrop 
kwam het veld in voor Klaas, die 
nog geen hele wedstrijd kon spelen 
na zijn blessure. De beide Wouters 
waren scherp uit de rust gekomen 
en scoorden beiden waardoor de 

stand weer gelijk was. Zo ging het 
de tweede helft door, dan nam At-
lantis weer een voorsprong en dan 
TOP weer. Ondertussen waren ook 
de andere wisselspelers, Simone 
van Doorn en Thomas Bogaard, in 
de ploeg gekomen. Wouter T. maak-
te 5 minuten voor tijd de stand weer 
gelijk 10-10. De laatste vijf minuten 
waren dan ook weer zeer spannend. 
Vlak voor tijd maakte Ton de belang-
rijke 11-10. De zenuwen maakten 
zich meester van Atlantis waardoor 
de bal slecht in de ploeg werd ge-
houden. Gelukkig wist TOP hiervan 
niet te profiteren. Het eindsignaal 
van de scheidsrechter klonk dan 
ook als een bevrijding en werd uit-
bundig gevierd. De doelpuntenma-
kers van deze wedstrijd waren Wilco 
(3), Wouter T. (2), Wouter D. (2), Ta-
mira, Marijke, Klaas en Ton.
Het nieuwe jaar wordt begonnen 
met een wedstrijd tegen de koplo-
per KIOS. Deze ploeg heeft tot nu 
toe alles gewonnen. In deze wed-
strijd zijn Petra Taal en André Gra-
veland ook weer van de partij en zal 
Atlantis weer flink aan de bak moe-
ten. De wedstrijd zal gespeeld wor-
den in de Phoenix-hal op 3 januari 
om 16:35 uur.

Wij zOEKEn

LOPERS
tESSELSchadELaan En dE 
jOOSt v.d. vOndELLaan

uithOORn
BEL: 0251-67 44 33 

(tussen 9.30-16.30 uur)
vRaag naaR ROgiER Of MaRcO
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Bakker Westerbos en KDO 
junioren bakken ze bruin
De Kwakel - Met Oud en Nieuw 
werken Bakker Jan Westerbos van 
Brood en Banketbakkerij Westerbos 
en de C Junioren van KDO samen 
om de oliebollen weer aan de man 
te brengen. Bakker Westerbos heeft 
dit jaar ´n nieuwe machine gekocht 
om de kwaliteit van de oliebollen 
nog meer te verbeteren en is vele 
uren in touw om deze traktatie klaar 
te hebben voor de kerst maar be-
langrijker is de jaarwisseling. Want 
wat is ´n jaarwisseling zonder olie-
bollen. Sluit u 2008 af met ´n olie-
bol bij de koffi e gezellig met perso-
neel of familie?
Betrek dan uw oliebollen dit jaar 
via een sportieve en enthousias-
te  groep jongens uit de Kwakel, de 
KDO C junioren.  Wij zouden graag 
de bestelling oliebollen dit jaar voor 
uw willen verzorgen. 
De C junioren van KDO zullen sa-
men met hun trainers en leiders, in 
De Kwakel langskomen om de be-
stelling op te nemen, die op woens-
dagmorgen bij u thuis zal worden 
afgeleverd.
Tevens zijn de oliebollen te koop tij-
dens de openbare Kwakelse Kam-
pioenschappen klunen op zondag-
middag 28 December onderleiding 
van Tavenu voor het Dorpshuis in 
De Kwakel.
De junioren van KDO zullen met de-
ze verkoop en de sponsering door 
Westerbos aan het eind van het sei-
zoen ´n weekend naar mogelijk ´n 
internationaal toernooi afreizen.
Dat is dus smullen en genieten voor 
U, samen met de C junioren van 
KDO, van een traditionele Hollandse 
lekkernij, van Bakkerij Westerbos. 

Bestellingen kunnen geplaatst wor-
den tot 21.00 uur, Maandag 29 Dec, 
via E-mail  HYPERLINK “mailto:
voetbal@kdo.nl” voetbal@kdo.nl. 
Namen Brood en Banketbakke-
rij Westerbos en de C junioren van 
KDO wensen wij u ´n prettige jaar-
wisseling en ´n voorspoedig 2009

Legmeervogels D1 de beker
Uithoorn - Met 0-4 verliezen en 
toch een goede wedstrijd spelen 
kan dat? Ja zeker, de D1 heeft dat 
laten zien tegen Zeeburgia. Zeebur-
gia speelt in de hoogste klasse van 
de D-pupillen, de 1e divisie. Twee 
klassen hoger dan de Vogels. De 
Vogels kampten ook nog met twee 
geblesseerden Andy Burke en Bob 
Poortvliet. Verder was Thijmen van 
Dijk net hersteld van een griep maar 
stond toch op karakter op het veld. 
Daardoor beschikten we maar over 
elf speler waarvan twee niet hele-
maal fi t. Gelukkig kregen we ver-
sterking uit de D2 van Joy van der 
Nolk van Gogh en Ruben Rijlaars-

dam. Zeeburgia kreeg in de eerste 
minuten al direct een aantal kansen. 
Dankzij Anko Smit bleef het lang 
0-0. Hij haalde achtereenvolgens 
drie ballen met snelle refl exen fraai 
met één hand uit het doel. De Vo-
gels kregen zelfs een paar kansjes 
maar die werden door de sterke ver-
dedigers net op tijd hersteld. De 0-
1 werd gescoord na een mooie een-
twee van Zeeburgia waardoor de 
spits goed werd vrij gespeeld. Yan-
nick van der Veer speelde voor de 
eerste keer op de vier en deed dat 
zeer goed. Ook Jamal Kissami was 
weer goed op dreef en wordt steeds 
beter. In de tweede helft hadden wij 

wind mee. De opdracht was daar-
om van afstand schieten. De scho-
ten en vrije trappen op doel waren 
helaas niet zuiver genoeg. Zeebur-
gia maakte het veld, als ze in bal-
bezit waren, veel groter dan in de 
eerste helft. Hierdoor creëerden ze 
meer mogelijkheden om combina-
ties te maken en dat lukte dan ook. 
Wij dekten niet kort genoeg op de 
man waarddoor Zeeburgia beter 
ging samen spelen. Dit resulteerde 
in drie fraaie doelpunten. Alle spe-
lers van de D1 verdienen een groot 
compliment want ze hebben een 
prima wedstrijd gespeeld waar ze 
trots op mogen zijn.

Legmeervogels F5 Kampioen
Uithoorn - Legmeervogels F5 is 
kampioen geworden in de 3e klasse 
19. Omdat directe opponent SCW F1 
verloor toen onze F5-vogels alweer 
thuis waren, had de vereniging voor 
het einde van het jaar nog een oe-
fenwedstrijdje tegen de F7 georga-
niseerd. Daarna zou het eerste kam-
pioenschap van onze F5 uitbundig 
gevierd kunnen worden. Helaas lag 
onze spits Senza met bijna 40 gra-
den koorts ziek in bed. Het oefen-
wedstrijdje werd met een gelijkspel-
letje geeindigd, waarna de fl uitjes 
uit de jaszakken gehaald werden en 
er in polonaise richting kleedkamer 
werd gelopen. 

Na een frisse douchepartij werd ie-
dereen versierd met slingers en ging 
de polonaise door de gang naar de 
kantine, waar de vogels met een 
staande ovatie werden verwelkomd 
door de aanwezige mensen. Kip-
penvel kregen ze ervan. Er was een 
mooi plekje gereserveerd en ieder-
een werd in het zonnetjes gezet. 

De kurken van de champagne knal-
den door de kantine en iedereen liet 
het zich smaken na eerst een toast 
uitgebracht te hebben op het kam-
pioenschap. Jeugdvoorzitter Jeroen 
Bruning sprak de F5-vogels vol lof 
toe over het spel en inzet het afgelo-
pen jaar. Speciale dank sprak hij uit 
voor de leiders van het team. 
Na de speech kregen de jongens 
namens de vereniging een schitte-
rende medaille: Nr 1, kampioen Leg-

meervogels. Je moest die glimmen-
de gezichten eens zien. Ook kreeg 
iedereen een beker als Kampioen 
najaarscompetitie 2008, 3e klasse 
19, Legmeervogels F5. Daar hadden 
ze het allemaal voor gedaan. Leider/
trainer Raymond deelde prijsjes uit 
voor de beste aanmoedigingen die 
wedstrijd. De familie Maijenburg 
ging met de eer naar huis vanwe-
ge de luidruchtigste toeter. Tot sup-
porter van het najaarsseizoen werd 
Ghieslaine gekozen vanwege haar 
geweldige taartbak kwaliteiten. We 
hebben ervan genoten. De laat-
ste prijs was voor de spelertjes voor 
de geweldige inzet en werd binnen 

korte tijd opgesnoept. Na de tradi-
tionele patatjes en drankjes was er 
een eind gekomen aan het feest bij 
de Legmeervogels. Trainer Raymond 
ging nog even langs bij Senza om 
hem zijn medaille en beker te bren-
gen en hem namens het team van 
harte te feliciteren en beterschap te 
wensen.
 
‘s Avonds bleven de glimlach om 
de mondjes, maar gingen de oog-
jes dicht. Naast het kussen stond 
de mooie beker met de medaille te 
pronken. Een mooi begin van een 
lange voetbalcarriere was goed be-
gonnen ...

De zieke Senza kreeg zijn beker ‘ thuis’ bezorgd

Op de foto van links naar rechts:
Leider/trainer Raymond Hafkamp, Lars Ossewaarde, Mirco Nieberg, Nick Maijenburg, Youp Hafkamp, Robbert van 
Veen, Tyco van Rijn, Coen Lodder, Sander Toussain en Coach Bob Nieberg. Senza Burgers zat helaas in de ziekenboeg 
met hoge koorts.

Hoogvlieger winnaar op 
23e Quakeltoernooi
De Kwakel - Als dit het scenario 
wordt voor de fi nale op 7 februa-
ri dan wordt het een van de span-
nendste toernooien ooit.
De avond startte verrassend met 
een nieuwkomer op dit toernooi die 
meteen hun visite kaartje afgaf door 
met 4-0 te winnen van een team dat 
al regelmatig de fi nale wist te halen, 
namelijk de “Nappies”
KLM, een team, dat bestaat uit per-
soneel dat werkt bij deze maat-
schappij, maar die geen van allen 
aan een sportvereniging gebonden 
zijn en dit uit puur enthousiasme sa-
men doet.
De Nappies toch al gehandicapt 
door het ontbreken van enkele ster-
spelers, en die met enkele gebles-
seerde spelers aan dit toernooi be-
gon kon bijna tegen geen één team 
potten breken.
Want met één gelijkspel ( Stift) en 
één overwinning tegen nummer 
laatst ( het oude spoorhuis) kom je 
echt niet verder in het toernooi.
Aan team Stift zag  je in eerste in-
stantie niet dat deze mannen wat 
zouden betekenen in het toernooi, 
want als je met geen reserve spe-
lers komt ga je een zware avond te-
gemoet.
Maar verrassend genoeg hadden ze 
tegen de latere winnaar een dip, en 
werd er met 5-2 verloren.
Het Scone bierbrouwer team, een 
combinatie van kwakelse en ku-
delstaartse spelers, was op komen 
dagen zonder een vaste keeper en 
ook dat brak hun gaande weg in het 
toernooi op.
Vooral de laatste wedstrijd kregen 
ze een pak slaag 0-5 van de latere 
winnaar van deze avond.
Voor de rest speelde ze een even-
wichtige voetbal avond met een uit-
schieter tegen de nummer 2 van de 
avond door die jongens een gelijk-
spel af te dwingen.

Neven
Familie Hogerwerf een team dat be-
staat uit louter neven hadden echt 
alles op alles gezet om voor het 
eerst eens een keer de fi nale te ha-
len, en zij gingen ook voortvarend 
van start, door kleine overwinnin-
gen  op Het Oude Spoorhuis 1-0 en 
op KLM 1-0, en stonden na 2 wed-
strijden aan de leiding.

Alleen zoals zo vaak gebeurt dan 
slaat de angst toe en werd er on-
nodig gelijk gespeeld tegen Stift 1-1 
maar stonden nog steeds aan de lei-
ding en de een na laatste wedstrijd 
hervonden zij zich weer en werd er 
een ruime overwinning behaald op 
de Nappies 6-1 om het doelsaldo in 
de buurt te brengen van de concur-
rent.
Een overwinning in de laatste wed-
strijd zou hun de begeerde plaats in 
de fi nale brengen, maar het jeugdi-
ge enthousiasme verliest het toch 
altijd weer van techniek en gesle-

penheid van ervaren spelers zoals 
Stift, dat ondanks geen wissels, Fa-
milie Hogerwerf onder een bepaal-
de druk wisten te brengen waar ze 
geen raad mee wisten en onnodig 
verloren 1-2 en zo de begeerde fi -
nale plaats verloren.

De winnaar van het toernooi is een 
terechte winnaar, de KLM wist op 
één wedstrijd na (0-1  Hogerwerf)  
alles te winnen met grote cijfers.
Ze moesten nog even wachten op 
de uitslag van de laatste wedstrijd 
van Hogerwerf maar toen die ge-
speeld was konden ze douchen en 
zich opmaken voor de fi nale op 7 fe-
bruari.

Eindstand 20 december
1 KLM  12 pnt 16-4
2 Hogerwerf  10 pnt 10-4
3 Stift  7 pnt 9-11
4 Scone team  7 pnt 7-11
5 De Nappies  4 pnt 7-15
6 Het Oude Spoorhuis  3 pnt 6-10

Kerstdrive Bridgevereniging 
De Legmeer gespeeld
Uithoorn - Woensdagavond 17 de-
cember jl. speelde de bridgevereni-
ging “De Legmeer “, zijn traditione-
le Kerstdrive. Met als van oudst een 
prachtige prijzentafel met voor el-
ke deelnemer een prijs. De verzor-
ging hiervan was in handen van 
Gerda Schavemaker en Cora de 
Vroom. Voor aanvang werd er eerst 
een kop koffi e met roomsoes genut-
tigd. De 46 deelnemers waren door 
de wedstrijdleider Luuk Smit wil-
lekeurig verdeeld over de drie lij-
nen. Zij speelden topintegraal. De 
absolute top van deze avond was 

voor Joop van Delft en Toon Over-
water zij scoorden 73,28%. Er volg-
den vier paren in de 60% dit waren 
Ben ten Brink met Jan Bronkhorst 
65,67%, An en Jan van Schaick met 
64,44%, Luuk Smit met Lijnie Tim-
mer 62,39% en Tini en Johan Lotge-
rink met 60,40%. Op de zesde plaats 
het echtpaar Harry en Nel Gaaren-
stroom met 58,34%.Tussen de ron-
des door versnapering en een har-
tige hap met een gratis drankje. 
De zevende plaats was voor Anne 
Tolsma en Ank Reems met 58,07%. 
Froukje Kraaij en Rini Tromp achtste 

met 57,10%. De negende plaats ging 
naar Kees en Renske Visser met 
57,01% en de tiende plaats was voor 
Henny Westendorp met Rita Vroo-
men, zij scoorden 56,65%. De avond 
werd afgesloten met een dank-
woord aan de verzorgers en voor 
een ieder prettige feestdagen en 
een gezond weerzien in 2009. Bent 
u geïnteresseerd in bridge, speel 
in 2009 een keer ter kennismaking 
mee. Neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker 
0297-567458  

Gezellige kerstdrive bij BVU
De Kwakel - Ter afsluiting van 2008 
speelde Bridge Vereniging Uithoorn 
de laatste bridgeavond van dit jaar 
met een welgevulde prijzentafel, 
knap bijeengesprokkeld door Ma-
rion Wiebes en de Marja’s Calis en 
Slinger.
De uitslagen waren soms behoorlijk 
verrassend. In de A- lijn kwam de 
onderste steen boven met een eer-
ste plaats voor Hetty Houtman & Jos 
van Leeuwen met 58,33%. Ook Ma-
rineke Lang & Martin Kok moeten 
genoemd en geroemd worden met 
de eerste wedstrijd na het herstel 
van Martin en eveneens op één met 
hetzelfde percentage. Van Ben ten 
Brink & Gijs de Ruiter zijn we hoge 
scores gewend en ook Wim Baars & 
Marcel Dekker behoren tot de vaste 
toppers met nu 57,92 en 56,25%.
Onderaan was ook een verras-
sing; Nel B. & Hans W. kwamen de-
ze maal niet verder dan een pove-
re 38,33%, terwijl ze in het Kwakelse 
toch tot de top behoren! Ook Hen-

nie & Sierk G. kwamen er niet aan te 
pas met 35,42%. In de B- lijn  lieten 
To van der Meer & Tineke van der 
Sluys zien dat ze nog lang niet afge-
schreven moeten worden met een 
eerste plek en maarliefst 68,75%.
Greetje van den Bovenkamp & Ria 
Wezenberg en Ans Breggeman & 
Anne Tolsma voldeden ruimschoots 
aan het “noblesse oblige”en wer-
den tweede en derde met 63,75 en 
60,00%.
Leo Leenen & Henk van der Schinkel 
bleven ook keurig boven de vijftig 
met 53,33% en een vierde plaats.

Fysiek 
Greet & Pé Bakker waagden zich na 
lang fysiek ongemak van Pé weer 
eens aan een wedstrijd en bleven 
ruim voor Gertrude D & Trudy v/d A 
die zeer bijzonder met 35,83% in de-
ze lijn het licht uitdeden.
In de C- lijn was de top positie van 
Riki Spook & Theo van Vliet met 
61,46% geen verrassing. De twee-

de plaats voor Greet van Beek & 
Ploon Roelofsma met 57,64% was 
dat eigenlijk wel, maar echt opval-
lend waren de internationale verte-
genwoordigers Elisabeth Sepiakowa 
& Jozef Sepiak. Voor het eerst met 
elkaar spelend in een drive pakten 
ze met 53,13% de derde plaats. Dit 
ging ten koste van Maarten Bregge-
man, die voor dziadek had moeten 
wijken en daarom een bridgecory-
fee uit de Kwakel, in de persoon van 
Jaap Verhoef had ingehuurd.
Ze werden met ruim 2% verslagen 
en mochten met 51,04% als vierde 
een keuze maken uit de prijzen. On-
deraan bungelden deze keer onver-
wacht Gerda & Joop van D en Tini 
& Johan L met voor beide paren 
44,44%. BVU start het nieuwe jaar 
op maandagavond 5 januari, aan-
vang 19.45 uur in de barzaal van 
Sporthal de Scheg. Wilt u het jaar 
eens goed beginnen, kom dan mee-
doen. Inlichtingen bij de secretaris 
Marineke Lang tel: 0297 569432



Regio - Buikdanseres Pètra biedt 
nu de mogelijkheid om bij u in de 
buurt kennis te maken met de 
nieuwste vormen van buikdansen. 
Denk dan aan buikdansen in klas-
siek Egyptische stijl tot Arabische 
pop, van Shakira tot Tribal en Belly-
dance Fusion.  Pak dus de kans om 
de souplesse en sensualiteit van het 
lichaam en de eigen emoties te ont-
wikkelen.
Iedere vrouw kan buikdansen le-
ren! De leeftijd en lichaamsbouw 
zijn onbelangrijk. Iedereen is name-
lijk uniek in verschijning en uitstra-
ling en óók u hoeft niet aan bepaal-
de eisen te voldoen. Dat is heerlijk 
bevrijdend en legt geen verplich-
tingen. Buikdansen is super popu-
lair bij jonge meiden en ook bij vol-
wassenen. Een mooie bijkomstig-
heid is dat vrouwen zich zelfverze-
kerder gaan voelen door het buik-
dansen, hun houding verbeteren en 
onderling een gevoel van solidariteit 
krijgen èn op een plezierige manier 
aan het lichaam te werken.
Natuurlijk kunt u proberen een 
vriendin te vinden om mee te gaan 
naar de cursus. En vindt u die niet? 
Kom dan gerust alleen. U bent be-
slist niet de enige!

Kinderpartijtjes en kinderyoga
Uw jarige kleuter als echt buik-
dansprinsesje? Uw “grote” dochter 
in de hoofdrol van een ondeugend 

verhaal? Of zoekt uw (bijna) tiener-
dochter een pittige Shakira work-
shop voor haar vriendinnen? Het 
kan allemaal! Compleet met rinke-
lende buikdanssets èn decoratie-
materiaal èn het optreden van een 
echte buikdanseres... maakt u de 
verjaardag van uw dochter tot iets 
heel bijzonders. En dat voor een 

heel leuke prijs!

Buikdansworkshops 
en optredens
Wilt u een verjaardagsfeest of be-
drijfsfeest opleuken met een buik-
dansworkshop of optreden? Bel 
voor details en u komt beslist met 
een origineel voorstel voor de dag.
Ook is het natuurlijk mogelijk om 

een privéles buikdansen te boe-
ken, zodat u een spetterend optre-
den kan verzorgen op bijvoorbeeld 
een bedrijfsavond, bruiloft of koor-
weekend. Voor kleine groepen is 
een workshop buikdansen ook een 
leuke activiteit. Denk bijvoorbeeld 
aan een vriendinnenavond met een 
uurtje buikdansles, een bruidswork-

shop buikdansen of een vrolijke 
buikdansactiviteit op je sportschool 
of hobbyclub.  

Opgeven en informatie:
Surf voor meer informatie naar: 
www.BuikdansenMetPetra.tk  of bel 
06-24612613/0297-28361.
Mailen kan ook: 
petraroelofsen@xs4all.nl
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Medewerkers van Rabobank 
Veenstromen verzorgen 
kerstlunch in NME-centrum
De Ronde Venen - Op de Beurs-
vloer die afgelopen mei in De Ronde 
Venen plaatsvond, hebben Veroni-
que Koster van Rabobank Veenstro-
men en Conny van Kruysbergen van 
NME-centrum De Woudreus een 
match gemaakt: 
de medewerkers van het team parti-
culieren van de Rabobank voert een 
klus uit voor het NME-centrum en 
de medewerkers van het NME-cen-
trum verzorgen een educatieve bui-
tenactiviteit voor de betreffende me-
dewerkers. 
Zaterdag 13 december loste de Ra-

bobank haar deel van de afspraak 
in. Als ‘klus’ verzorgde zij een kerst-
lunch voor alle vrijwilligers van 
NME-centrum De Woudreus. Een 
kerstlunch voor vrijwilligers was een 
wens van de NME-medewerkers. 
Hiermee wilden zij hun vrijwilligers 
danken voor de geweldige inzet.  
De Rabowerkgroep heeft zich met 
verve op deze klus gestort. En het 
resultaat mocht er zijn. 
Vooraf werd het NME-centrum met 
prachtige decoraties in kerstsfeer 
gebracht. 
Op de betreffende dag werden de 

vrijwilligers warm ontvangen: de ro-
de loper lag uit, de kerstman was 
aanwezig en de champagne stond 
klaar. Voor de inwendige mens was 
er een heerlijk warm en koud buffet. 
En toen de vrijwilligers op het punt 
stonden om (voldaan) huiswaarts 
te keren, ontvingen ze ook nog een 
prachtig kerstpakket van de Land-
winkel. Zowel de Rabo-mensen als 
de vrijwilligers van het NME hebben 
genoten van deze middag.
Aan NME nu de moeilijke taak om 
hun deel van de afspraak op hetzelf-
de niveau na te komen.    

College wil Kalangala steunen 
bij het opzetten van de 
afvalverwerking
De Ronde Venen - Naast het leve-
ren van kennis en ervaring gaat het 
college van B&W de gemeenteraad 
voorstellen komend jaar ruim 50 
duizend euro uit te trekken om de 
gemeente Kalangala in Oeganda te 
helpen bij het opzetten van een goe-
de afvalverwerking. Het geld is on-
der andere nodig voor de aanschaf 
van een kleine vuilniswagen, afval-
emmers en containers. Door Kalan-
ga te ondersteunen draagt De Ron-
de Venen bij aan de realisatie van 
millenniumdoelstellingen als het 
verminderen van kindersterfte, de 
strijd tegen malaria en andere ziek-
ten en een duurzaam milieu.
Eind oktober heeft de gemeente-
raad van De Ronde Venen beslo-
ten deel te nemen aan het LOGO 
South Oeganda Millenniumdoelen 
programma van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Een delegatie vanuit De Ronde Ve-
nen heeft in november een werkbe-
zoek gebracht aan Oeganda om met 
partnergemeente Kalangala afspra-
ken te maken over hoe de proble-
men met het afval het best opgelost 

kunnen worden.
Op dit moment wordt het afval in 
Kalangala niet opgehaald of ver-
werkt en ligt het vuilnis verspreid 
tussen de huizen. Min of meer cen-
trale dumpplaatsen zijn niet afge-
sloten en kippen en varkens heb-
ben er vrij spel. Ook dienen de af-
valhopen soms als speelplaats voor 
kinderen.
Het afvalprobleem draagt bij aan 
een slechte gezondheidssituatie in 
Kalangala. Dat blijkt onder andere 
uit de gemiddelde levensverwach-
ting van 48 jaar voor inwoners van 
de gemeente, terwijl het landelijk 
gemiddelde vijf jaar hoger ligt. Ook 
wordt het afval niet gescheiden en 
wordt er dus geen gebruik gemaakt 
van recyclebare materialen. Boven-
dien schaadt het afval het milieu en 
de natuur en daarmee het econo-
misch en toeristisch potentieel van 
de gemeente die op een eiland in 
het Victoriameer ligt. Doordat een 
betere afvalverwerking een duide-
lijke bijdrage levert aan verbetering 
van de hygiëne, de gezondheid en 
het milieu, sluit dit project goed aan 

bij de millenniumdoelen zoals die 
door de Verenigde Naties zijn gefor-
muleerd.
Naast de invoering van een afvalver-
zamel-, -ophaal en -verwerkingssy-
steem, bestaat het project dat De 
Ronde Venen samen met Kalanga-
la gaat opstarten uit trainingen ge-
richt op afvalmanagement, project-
management, monitoren, evalueren 
en communicatie. Met dit project 
wordt daarom tevens een bijdrage 
geleverd aan de versterking van het 
duurzaam functioneren van het lo-
kaal bestuur.

Voor het project wordt subsidie aan-
gevraagd bij de VNG. Daarnaast in-
vesteert de gemeente Kalangala ook 
in het project door het aanleggen 
van een afvalverwerkingsplaats. Het 
college heeft dinsdag 16 decem-
ber besloten de raad voor te stellen 
om voor 2009 een incidenteel bud-
get van 53.787,00 euro beschikbaar 
te stellen en voor 2010 39.130 eu-
ro. Naar verwachting neemt de ge-
meenteraad hierover in januari 2009 
een besluit. 

Vier afgevaardigden van de gemeente brachten enkele weken geleden een bezoekje aan Kalangala

Buikdansen bij Pètra

Bestemmingsplan Marickenland 
voor vaststelling naar 
gemeenteraad
De Ronde Venen - Burgemees-
ter en wethouders hebben dinsdag 
16 december besloten de gemeen-
teraad voor te stellen het bestem-
mingsplan “Marickenland” vast te 
stellen. In het bestemmingsplan zijn 
diverse wijzigingen doorgevoerd in 
vergelijking met het ontwerp-be-
stemmingsplan.

Deze zijn opgenomen in een ‘Nota 
van Wijzigingen’. In de ‘Zienswijzen-
nota’ wordt antwoord gegeven op 
alle reacties die tijdens de procedu-
re zijn ingediend.
Tijdens de terinzagelegging van het 
ontwerp bestemmingsplan “Maric-
kenland” zijn 123 zienswijzen in-
gediend. De onderwerpen van 
de zienswijzen waren heel divers 
en gingen onder andere over na-
tuur- en recreatieontwikkeling, wo-
ningbouw, verwerving, waterhuis-

houding, milieugevolgen, verkeer, 
bouw- en gebruiksmogelijkheden 
en de gevolgde procedure.
Een groot aantal zienswijzen ging 
over de omvang van de bestaande 
bouwvlakken. Aanwezige tuinen en 
erven vielen deels in de natuur- of 
recreatiebestemming, wat niet de 
bedoeling was van het plan. Daar-
om zijn de tuinen en erven in het 
gebied geïnventariseerd en de be-
stemmingsgrenzen van vrijwel alle 
bebouwde percelen aangepast.
In de Zienswijzennota, onderdeel 
van de besluitvorming over het be-
stemmingsplan, zijn alle gemaak-
te opmerkingen en gestelde vra-
gen van een reactie voorzien. In een 
aantal gevallen heeft dit geleid tot 
aanpassing van het bestemmings-
plan. Voor alle zienswijzen is aange-
geven of ze (deels) gegrond of on-
gegrond zijn.

Naar aanleiding van de zienswijzen 
en andere ontwikkelingen is het be-
stemmingsplan op diverse punten 
aangepast.

Naast de genoemde aanpassing van 
de bouwvlakken gaat het met name 
om aanvulling van onderbouwing in 
de toelichting en correcties en ver-
duidelijkingen in de voorschriften. 
De ‘Nota van Wijzigingen’ is ook on-
derdeel van de besluitvorming over 
het bestemmingsplan.

De gemeenteraad besluit naar ver-
wachting in januari 2009 over de 
vaststelling van het bestemmings-
plan, de Nota van Wijzigingen en de 
afhandeling van de zienswijzen zo-
als verwoord in de Zienswijzenota. 
De stukken zijn vanaf 17 december 
2008 te raadplegen via 
www.marickenland.nl . 

Gemeente De Ronde Venen 
biedt verzekering voor alle 
vrijwilligers
De Ronde Venen - Om de vrijwil-
ligers in de gemeente te verzeke-
ren tegen de risico’s die verbonden 
zijn aan het vrijwilligerswerk, heeft 
het college van B&W in de vergade-
ring van dinsdag 16 december inge-
stemd met het afsluiten van een ver-
zekering voor alle vrijwilligers. Per 1 
januari 2009 sluit de gemeente De 
Ronde Venen daartoe de VNG ver-
zekering BasisPolis en PlusPolis af 
voor alle vrijwilligers binnen de ge-
meente. Hiermee komt een einde 
aan het feit dat niet alle vrijwilligers 
even goed verzekerd zijn. 
De Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) heeft, na onder-
zoek bij gemeenten, geconstateerd 
dat de verzekeringssituatie van vrij-
willigers en hun organisaties uit-
een loopt. Om daar een einde aan 
te maken heeft VNG-verzekerin-
gen een vrijwilligerspolis ontwik-
keld waardoor de vrijwilligers dek-
king wordt geboden tegen de risi-
co’s die zij lopen tijdens het uitoefe-
nen van hun vrijwillige taken. Door 

het afsluiten van de VNG-verzeke-
ringen BasisPolis en PlusPolis, zijn 
met ingang van 1 januari 2009 alle 
vrijwilligers in de gemeente De Ron-
de Venen verzekerd. Tot de verzeke-
ring behoort onder andere een aan-
sprakelijkheidsverzekering en scha-
de aan persoonlijke eigendommen. 
Als uitgangspunt in deze verzeke-
ring geldt dat oudere verzekeringen 
in de dekking voor gaan op de dek-
king van de vrijwilligersverzekering, 
waardoor de vrijwilligersverzekering 
dus vooral als een vangnet dient. 

Registreren
De vrijwilligers hoeven zich niet te 
registreren of andere acties te on-
dernemen. Het steunpunt vrijwilli-
gerswerk van stichting De Baat zal 
alle vrijwilligersorganisaties op de 
hoogte brengen van deze verzeke-
ring. Onder een vrijwilliger wordt in 
deze verzekering verstaan: ‘degene 
die in enig organisatorisch verband 
onverplicht en onbetaald werkzaam-
heden verricht ten behoeve van an-

deren en/of de samenleving waarbij 
een maatschappelijk belang wordt 
gediend’. Vrijwillige brandweermen-
sen en vrijwillige politiemedewer-
kers hebben een eigen rechtspo-
sitieregeling waarin de verzekering 
is geregeld en vallen dus niet on-
der de VNG-vrijwilligersverzekering. 
Voor het afsluiten van deze verzeke-
ring betaalt de gemeente De Ron-
de Venen afgerond een bedrag van 
9000,- euro per jaar.
Deze premie is berekend aan de 
hand van het aantal inwoners van de 
gemeente en een bedrag van 0,25 
euro per inwoner. De gemeente ont-
vangt hiervoor extra middelen waar-
door de verzekering geen effect zal 
hebben op de begroting voor 2009. 
Voor meer informatie over de verze-
kering kunt u terecht bij D. van Tes-
sel van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van De Baat.
Zij is op dinsdag en donderdag te 
bereiken op telefoonnummer 0297 
230 280 of via e-mail: 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl



Uithoorn - Buiten naast de ingang 
van de kerk staat een grote verlichte 
kerstboom, dus je raakt al een beet-
je in kerststemming maar als je dan 
binnenkomt, is het echt kerst. Voor 
in de kerk staan ook twee versierde 
en verlichte kerstbomen met lichtjes, 
rode ballen en rode slingers. Boven 
de ingang staat een kleiner exem-
plaar evenals op het balkon waar-
van de reling versierd is met groe-
ne dennentakken en slingers. Over-
al in de kerk staan grote vazen met 
rode amaryllis en besjes. Dus als je 
dan niet in de sfeer komt! Voor dit 
kerstconcert was gekozen voor No-
blesse Oblige. Een trio bestaande 
uit drie zangeressen en de pianis-

te Elisabeth Ford. In de stijl van kerst 
kwamen de drie dames Esther Ade-
laar-sopraan, Isabella Scholten en 
Esther Floor-mezzo sopranen, ge-
kleed in lange witte jurken het po-
dium op. Begonnen werd met Ky-
rie, een stuk van de componist Ros-
sini Kyrie (Petite Messe Solemnelle) 
met prachtige pianobegeleiding. Als 
tweede kwam Carita, een melan-
choliek lied dat natuurlijk gevolgd 
werd door een vrolijk nummer, na-
melijk Postillon met de handen op 
elkaars rug. Het vierde lied was een 
solo van Isabella uit de Carmen van 
Bizet. Tijdens het zingen van dit lied 
liep Isabella door de kerk. Dat zorg-
de voor het levendige effect om-
dat het anders toch gauw wat sta-
tisch gaat worden.  Hoewel de zan-
geressen door de goede choreo-
grafie wel zorgden dat het levendig 
bleef door de gebaren en bewegin-
gen die trouwens keurig op elkaar 

afgestemd waren. Opvallend was 
het feit dat de zangeressen zich niet 
beperkten tot louter Engels of alleen 
Duits of Frans maar een mix van al-
les. Zoals het lied Sehnsucht over 
het eeuwige verlangen. 

Verloren liefde
Ook het Franse lied Les Feuilles 
Mortes gaat over het terugverlan-
gen naar een verloren liefde na de 
zomer als de bladeren gevallen zijn 
en is gezongen door Juliette Gre-
co en Yves Montand. Het prach-
tige en bekende liefdeslied ‘Belle 
Nuit d’amour van Offenbach the Ta-
les of Hoffmann. ‘Sound the Trum-
pet is een duet van Purcel. “Dat zin-

gen wij vaak op bruiloften”, aldus 
de zangeressen. Ook Marlène Diet-
rich kwam aan bod met haar over-
bekende song ‘Ich bin vom Kopf 
bis Fuss auf Liebe eingestellt. Daar-
na weer een Engels liedje ‘Night 
and day’ en dan een liedje gezon-
gen door Jenny Arean ‘Les filles en 
rose’, ook over de lente als de ‘fil-
les en rose en les filles en bleu door 
de stad dwalen en als bloemen de 
terrassen bevolken. ‘Het Nederland-
se liedje ‘Je moet dat blijven zien’ uit 
de theatershow van Jenny Arean en 
Lucretia van der Vloot. Voor de pau-
ze werd geëindigd met Close to you 
(why do birds suddenly appear) van 
The Carpenters. Na de pauze had-
den de dames zich in het rood ver-
kleed, ook weer passend bij de 
kerst. ‘Star of wonder’ is een prach-
tig kerstlied over de ster die de ko-
ningen naar Bethlehem wijst. Daar-
na ‘Hoever is de nacht’ van Huub 

Oosterhuis. Nummer drie ‘Sisters’,  
een lekker swingend nummer ze-
ker door de zoals al gezegd goe-
de choreografie. Het trio Noblesse 
Oblige is helemaal enthousiast van 
the Andrews sisters en het tweede 
gedeelte was dan ook grotendeels 
van hen. “Hoewel het erg moeilijk is 
om iets van hen te pakken te krij-
gen want er bestaan geen tekstboe-
ken. Ze houden alles heel gesloten”, 
aldus Esther. “Angie the Christmas 
Tree angel’. ‘Sleigh Ride’ werd A ca-
pella gezongen, gevolgd door Jing a 
ling. Ook weer een lekker swingend 
kerstliedje. Goede begeleiding van 
de piano die opeens met een onver-
wachte uitschieter aangaf dat de pi-
ano er ook nog was als individueel. 
“Bij de Christmas Polka hadden we 
eigenlijk zes rondjes moeten lopen 
maar dat hebben we in goed over-
leg maar niet gedaan’ lachen Isabel-
la en de twee Eshter’s. 

Wiegenlied
Daarna ‘something completely dif-
ferent’, namelijk het Wiegenlied van 
Brahms dat neuriënd ingezet werd 
en door het publiek werd overge-
nomen. Ook ’Entre le Boeuf’ is een 
unieke kerstsong. ‘Speak Low’ dus 
weer in het Engels en daarna Maria 
Wiegenlied, een solo van Ester Ade-
laar van de componist Max Reger 
die bekend stond om zijn ingewik-
kelde composities en als tegenhan-
ger schreef hij eenvoudige liedjes 
waaronder dit beroemde wiegen-
liedje. Na ‘Goodnight’ werd door het 
trio aangegeven dat zij aan het ein-
de van hun repertoire waren geko-
men dat nog werd afgesloten door 
het lied ‘’Wat wij elke dag proberen 
te doen”, aldus Isabella, namelijk het 
nummer ‘Chante’. Het trio is dertien 
jaar geleden van start gegaan ten-
minste de twee Esther’s met toen 
Elin Meijnen. De laatste hield er 
mee op en toen kwam Isabella erbij. 
Tom Löwenthal maakte de compo-
sities en nu zorgt he”Noblesse be-
staat al heel lang en is ook bekend 
en dat blijft ook bestaan maar er 
komt iets nieuws bij, namelijk meer 
een repertoire van the Andrews sis-
ters en dan met een combo en dat 
gaat dan heten the Choo Choo’s 
vertelt het trio. Over dit kerstreper-
toire zeggen zij dat met opzet is ge-
kozen voor een zo gevarieerd mo-
gelijk geheel met Duitse theatermu-
ziek, Franse chansons en herkenba-
re Jazz Standard zoals van Cole Por-
ter en Gershw, worden de mensen 
gek”, aldus het trio. 
Een levendig en zoals gezegd geva-
rieerd kersrepertoire en niet in de 
geijkte zin van het woord kerstcon-
cert. 
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Kerstsfeer in de Thamerkerk

Dag vogels, dag bomen...
Uithoorn – Het is een kaal gezicht 
als je langs de Amstel de polder in 
kijkt, richting ‘oude vuilnisbelt’ in 
Uithoorn.

Stond daar tot voor kort nog een 

aardige bos van bomen, ze zijn al-
le verdwenen. 

Heel zielig steken er nog wat punt-
jes van kleine bossages boven het 
geheel uit, maar de echte bomen 

zijn door de gemeente gekapt. 

Niet alleen het zicht is voor vele 
mensen hinderlijk veranderd, ook 
voor vele vogels zal het zoeken zijn 
naar hun woning, of hun rustplaats.

Afscheid met een lach en 
een traan
Uithoorn - Dinsdag 30 decem-
ber neemt Joke Schalke bij Pierre 
ten Hoope in winkelcentrum Zijdel-
waard officieel afscheid. Zaterdag 
13 december bereikte zij de leef-
tijd waarop men ‘met pensioen mag 
gaan’. Joke is 36 jaar bij de boek-
handel werkzaam geweest en tal-
loze klanten kennen haar. Maar in 
omgekeerde zin is dat ook zo. “Ik 
heb hier van meet af aan met heel 
veel plezier gewerkt, leuke en be-
trokken collega’s gehad die ik toch 
wel zal gaan missen. Maar geluk-
kig houden we privé contact met el-
kaar, zo goed is de band die wij met 
elkaar hebben”, vertelt Joke die in 
haar bewoordingen ‘afscheid neemt 
met een lach en een traan’. De lach, 
omdat zij nu meer leuke dingen kan 
gaan doen, onder andere met haar 
kinderen en vier kleinkinderen; de 
traan omdat zij beseft het werk in 
de boekhandel, maar meer nog het 
contact met haar collega’s en de ve-
le klanten, zal gaan missen.

Directeur/eigenaar Pierre ten Hoope 
biedt samen met bedrijfsleider Jaap 
van Moppes en haar collega’s Joke 
een afscheidsfeestje aan. Maar ook 
klanten en relaties krijgen de kans 
om haar de hand te schudden. Dat 
kan op dinsdag 30 december van 
16.00 tot 18.00 uur in de boekhan-
del.

‘Mijn winkeltje’
Joke is geboren in Rijswijk bij Den 
Haag. Toen zijn vijftien was verhuis-
de het gezin naar Uithoorn vanwe-
ge het werk van haar vader. Dat 
was in 1959 toen Uithoorn nog echt 
een ‘dorp’ was aan De Amstel mid-
den tussen de landerijen. Het was 
wel even wennen voor haar in de-
ze landelijke omgeving. Inmiddels 
woont zij in Diemen, waar toevallig 
ook haar dochter woont. Haar zoon 
woont in De Kwakel. Op haar 18e 
ging Joke werken bij de boekhandel 
annex bibliotheek van Riet en Luut 
Ten Hoope die toen aan De Schans 
was gevestigd. En passant pas-
te zij op de kinderen van de fami-
lie Ten Hoope, onder wie ook Pierre, 
de huidige eigenaar. Omdat zij haar 
drogistendiploma had gehaald, ging 
zij werken bij Stoop, maar dat was 
van korte duur. Luut vroeg haar of 
zij weer wilde werken bij zijn boek-
handel in het nieuwe Winkelcen-
trum Zijdelwaard.
Dat was in 1972. Daar is Joke niet 
meer weggegaan. Zowel in het ou-
de als het nieuwe winkelcentrum 
heeft zij het langst met haar colle-
ga Jaap van Moppes gewerkt, on-
geveer 34 jaar. Joke heeft veel col-
lega’s zien komen en gaan, evenals 
veel klanten. Joke: “In al die jaren 
heb ik zowel vreugdevolle momen-
ten als verdrietige meegemaakt. Dat 

kan ook niet anders als je hier zo-
lang werkt. Zelf ben ik elke dag met 
veel plezier en inzet naar mijn werk 
gegaan. Nooit heb ik de behoefte 
gevoeld om ergens anders te gaan 
werken. Toen de kinderen klein wa-
ren mocht ik ze tussendoor brengen 
en halen van school, totdat ze oud 
genoeg waren om zelf te gaan. Waar 
vind je dat nog. Saillant detail is ook 
dat onze dochter, toen ze studeer-
de, hier ook een aantal jaren op za-
terdag in de winkel heeft gestaan. 
Zoals ik het ervaar is het ‘mijn win-
keltje’ en heb mij altijd thuis gevoeld 
tussen de vele boeken die vier keer 
per week binnenkomen en gesor-
teerd en weggezet moeten worden. 
Maar ik sluit nu een periode in mijn 
leven af. Stilzitten zal ik niet gaan 
doen. Ik kan nu wat voor mijn kin-
deren en kleinkinderen betekenen, 
ook af en toe als ‘oppas oma’. Mis-
schien ga ik wel weer wat vrijwilli-
gerswerk doen.
Dat heb ik altijd voor de kerk ge-
daan, waaronder ook bij De Schut-
se, hier achter het winkelcentrum. Ik 
wil onder de mensen blijven. Daar-
om hoop ik op dinsdag de 30e veel 
trouwe klanten te zien om er nog 
even een babbeltje mee te maken. 
En dan is dit boek uit! Collega’s en 
klanten: bedankt voor al die fijne ja-
ren die jullie mij gegeven hebben bij 
Boekhandel Pierre ten Hoope.”

Sfeervol concert van
X-mas Vocals
Uithoorn - Wederom was er weer 
een volle zaal om te luisteren naar 
dit bijzonder stemmige, gratis con-
cert, dat inmiddels een traditie is ge-
worden in Uithoorn en elk jaar ge-

organiseerd wordt door Ferdinand 
Beuse en zijn Vocal Company. 

Dit jaar werd tevens muzikale mede-
werking verleend door pianist Kees 

van Zantwijk, het Dickens Duet met 
Sander Veeken en Pieter Slijkoord, 
en kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van 
Bijnen.
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Kerstactie VeenLanden 
College Vinkeveen

Vinkeveen - Vrijdag 19 december 
is het zover. De kerstactie voor het 
weeshuis op St. Maarten wordt af-
gesloten, en hoe! Rond 9.00 uur stro-
men de leerlingen de school binnen 
en tijdens een feestelijk kerstontbijt 
laten zij hun mentoren hard werken. 
Want talloze enveloppen worden in-
geleverd en de mentoren hebben er 
een grote klus aan het geld te tel-
len en op te tellen. Het saldo wordt 
doorgegeven aan het zenuwcen-
trum in de directiekamer, waar Mar-
ga Hoohenkerk en Jannetje ter Punt 
de geldstroom op de voet volgen. 
Ook daar ontbreekt de rekenma-
chine niet. Loes Geerlings probeert 
haar aandacht te verdelen tussen 
haar mentorklas en de directieka-
mer en gaande de morgen verschij-
nen er rode blossen op haar wan-
gen. Het gaat goed, dat is zeker. Jos 
smeert onvermoeibaar kerstbrood 
en breekt onderhand met een paar 
sterke leerlingen de marktkramen in 
de gang af. Het is gedaan. Nu is het 
wachten op de uitslag.
Om half twaalf gaan alle leerlin-
gen en docenten naar de aula, waar 
hen eerst de jaarlijkse kerstviering 
wacht. Leerlingen onder leiding van 
Jochem Quartel en Dirk Warnaar 
hebben hier weken voor geoefend. 
Er is een prachtige film gemaakt, af-
gewisseld met een live dansgroep 
en ook brengen Sonia, Fleur en Ro-
na het indrukwekkende lied “Dear 
Mr President” van Pink ten geho-
re, onder begeleiding van Luc. “Let 
me tell you bout hard work, buil-
ding a bed out of a cardboard box. 
Let me tell you bout hard work, hard 
work….” En dan is het zover. Als 
Loes Geerlings op het podium ver-
schijnt met iets wat op een thermo-
meter lijkt gaat er een gejuich op. 
Maar ze houdt de spanning er nog 
even in en terwijl ze dat doet, laat ze 

de thermometer langzaam stijgen. 
Het is ondertussen wel duidelijk dat 
de leerling die zijn euro heeft ver-
twintigvoudigd geen uitzondering 
vormt. En ook de docenten hebben 
gul in de buidel getast en dat niet 
alleen. Nog gisteren werden leerlin-
gen in de gelegenheid gesteld hun 
docenten met natte sponzen te be-
kogelen. Voor een euro je knorri-
ge Engels docent een natte spons 
in zijn gezicht gooien, daar zijn heel 
veel leerlingen voor te porren. En het 
was nog zijn eigen idee ook. Mar-
cel Kopaszewski (door de leerlingen 
Kopa genoemd) grinnikt erom. “Zag 
je dat?”, lacht hij na afloop, “alle op-
gekropte frustratie kwam eruit.” Jo-
sé Heesakkers, die biologie geeft op 
school, kan er niet zo heel erg om 
lachen. Ze vindt het een beetje eng 
en ze kijkt wat bedremmeld door het 
gat in het plastic in afwachting van 
de koude natte voltreffer. Maar voor 
het goede doel kun je niet al te kin-
derachtig zijn, dus vooruit maar.

Een leerling kijkt wat teleurgesteld 
in zijn portemonnee: “Mag het ook 
voor 70 cent?” vraagt hij. “Nee”, brult 
Kopa onverbiddelijk. “Een euro is 
het en dat blijft het!”

Ondertussen stijgt het kwik op de 
thermometer van Loes. De leerlin-
gen hebben hard gewerkt en vooral 
samengewerkt en dat heeft de ac-
tie tot een groot succes gemaakt. 
Maar wat blijkt: ook de kerken van 
Abcoude en Vinkeveen hebben zich 
niet onbetuigd gelaten, toen zij van 
de actie vernamen en weer stijgt de 
thermometer. En een lezer van de 
krant was zo onder de indruk van de 
acties van de leerlingen dat hij naar 
school heeft gebeld en Jos bijna 
sprakeloos liet staan omdat hij aan-
bood het weeshuis op St. Maarten 

van een echte keuken te voorzien.
En de thermometer stijgt... En dan 
komt het hoge woord eruit: de 
kerstactie van het VeenLanden Col-
lege in Vinkeveen heeft 19.175,37 
euro opgebracht. Marga Hoohen-
kerk houdt de cheque omhoog, de 
leerlingen juichen, Jos belt met zijn 
zus Greet op St. Maarten die via de 
telefoon het gebeuren in de aula kan 
volgen en net als Jos (zit zeker in de 
familie) ook heel even sprakeloos is 
als ze het bedrag hoort. Een gewel-
dig resultaat, wie heeft dat ooit kun-
nen denken? De leerlingen die het 
hoogst hebben gescoord worden 
nog even goed in het zonnetje ge-
zet, en dan....
De leerlingen druppelen naar bui-
ten, het is kerstvakantie. De stoe-
re jongens nemen hun plaats weer 
in tegen het muurtje op het school-
plein, hier en daar wordt er geknuf-
feld, een brugklasmeisje geeft haar 
mentrix een dikke zoen op de wang. 
Naar huis, naar de kerstboom thuis 
en in de wetenschap dat de wees-
kinderen van St. Maarten nu ook 
een fijne kerst hebben. Jos straalt, 
Mieke, Jannetje en Marga kijken 
moe maar voldaan de leerlingen na 
en Loes geeft een interview aan Ra-
dio Midpoint. Het VeenLanden Col-
lege heeft leerlingen die met een 
euro de wereld rondkomen, dat is 
gebleken. You can 4 I can en dat 
is toch eigenlijk de beste les die je 
kunt krijgen: dat je iets kunt, als je 
er maar voor gaat. En ze zijn ervoor 
gegaan, dat staat als een paal bo-
ven water. En mochten er mensen 
zijn die er ook aan willen bijdragen 
om van het weeshuis op St. Maarten 
een thuis te maken, dan kan dat na-
tuurlijk! Graag zelfs, het bankreke-
ningnummer is: 1426.08.513 ten na-
me van de Kerstactie VeenLanden 
College Vinkeveen. 

You can 4 I can



Nieuwe Meerbode - 23 december 2008 pagina 29

Edwin Nieuwendijk is de 
nieuwe damkampioen
De Kwakel -In de eregalerij der do-
nateurkampioenen kan dan einde-
lijk de naam van Edwin op de hoog-
ste plaats worden ingevuld. Edwin 
werd al menig maal 2e, maar afgelo-
pen zaterdagmiddag kwam hij ein-
delijk van het Joop Zoetemelk ge-
voel af. In het dorpshuis De Qua-
kel streden een veertigtal donateurs 
en kinderen daarvan, van damclub 
Kunst & Genoegen om hun onder-
linge kampioenschap. Onder de be-
zielende leiding van Rene de Jong 
werd het weer een gezellig gebeu-
ren in het in de kerstsferen gesto-
ken dorphuis. Om half twee gingen 
de huis-, tuin- en keukendammers 
van start met de voorrondes om het 
kaf van het koren te scheiden. 
Na anderhalf uur zwoegen achter 
de borden konden de groepen op 
sterkte worden ingedeeld.

In de hoofdgroep kwamen de dam-
mers terecht die op een damclub 
echt niet zouden misstaan.
Mooie partijen werden er gespeeld, 
op het scherpst van de snede. In 
de halve finale tussen de gebroe-
ders vd Belt vlogen de schijven in de 
tijdnoodfase over het bord. Toen de 
kruiddampen waren opgetrokken 

bleef er een remisestand over, de 
partij moest opnieuw gespeeld wor-
den met nog een hoger speltempo. 
Hierin hield Jeroen uiteindelijk het 
hoofd het koelst. In de andere halve 
finale legde Edwin de basis voor zijn 
zege door de kampioen van de afge-
lopen jaren, Marko de Groot, te ver-
slaan. Edwin won de finale vervol-
gens makkelijk van een uitgeblus-
te Jeroen, die toch met een opgehe-
ven hoofd naar Duitsland af kon rei-
zen. Marko de Groot eiste wel waar-
dig het brons voor zich op.

In de B-groep baarde damlid Bert 
van Wermeskerken opzien door 
tot de finale door te dringen. Hier-
in kreeg hij te kampen met de kam-
pioen van De Hoef, Henk Leygraaf. 
Deze bakker in ruste gaf Bert een 
koekje van eigen deeg, menig schijf 
van Bert werd opgepeuzeld. 
Goud voor Henk en eervol zilver voor 
Bert. Om de derde plaats streden 
jeugdleden van weleer van K&G, Jan 
Vork moest het zo een veertig jaar 
later afleggen tegen Jan van Doorn. 
De C-klasse stond bol van de span-
ning, een extra ronde moest zelfs 
worden ingelast. Dit had tot ge-
volg dat de finale tot een onderons-

je van Voorns en van Doorns leiden. 
De gebroeders Frans en Do stre-
den om het brons, een eclatante ze-
ge van Frans leverde hem brons op. 
De neven Voorn gingen voor goud, 
Ron versloeg in een klassieke par-
tij zijn kleine neefje Joris. Voor het 
eerst in de donateur damgeschiede-
nis kreeg de eindstand een ex ae-
quo, Wery Koeleman en Gerino Pie-
terse kwamen maar niet uit hun in-
gewikkelde partij, zij besloten hun 
23e plaats maar eerlijk te delen.  

Bij de jeugd meldde zich maarliefst 
tien enthousiaste kinderen. De winst 
ging, nadat de eerste partij in remise 
was geСindigd, naar Kim van Doorn. 
Het was een finale met wisselende 
kansen, waarin Daan Buskermolen 
evenveel kans op de winst kreeg. 
Steffan de Vries eindigde als 3e.
Met fraaie bekers werden na ruim 
drie uur dammen de winnaars in het 
zonnetje gezet, de aanmoedigings-
prijs ging naar de jeugdige Dennis 
Roest, die zich om organisatorische 
redenen bij de senioren groot moest 
houden. Na de prijsuitreiking werd 
er nog gezellig nagedamd, waarmee 
een geslaagde dammiddag in stijl 
werd afgesloten.

Kwinkslag junioren 1 heeft 
zware dobber aan Lopik
De Ronde Venen - Na de neder-
laag in oktober, tegen Zender uit 
Lopik, was het zondag 14 decem-
ber de beurt aan het eerste junio-
renteam van Kwinkslag om toch de 
punten te pakken tegen deze ploeg.

Door in de eerste wedstrijd de he-
rendubbel te winnen met 21-10 was 
dit punt al snel binnen. Daarna wa-
ren de dames aan de beurt. Helaas 
was het leeftijdsverschil derma-
te dat onze dames toch een maatje 
te klein waren voor Lopik. Laura en 
Laura hebben gevochten voor wat 
ze waard waren maar deze dames-
dubbel moesten ze toch aan Zender 
laten met 9-21 en 6-21. Dan was het 
de beurt aan Leon Bunschoten die 
al snel Zender voor moest laten met 
9-3. Met een prachtig diepe back-
hand brengt hij de stand op 15 te-

gen 10 maar ook deze single ein-
digde met 21-10 in het nadeel van 
Kwinkslag.

In de tweede set geeft Leon goed 
tegengas en gaat gelijk op met 3-3. 
Hij blijft het de tegenstander moei-
lijk maken maar kan niet voorkomen 
dat het inmiddels 10-8 is geworden. 
Na een korte piek naar 11-12 voor-
sprong eindigde deze tomeloze in-
zet toch in een 21-14 nederlaag.

Waar het in de damesdubbel duide-
lijk werd dat de tegenstanders let-
terlijk een maatje te groot waren 
zagen we Laura Busscher en Lau-
ra Klinkhamer met resp. 21-6 / 21-2 
en 21-3 / 21-5 het veld verlaten. Tim 
Vreeburg ging heel goed van start 
met een 6-3 voorsprong en bouwt 
dit verder uit naar een mooie 12-

6. Daarna won hij redelijk makke-
lijk met 21-10 van Zender in de 1e 
set. De 2e set gaat al net zo makke-
lijk via een 8-4 voorsprong naar 15-
9 om uiteindelijk de match op zijn 
naam te zetten met een eindstand 
van 21-11. Dat zijn dan twee pun-
ten voor het team in totaal. In de mix 
zien we Laura Klinkhamer en Tim 
het afleggen tegen Lopik met resp. 
21-13 en 21-14. Jammer. Voor Laura 
Busscher en Leon zag het er iets be-
ter uit maar ze konden toch niet ver-
hinderen dat ze verloren met resp. 
21-13 en 21-11.

Daarmee is het in deze competitie-
wedstrijd uiteindelijk op een eind-
stand gekomen van 2 tegen 6.
Gezien de vorige 0-8 een prima 
prestatie en zeker gezien het leef-
tijdsverschil!

Welverdiende eerste 
punten voor Atlantis 6
Mijdrecht - Zaterdag 20 december 
moest Atlantis 6 in de Phoenixhal in 
Mijdrecht aantreden tegen Tempo 
13 uit Alphen aan den Rijn. Drie we-
ken eerder had het door Florist ge-
sponsorde team nog nipt met 11-9 
verloren van de Alphenaren in de 
uitwedstrijd. Atlantis 6 was er dan 
ook op gebrand om in deze return 
wel de punten binnen te halen.  
In de aanval werd begonnen met 
Sander Schrijvers, Alwin Kooistra, 
Manon van Scheppingen en Li-
sanne Reurings. Het verdedigings-
vak bestond uit Sjors Warmer, Niels 
Reurings, Nancy Kroese en Jenny 
Mos. 
Atlantis begon gelijk fel aan de 

wedstrijd. Er werd vlot korfbal ge-
speeld waar vele mooie kansen uit 
voortvloeiden. In de verdediging 
werden vele ballen onderschept, 
waardoor Tempo weinig kans kreeg 
om een goede aanval op te zetten. 
Al snel stond het dan ook 4-0 voor 
de Atlantis-Florist combinatie. He-
laas volgden daarna twee doelpun-
ten voor Tempo, waardoor de teams 
met een 4-2 tussenstand de rust in 
gingen.
Na wat tactische tips van coach Pe-
ter van de Wel ging het jongeren-
team van Atlantis weer met frisse 
moed de tweede helft in. Niels Reu-
rings en Alwin Kooistra werden ge-
wisseld voor respectievelijk Thomas 

Bogaard en Martijn de Horde. 
Helaas begon de tweede helft met 
een doelpunt tegen, maar Atlan-
tis liet zich niet kennen en ging ook 
door met scoren. Tempo kon telkens 
tot op 1 punt naderen, maar wist 
de aansluiting niet te vinden. On-
dertussen werd de moegespeelde 
Jenny Mos vervangen door Anouk 
RСling. Vanaf een 8-6 tussenstand 
gaven de Alphenaren zich gewon-
nen en breidde de Florist equipe de 
score verder uit tot een eindstand 
van 11-6
Atlantis 6 heeft met deze winst de 
eerste punten binnengehaald van 
het zaalseizoen.

Postduiven

Verweij-Castricum wint 
tentoonstelling
Regio - Zaterdag en zondag 20 
en 21 december jl. organiseerde 
de Postduiven vereniging Rond de 
Amstel haar jaarlijkse tentoonstel-
ling. 21 leden hadden de vrijdag er 
voor een viertal duiven t.w. een ou-
de en een jonge doffer (man)  een 
oude en jonge duivin (vrouwtje) in-
gezet, en zaterdagmorgen kwam 
een keurmeester van de Neder-
landse Groep van Keurmeesters van 
de Nederlandse Postduiven Organi-
satie dhr. Fred Vlugt uit Haarlem de 
duiven keuren. Van deze keurmees-
ter weten wij dat hij zeer kritisch is, 
en dat men niets cadeau krijgt. 

De duiven moeten er optimaal uit-
zien alvorens er hoge punten gege-
ven worden. Over het geheel geno-
men waren de duiven van een goe-
de tot zeer goede kwaliteit, en za-
gen er goed verzorgt uit wat zich 
weer vertaald in een goede condi-
tie van de duiven. Geen enkele duif 
behaalde minder dan 90 punten, 
waar maximaal 93 punten gehaald 
kunnen worden. De duiven worden 
in de hand gekeurd, o.a op Kop en 
oog, vleugels en gewrichten, onder-
bouw en indruk en conditie. Gro-
te overwinnaar werd de combina-
tie bestaande uit Michel Verweij 
en Jan Castricum uit Mijdrecht, on-
der de naam Verweij-Castricum. Zij 
werden eerste hokkampioen met 1e 
prijs bij de oude duivinnen, die te-
vens de schoonste van de tentoon-
stelling werd en een 2e prijs bij de 
jonge duivinnen. De nieuwe combi-
natie Martin van Ginkel en Richard 
van den Berg uit De Kwakel die on-
der de naam Ginkel & Berg van-
af 2009 aan de wedvluchten mee 
gaan doen,werden 2e hokkampi-
oen met o.a. een 1e prijs bij de oude 
doffers en een 1e bij de jonge dui-
vinnen. Derde werd Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen, die ook 3e werd 
bij de jonge duivinnen. Het hoogst 
aantel punten behaald door Ver-
weij-Castricum 368.50 en het laag-
ste 362,75 laat zien dat de verschil-
len niet groot waren. voorafgaand 
aan de keuring op zaterdag door 
een gediplomeerde keurmeester is 
er vrijdagavond een zichtkeuring 
door de inzenders, die zoeken dan 
uit de ingezonden duiven het mooi-
ste viertal uit. 

Qua zichtkeuring hebben wij een 
goede keurmeester in spee, want 
Hans Half, die nog maar pas lid is 
wist het mooiste viertal aan te wij-
zen. Gezien de punten die hij aan de 
duiven gegeven heeft, behaalden 
drie van de vier duiven een prijs. 

De organisatie kan terug kijken op 

een zeer geslaagde en vooral gezel-
lige tentoonstelling, waar weer net 
als andere jaren vele liefhebbers van 

buiten aanwezig waren. Namens de 
leden hartelijk dank voor het vele 
werk wat hiervoor verricht is.

De uitslag was als volgt:
Oude doffers Oude duivinnen
1e Ginkel & Berg 1e Verweij-Castricum
2e P. de Haan 2e H. Hendriks
3e Th. Kuijlenburg 3e P. Baas

Jonge doffers Jonge duivinnen 
1e C. van Bemmelen 1e Ginkel & Berg
2e P. Baas 2e Verweij-Castricum
3e M. v.d. Hoort 3e C. Pothuizen

Zichtkeuring
1e H. Half  368,50 pnt.

Hokkampioenschap 
1e Verweij-Castricum  368,50 pnt.
2e Ginkel & Berg   367,75 pnt`     
3e C. Pothuizen    367,75 pnt   
4e M. v.d. Hoort   367,75 pnt.   
5e A.M. Duivenvoorde   367,75 pnt.  
6e C. van Bemmelen   367,50 pnt.  
7e P. Baas   367,50 pnt    
8e P. de Haan  366,50 pnt
9e Th. Kuijlenburg   366 pnt.  .     
10e R. den Boer    365,75 pnt.   

11e H. Hendriks   365,50 pnt
12e R. v.d. Wal   365,50 pnt
13e C. Stevens   365,25 pnt
14e W. Wijfje   365     pnt.
15e H.P. Snoek   365     pnt
16e L. v.d. Sluis  364,50
17e W. Könst   364,50 pnt
18e Th. Vlasman   364      pnt
19e H. Half   363      pnt
20e P.J. van Schaik  362,75        pnt.
21e C. Schuurman  362,75        pnt.
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Leerlingen Scholengemeenschap Thamen hebben groot succes met

kerstmusical ‘Rauw op je dak’
Leerlingen Scholengemeenschap Thamen hebben groot succes metLeerlingen Scholengemeenschap Thamen hebben groot succes metLeerlingen Scholengemeenschap Thamen hebben groot succes met

Regio - Wekenlang na schooltijd oefenen totdat het al lang don-
ker is. Vrije uurtjes en pauzes opofferen om liedjes en dansen in te 
studeren, zodat ze eindelijk wél goed gaan. Samenwerken met een 
heleboel leerlingen uit allerlei verschillende klassen. Al deze dingen 
maken het leven op school zo veel waardevoller dan wanneer je al-

leen maar de lessen volgt!
Dit weten de leerlingen en docenten van Scholengemeenschap 
Thamen, die vanaf de herfstvakantie keihard hebben gewerkt 
aan een groot project: het opvoeren van de kerstmusical ‘Rauw 
op je dak’. Nog nooit eerder werd op Thamen een musical op-
gevoerd, maar dat kon aan de voorstelling van 17 december 
jl. niet worden gezien. Muziek, zang, dans, goede grappen 
en daarnaast óók nog een boodschap waren de ingrediën-

ten voor een zeer vermakelijk kerstverhaal. 

‘Rauw op je dak’ gaat over Ben. Ben is een heel nor-
male jongen. Hij heeft een beste vriend, een hekel 
aan huiswerk en twee gezonde ouders. En hij is ont-
zettend verliefd op een geweldig meisje, Ella. Het 
enige probleempje hierbij is dat Ella niet weet dat 
hij bestaat. Het gewone leven van Ben wordt 

helemaal overhoop gegooid als zijn vader zich ver-
spreekt. Per ongeluk komt hij erachter dat zijn 

ouders zijn ouders helemaal niet zijn. 
Het blijkt dat hij geadopteerd 

is! 

Wie ‘Ben’ ik?
Ben weet nu niet meer echt wie hij is. 

Daarbij maken verschillende stem-
metjes in zijn hoofd het hem niet echt 

makkelijker. Deze stemmetjes komen 
op het podium echt tot leven en laten 

zien hoe hij twijfelt aan alles wat eerst 
nog heel gewoon was. ́ s Nachts heeft 
hij nachtmerries en droomt hij dat hij 
terecht is gekomen in een spelle-
tjesshow waarin hij mag raden 

naar zijn echte moeder.
Hij gaat op zoek naar zijn ech-
te moeder en krijgt daarbij 
gelukkig hulp van zijn 
vrienden. Aan het eind 
van het stuk stelt Ben 
de vraag: moet je weten waar 
je vandaan komt, om te weten waar je 
naartoe gaat? De eigen identiteit staat 
dus centraal, een vraagstuk waar veel 
pubers mee worstelen. Ben krijgt uit-
eindelijk een mooi antwoord van zijn 
vriend Mo: je moet weten waar je 
heen wíl, om te weten waar je heen 

gaat. 
Ben werd overtuigend neergezet 
door Sander van Dijk. Lorenzo Non-

nekens schitterde als Bens 
vriend, de joviale grap-
penmaker Mo. Beide he-

ren lieten horen over een 
goede zangstem te beschik-

ken en lijken geboren om op 
het podium hun talent te laten 

zien. Ook de overige spelers 
verdienen alle lof, net als de zan-

gers en de dansgroep, die onder 
leiding van Rebecca van Dijk en 

Lisa van Vliet de voorstelling van 
extra allure voorzag. De leerlingen 

van de eigen Bouw- en Elektro-
afdelingen van de school hebben 

daarnaast geweldige bijdragen ge-
leverd voor het licht & geluid en het 

decor.

     Podium
     Thamen heeft het eigen podium 
‘ontdekt’. Werd de aula voorheen vooral gebruikt 
voor voorstellingen vóór leerlingen, met deze 
geweldige musical en alweer de tweede 
editie van de Thamen Talenten Tank in 
het vooruitzicht, is het podium nu 
defi nitief dé plek voor allerlei 
voorstellingen dóór leerlingen.
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Argon E3 is de terechte 
winterkampioen
Mijdrecht - Argon’s E3 heeft zater-
dagmorgen de 20ste december hun 
laatste voorlopige wedstrijd met 2-1 
gewonnen van Kockengen. Na het 
gelijk spel van onze concurrent vo-
rige week konden de jongens bij 
winst kampioen worden. 

Na een heuse wedstrijdbespreking 
werd het belang duidelijk. Er moest 
gewonnen worden.

Vanaf de aftrap was het een span-
nende wedstrijd met binnen de eer-
ste minuut de eerste aanval op het 

doel. Het balbezit was veelal aan de 
kant van Argon. 
De jongens zijn nu terecht winter-
kampioen geworden na meerdere 
veelbewogen wedstrijden.  GEFELI-
CITEERD, mannen, en veel succes 
komend seizoen!!

Probleemloze zege zorgt 
voor volgende bekerronde
Mijdrecht - De spreekwoordelijke 
verrassing, die er in de beker in el-
ke ronde wel is, was dit keer in ieder 
geval nier in Mijdrecht te vinden. 
Het vol goede bedoelingen naar de 
Hoofdweg afgereisde FC Den Hel-
der, in de vierde klasse virtueel kop-
loper, werd binnen twee minuten al 
met de neus op de feiten gedrukt 
en was na een kwartier voetballen 
al volstrekt kansloos. Argon startte 
sterk aanvallend en in minuut twee 
viel al de tweede hoekschop te note-
ren. De door Kelvin de Lang scherp 
voorgezette bal werd door doelman 
Kistenmacher verkeerd beoordeeld 
en bij de tweede paal knikte Jasper 
de Haer simpel de openingstreffer 
binnen, 1-0. 
En vier minuten later was balwinst 
van Jorn Uittenbogaard de basis van 
goal nummer 2, zijn fraaie steekpass 
op Thabiso van Zeijl (deze middag 
bij absentie van Patrick Lokken spits 
van dienst) zette de aanvaller vrij 
voor de doelman, die kansloos was 
op de inzet, 2-0. 
Na ruim een kwartier was hoek-
schop nummer zoveel de aanleiding 
tot goal nummer drie, de voorzet van 
Michael van Laere werd door Anton 
den Haan beheerst terug gelegd op 
Thabiso van Zeijl, die vanaf 12 me-

ter hard uithaalde, 3-0. De gasten 
leken door deze stand in ieder ge-
val de wedstrijdzenuwen kwijt te ra-
ken en probeerden waar mogelijk 
het doel van Dennis Prins te berei-
ken, maar kwamen daar zelden echt 
in de buurt. 

Halverwege
Alleen halverwege de eerste helft 
was er sprake van opwinding, toen 
de bal plots voor de voeten viel 
van Boekestein, die met een val-
lend schot vanaf 20 meter de lat bo-
ven de Mijdrechtse sluitpost raak-
te. Pal hierna echter een te kor-
te terugspeelbal van verdediger de 
Vries, die zich vergiste in de snel-
heid van Ben Ebu-Mordi en deze 
vergissing afgestraft zag door de 
vleugelaanvaller, die simpel langs 
Kistenmacher gleed en de 4-0 op 
het bord bracht. Tien minuten voor 
rust volgde collega-verdediger Post 
zijn voorbeeld, weer kon Ben Ebu-
Mordi profiteren van deze persoon-
lijke fout en de 5-0 ruststand vast-
leggen. Na rust leek het op dezelfde 
voet door te gaan, want al binnen de 
minuut werd een overtreding op de 
opgekomen Rory van Gulik bestraft 
met een strafschop, waaruit Frank 
Verlaan de stand op 6-0 bracht. 

CSW MF1 Herfstkampioen
Wilnis - Met maar liefst 87 doel-
punten voor en slechts 2 tegen uit 
10 wedstrijden is CSW MF1 overtui-
gend Herfstkampioen geworden.
Een meer dan prachtige prestatie 
waar trainer Nelleke Vrielink, coa-
ches Ger Jansen en Sebastiaan Lem, 
en natuurlijk het hondstrouwe sup-
porterslegioen apetrots op zijn.
De geweldige reeks van de afgelo-
pen maanden werd afgelopen zater-
dag in stijl afgesloten tegen de meis-

jes van het Bussumse BFC. Hoe-
wel de wedstrijd aanvankelijk wat 
stroef op gang kwam, raakte de die-
sel na zo’n 10 minuten spelen goed 
op stoom. Daarna waren de meiden 
van MF1 niet meer te houden. 

Er werden 7 mooie doelpunten ge-
scoord door Michelle, Zoe, Jessie, 
Sarah en Ryanne. Keepster Veri-
ty hield keurig de 0 vast. Een groot 
compliment gaat ook uit naar de 

verdedigsters Fernande en Maartje 
en middenvelder Julia. Samen heb-
ben zij wederom een prima team-
prestatie geleverd. Laten we ho-
pen dat deze kan worden doorgezet 
naar het volgende jaar.
De medailles en patat na afloop van 
de wedstrijd waren meer dan ver-
diend. Toepasselijk werd in het kan-
tine van CSW het ‘We are the Cham-
pions’ van Queen gespeeld. 

Celtic kampioen van de 
CSW Champions League
Wilnis - Deze seizoenshelft wa-
ren AC Milan, Barcelona, Juven-
tus en Celtic bij elkaar ingedeeld in 
de poule van de CSW Champions 
League. 
Er is wederom door alle spelers met 
ontzettend veel plezier en beleving 
gevoetbald. Na 4 duels uitgevoch-

ten te hebben met naaste belager 
AC Milan, werd ook de laatste wed-
strijd ook door Celtic gewonnen van 
Juventus met 7-3 (na een ruststand 
van 2-2). 
Daardoor was het Celtic dat na een 
serie van 11 wedstrijden de onge-
slagen kampioen werd. Hulde voor 

de spelers en de coach Cock Bras 
en trainer Rene van Dijk Deze in-
terne competitie, waarbij de CSW 
teams onderling een aantal wed-
strijden voetballen, is mogelijk ge-
maakt door een prima samenwer-
king tussen CSW en de HEMA en 
EXPERT uit Mijdrecht.

Trainen bij de Veenlopers 
nu ook op donderdag
De Ronde Venen - Dat het lopen in 
groepsverband erg populair is, zeker 
in de wintermaanden, is bij de loop-
groepen van de Veenlopers goed 
te merken .Om wat meer spreiding  
en meer atleten van dienst te kun-
nen zijn gaan de Veenlopers ook 
op de donderdag een kwaliteits-
training verzorgen .De eerste trai-
ning op  donderdag zal zijn op 8 ja-
nuari 2009. Deze training zal net als 
de training op dinsdag om19.30 be-
ginnen .In grote lijnen zal dezelfde 
training gegeven worden als op de 
dinsdag.,Dit houd in dat er begon-
nen wordt met een goede warming 
up,  gevolgd door dynamische oefe-
ningen, loopscholing en  kern (loop-

progamma ) Natuurlijk wordt er re-
kening gehouden met het niveau 
van de diverse lopers. De trainingen 
worden natuurlijk begeleid door er-
varen trainers. Voor de lopers die 
op donderdag willen trainen is een 
klein beetje loopervaring wel wen-

Showballet Nicole heeft 
nieuwe sponsor
Mijdrecht- Showballet Nico-
le is compleet in het nieuw gesto-
ken door de Rabobank, de nieuwe 
sponsor van de balletschool. Het 
hele showballet is nu voorzien van 
dezelfde shirts, vesten, broeken en 
zelfs tassen. Door deze nieuwe out-
fits zal het showballet een extra pro-
fessionele uitstraling krijgen.

Het is een drukke tijd geweest voor 
de danseressen van het showballet 
die vele optredens hebben gehad 
overal in het land. 

Maar ook in de Ronde Venen staan 
er al diverse optredens gepland zo-
als o.a. het sportgala, playbackshow 
van De Soos, optreden met de Big 

Band in de Meijert, opening VLC ta-
lentenjacht, etc.

De Rabobank heeft niet alleen voor 
een nieuw tenue gezorgd maar zal 
ook de komende twee jaar de eind-
shows van de hele balletschool 
sponsoren. Kortom een sponsor om 
trots op te zijn.

Daarna verzandde het geheel ech-
ter, vooral omdat de gasten het met 
name verbaal aan de stok kregen 
met de hen blijkbaar niet onbeken-
de scheidsrechter van der Laan, die 
kwistig met kaarten ging strooien 
en 8 minuten in de tweede helft FC 
Den Helder decimeerde door Boe-
kestein zijn tweede gele kaart voor 
te houden. 

Gasten
De gasten weigerden echter de 
handdoek te gooien en stroopten 
met een man minder de mouwen 
nog eens extra op, waardoor ze het 
aantal kansen in ieder geval wisten 
te beperken. Ze kregen zelfs de ere-
treffer, al was de strafschop die de 
scheidsrechter zag in het duel tus-
sen Frank Verlaan en aanvaller Ver-
hoef een regelrecht kerstcadeau-
tje. Doelman Kistenmacher pakte 
het echter graag aan en wist col-
lega Dennis Prins te passeren, 6-1. 
Enkele minuten later wist Duane Si-
nester het verschil toch weer uit te 
breiden, toen hij op een voorzet van 
Rory van Gulik attent reageerde en 
al op de grond liggend toch nog de 
bal langs de doelman wist te wer-
ken, daarmee de eindstand op 7-1 
bepalend.

Argon dus simpel door naar de laat-
ste 32 van het bekertoernooi en met 
de huidige derde plek op de rang-
lijst gaat de ploeg met een goed ge-
voel de winterstop in. In die pau-
ze speelt Argon in ieder geval en-
kele oefenwedstrijden, te beginnen 
op zaterdag 10 januari om 14.00 uur 
tegen Ajax zaterdag en drie dagen 
later op dinsdagavond om 20.15 uur 
tegen HFC Haarlem 2.

Derde editie Rabobank 
Nieuwjaarstoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 3 januari 
aanstaande wordt door Argon Bas-
ketball en Action Break voor de der-
de maal het Rabobank Nieuwjaar-
stoernooi georganiseerd. Het toer-
nooi zorgt voor een sportieve start 
van het nieuwe jaar en vormt een 
goede voorbereiding op de tweede 
helft van de competitie. 
Argon Basketball is goed vertegen-
woordigd met twee heren en twee 
dames teams. Daarnaast zullen 
ook andere verenigingen hun bes-
te teams naar sporthal De Phoe-
nix sturen. Na het succes van voor-
gaande edities, waarbij het aantal 

deelnemers is verdubbeld ten op-
zichte van twee jaar geleden, zullen 
ook dit jaar weer twaalf teams deel-
nemen aan het toernooi van spon-
sor Rabobank Veenstromen.  Vorig 
jaar wist het eerste herenteam van 
Argon voor de eerste keer de wis-
selbeker in Mijdrecht te houden 
en zij zullen proberen dit jaar deze 
prestatie te evenaren. 
Het beloofd weer een spannende 
strijd te worden voor de winnende 
teams uit 2008 om in 2009 opnieuw 
de wisselbeker mee naar huis te ne-
men. De wedstrijden beginnen om 
19:00 in sporthal De Phoenix.

selijk. De donderdag is zeker niet 
bedoeld voor opstappers.Voor deze 
mensen wordt er twee keer per jaar 
een speciale cursus aangeboden. 
De start van de trainingen is zo-
wel dinsdag als  donderdag  op het 
industrieterrein,  nabij Westhoek 
wonen . Voor meer informatie over 
deze training kunt u contact op ne-
men met: Peter van Adrichem 0297-
593545.  adrichem74@tiscali.nl
Willem van Leeuwen 0297-593403 
willemenjokeowase@hetnet.nl


