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Nieuw kantoor voor
gemeentewerf Uithoorn
Uithoorn - Samen met de kerstman opende wethouder Maarten
Levenbach afgelopen dinsdagmiddag 15 december het nieuwe onderkomen voor de medewerkers
van de gemeentewerf Uithoorn aan
de Industrieweg. Een twee verdiepingen tellend nieuw kantoorpand
achter Kringkoopbedrijf Ceres. De
openingshandeling, die in een tijdelijk opgezette partytent plaatsvond,
bestond uit het onthullen van een 6
bij 2 meter grote foto van een vergezicht op het weidse polderlandschap in het stroomgebied van de
rivier de Amstel. De foto is afgedrukt op een kunststof onderlaag
en voorzien van een watervaste coating. Het geheel is opgespannen in
een metalen frame en geplaatst tegen de blinde muur aan de achterkant van het Ceresgebouw. Doel ervan is dat het personeel tijdens vrije
momenten en de lunch vanuit de
kantine zicht heeft op een ‘mooie en
natuurlijke omgeving’ in plaats van
een kale stenen muur. Kortom, een
plezierig uitzicht dus.

Gebouwd binnen het budget
Alvorens de handeling te verrichten
schetste de wethouder in zijn toespraak kort de geschiedenis van
de totstandkoming van het nieuwe
onderkomen. In de jaren negentig
van de vorige eeuw was er al sprake van, toen de werf werd heringericht, dat er een scheidingsdepot
voor afval kwam en met Ceres afspraken werden gemaakt voor overtollig huisraad. Al doende werd de
voormalige garage uit de jaren zeventig achter het gebouw van Ceres getransformeerd tot kantoorruimte. In 2005 vond er binnen de
gemeente een reorganisatie plaats,
waarbij ook de ruimteverdeling aan
de orde kwam. Er ontstond bovendien een nieuwe afdeling ‘Leefomgeving’, waarin werden ondergebracht de clusters die gericht zijn
op het dagelijks onderhoud van de
buitenruimte, maar ook Buurtbeheer maakt er inmiddels deel van
uit. Toenemende werkzaamheden
en activiteiten zorgden voor huisvestingsproblemen. Ook voldeed

het onderkomen niet meer aan de
Arbo wetgeving. Reden waarom de
gemeente besloot tot de bouw van
een nieuw kantoor, waaraan overigens wel de nodige eisen werden
gesteld. In februari kregen drie partijen de kans zich te presenteren in
de opzet daarvan. Uiteindelijk kwam
als beste uit de best het aannemersbedrijf De Groot uit Vroomshoop.
“Die heeft kans gezien om het pand
zowel binnen de gestelde tijd als
het budget te bouwen en op te leveren. Dat kun je tegenwoordig
uniek noemen”, aldus een tevreden
ogende wethouder Levenbach. “Op
24 juli ging de eerste paal voor de
nieuwbouw de grond in en in oktober werd er een prachtig nieuw onderkomen opgeleverd. De bouw is
dus in heel korte tijd gerealiseerd.
Overigens kan ik u meedelen dat
De Groot Vroomshoop inmiddels
ook opdracht heeft gekregen om
de nieuwe Emmaschool te bouwen.”
Eén van de opmerkelijkste veranderingen ten opzichte van de oude situatie is dat de kantine is verplaatst

Er schijnt behoefte te zijn
aan een migrantenhotel
Uithoorn - Volgens de Uithoornse
fractie van het CDA is er in Uithoorn
dringend behoefte aan een goed beleid hoe om te gaan met de huisvesting van migranten. Zij vindt zelfs dat
Uithoorn rijp is voor een migrantenhotel, pension en zelfs voor het toestaan van het herbestemmen van
kantoorruimten tot wooneenheden,
zo bleek donderdagavond uit een
motie die zij indienden.
Raadslid Keimes legde uit waarom:
“Het is ons een doorn in het oog
dat er, vooral in de woonwijken, veel
overlast is van voornamelijk Oost Europese medemensen die hier tijdelijk
verblijven. Aan de andere kant zijn de
ondernemers erg blij met deze men-

sen, want ze hebben ze keihard nodig. Deze ondernemers kiezen ervoor
om hun medewerkers te huisvesten
in die ruimte die zij ter beschikking
hebben, maar het gebeurt te vaak dat
zij ze in eengezinswoningen in onze
wijken huisvesten. Deze woningen
zijn daar niet voor bedoeld. Het wordt
tijd dat wij als gemeente Uithoorn
eens een beleid vaststellen hiervoor,
wat wel of niet kan, enz. Wij dienen
dan ook een motie in waarin wij het
college vragen zo snel mogelijk een
beleid te maken en er gekeken wordt
naar de mogelijkheid van het creëren
van een migrantenhotel, een pension, het plaatsen van units bij bedrijven of zelfs het aanpassen van bedrijf

of kantoorruimte tot woonunits”, aldus het CDA.
Te ver
Dit ging de meerderheid van de raad
toch wel wat ver. Wethouder Verheijen vertelde dat er zeker al aan beleid werd gewerkt, maar dan regionaal. Er is al gesproken over het
bouwen van een migrantenhotel. De
gronden zijn door de provincie aangekocht in het kader van het ontwerp
Greenpark. Daardoor bestaat er daar
de mogelijkheid van het bouwen van
zo’n hotel. Er zijn al interessante gegadigden die er wel wat inzien. Begin volgend jaar komt daar meer over
naar buiten”, aldus de wethouder.

van de kant van de busbaan naar
de kant van Ceres. Die verplaatsing
was nodig om de nieuwe werkvertrekken optimaal te kunnen realiseren. Dat gegeven was meteen een
mooie aanleiding de openingshandeling hierop af te stemmen. Coördinator Beheer Harm Boud van de
gemeente Uithoorn zei bijzonder
blij te zijn met het nieuwe kantoorpand waar medewerkers van twee
clusters optimale dienstverlening
en service aan de inwoners kunnen
bieden. “Dat zijn de mensen van
dienst Beheer, waartoe de openbare
ruimte en het aansturen van externe medewerkers valt en Wijkzaken
met Buurtbeheer. In totaal gaat het
om 24 personeelsleden op kantoor
en 15 in de buitendienst. Het is een
modern en met een milieubewuste
instelling gebouwd kantoor dat voldoet aan alle eisen. Het is ook afgestemd op een zuinig gebruik van
energie. Naarmate meer licht in de
kantoorruimte valt en het door zonlicht binnen ook warmer wordt, passen de elektrische verlichting en de
verwarming zich daarop automatisch aan. De reeds bestaande technische ruimten en garageboxen zijn
onveranderd gebleven. Wij kunnen
hiermee weer jaren vooruit.”
De opening van het nieuwe kantoorpand ging gepaard met een informeel samenzijn waaraan talloze
genodigden vanuit het gemeentelijk bestuur, ambtenaren, medewerkers en vertegenwoordigers van De
Groot Vroomshoop hun blijken van
belangstelling toonden.

Inbraken
Uithoorn - Inbrekers hebben zaterdagavond 19 december toegeslagen op de Van Eerbeeklaan. Zij
braken een raam open aan de achterzijde. De daders hebben de hele
woning overhoop gehaald. Zij zijn er
met sieraden en een laptop vandoor
gegaan. Bij een drogisterij aan het
Zijdelwaardplein is zaterdagavond
19 december ingebroken. Het is onbekend wat er is weggenomen. Bij
een bedrijf aan de ondernemingsweg is dinsdag 17 op woensdag 18
december ingebroken. De daders
kwamen binnen door verbreking
van een raam. Wat er is weggenomen is onbekend.
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Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Herenweg 311
3645 DN Vinkeveen
Tel: 0297 – 263320

Watersportbedrijf Struik ruimt op!!!!!!

Met spectaculaire kortingen
en voegt het elektrisch varen toe aan zijn assortiment in
samenwerking met de Stille Boot
Kom naar onze introductie - verkoopdagen en bezichtig
en ervaar het elektrisch varen op
Zondag 27 dec. t/m woensdag 30 dec. van 12:00 tot 17:00 uur

www.struikwatersport.nl - info@struikwatersport.nl

Waar is mijn baasje?
Ik ben gevonden in de
Arthur van Schendellaan
in Uithoorn. Ik ben op zoek
naar mijn baasje. Ik ben een
witte kat met zwarte vlekken
en zwarte staart. Herkent
mijn baasje mij, wil hij of zij
dan contact opnemen met de
Dierenbescherming
aalsmeer e.o.
tel. 0297-343618

Hondje van
verdrinkingsdood gered
Uithoorn - Tim Drubbel en Lotte
Kortlevers hebben afgelopen vrijdag
het hondje Jules van een verschrikkelijke verdrinkingsdood gered.
Vrijdagmiddag rond vier uur zagen
zij een hondje loslopen in hun straat,
de Meerlaan aan het Zijdelmeer.
Omdat ze dachten dat hij was weggelopen gingen ze achter zijn voetsporen aan maar konden hem niet
meer vinden. Totdat ze wat voetjes
in de sneeuw zagen, helemaal aan
het eind van de doodlopende straat
in de tuin van het laatste huis. Toch
maar het hek doorgegaan en op
zoek, waarna ze het hondje vonden
dat inmiddels door het ijs was gezakt!! Grote paniek en de dierenambulance gebeld, maar die zat nog in

Aalsmeer, Dus dat zou te lang duren
voor het arme beest. Met hulp van
gealarmeerde ouders hebben ze het
hondje eindelijk te pakken gekregen en hem opgewarmd. Dat was
nog best een hele klus, want er waren heel veel bosjes en ‘t hondje was
behoorlijk van streek en beet alle
kanten op. Het beestje was al helemaal onderkoeld. Met lieve woordjes en aaitjes werd hij weer rustig en
via het adreskokertje werd de eigenaar opgespoord en weer helemaal
gelukkig gemaakt! Jules was een logee, die er stiekem vandoor was gegaan. Hadden Lotte en Tim niet zo
snel gehandeld, dan was hij zeker
verdronken. Een mooi kerstverhaal
en superstoer van Lotte en Tim!

Een zelfgemaakt familieportret
Uithoorn – Deze foto werd ons gestuurd door de ‘familie Sneeuwpop’ uit Uithoorn. Na een middag-

je sneeuwpret hadden zij eigenhandig met het hele gezin een familiesneeuwpopportret gemaakt.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
8.30-12.00 uur
dinsdag
8.30-12.00 uur
woensdag
8.30-12.00 uur
		
12.30-16.30 uur
donderdag
8.30-12.00 uur
		
18.00-19.30 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

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

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

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

Gebruik van Regiotaxi
tijdens feestdagen
De ervaring leert dat tijdens de feestdagen veel gebruik wordt gemaakt
van de Regiotaxi. Daarom is het
aangeraden tijdens deze dagen rekening te houden met de volgende
richtlijnen. Wanneer u zeker wilt zijn
van vervoer door de Regiotaxi op
Eerste of Tweede Kerstdag bestelt
u deze rit(ten) dan liefst een week,

e
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maar minimaal 2 dagen van tevoren.
Wanneer u later bestelt, geldt de regel vol=vol.
Op Oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds.
Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale tijd, om
06.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u
bestellen via tel. 0900 - 899 83 43.

Schaatsen in Legmeer-West
Het evenemententerrein in Legmeer-West is sinds 14 december onder
water gezet en was enkele dagen daarna geschikt als natuurschaatsbaan. Dankzij lichtmasten kan ook ’s avonds worden geschaatst. Het
evenemententerrein ligt vlakbij sportpark De Randhoorn tussen Haas
en Randhoornweg. Het terrein heeft een grasmat en er omheen liggen
lage dijkjes. Dankzij die dijkjes kan het terrein onder water worden gezet. Houdt het weer en het evenemententerrein dus in de gaten.

Colleges kiezen
Garagevariant

De gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen hebben onderzoek laten
doen naar de effecten van verschillende varianten voor een oeververbinding tussen Amstelhoek en Uithoorn. Uitgangspunt voor het onderzoek is het besluit van de Uithoornse
gemeenteraad dat doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn
niet meer mogelijk is na de omlegging van de N201. De beide colleges van burgemeester en wethouders hebben nu hun voorkeur uitgesproken voor de Garagevariant. In
deze variant blijft de Prinses Irenebrug bestaan. De huidige weg loopt
tot in de nieuw te bouwen parkeergarage in het dorpscentrum van Uithoorn. Aan beide gemeenteraden
wordt gevraagd een besluit te nemen over hun voorkeur voor een oeververbinding.

De varianten

In totaal zijn de effecten van vijf varianten onderzocht. De beschrijving
van de verschillende varianten is te
lezen in de eerste nieuwsbrief oeververbinding (november 2009). U kunt
deze nieuwsbrief ophalen in het gemeentehuis en vinden op www.uithoorn.nl en www.derondevenen.nl.
De varianten zijn vergeleken met de
situatie in 2020: doorgaand verkeer
in Uithoorn is dan niet meer mogelijk
en verkeer vanaf de Prinses Irenebrug rijdt als het ware een doodlopende straat in en kan nergens naar
toe. Dat wordt de referentiesituatie
genoemd. Uit het onderzoek is gebleken dat er in verkeerseffecten
op het omliggende wegennet bijna
geen verschil is tussen de verschillende varianten in vergelijking met
de referentiesituatie.
De Lange brugvariant is verkeerskundig gezien de meest eenvoudige
variant: al het autoverkeer vanuit de
richting Amstelhoek rijdt via de nieuwe N201 of eventueel via de brug
bij Vrouwenakker. Fietsers en voet-

gangers gebruiken de nieuwe Lange brug op de plek van de historische brug.
Twee varianten passen goed bij de
historisch gegroeide kwaliteiten van
het centrum van Uithoorn, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van
het dorpscentrum: De Lange brugvariant en de Garagevariant.
De Garagevariant heeft een belangrijk voordeel boven de andere varianten: bezoekers van het centrum
van Uithoorn kunnen ook van de zijde van Amstelhoek rechtstreeks de
garage inrijden voor een bezoek aan
het dorpscentrum. Bovendien is de
Garagevariant de goedkoopste variant. De inpassing van de twee Nieuwe brugvarianten (Mennonietenbuurt/Aan de Molenvliet en Amstelkade/Wilhelminakade) is niet eenvoudig door de beperkte ruimte op
de bestaande wegen. Bovendien
moeten fietsers omrijden om het
centrum te bereiken.
Bij de Busbrugvariant verdwijnt een
gedeelte van de vrije busbaan in Uithoorn en Amstelhoek, de bus door
het centrum van Uithoorn, autoverkeer rijdt over de huidige busbrug.
Uit gesprekken met de provincie is
gebleken dat dit vanuit de visie op
hoogwaardig openbaar vervoer niet
acceptabel is.

Conclusie colleges

Beide colleges hebben geconcludeerd dat de Garagevariant goed
past in de ontwikkeling van het
dorpscentrum van Uithoorn. Verwacht wordt dat er veel draagvlak is
voor de Garagevariant. Daarbij is de
Garagevariant als oeververbinding
de goedkoopste variant.

Volgende nieuwsbrief

Half januari verschijnt weer een
nieuwsbrief Oeververbinding. Daarin wordt de keuze van de colleges
nader toegelicht evenals het vervolgtraject.

Aanvragen subsidie
2010 bij Burgemeester
Kootfonds

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen
en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaatschappelijke activiteiten.
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op
grond van hun activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 27 maart
2010 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort
ook een zo recent mogelijk inzicht
in de financiële positie van de aan-

vrager. De aanvraag moet worden
gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, Postbus 8, 1420 AA
Uithoorn. Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de
normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in
april 2010 door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht over de beslissing.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot de heer mr. G. Roodhart,
tel. 0297-513111.

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

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

Prijsvraag woningbouw
Legmeer-West
Welke woningen komen er in het
deel van Legmeer-West waar voorheen de noodaccommodatie van
Het Hoge Heem heeft gestaan? Vijf
specialisten zijn gevraagd om uiterlijk 7 januari een stedenbouwkundig
schetsplan in te dienen.
Het gaat om het perceel van 1 hectare groot - momenteel braakliggend
terrein - dat aan de noord-west kant
is begrensd door de woningbouwlocatie Legmeer-West, aan de oostzijde door De Legmeer en aan de zuidzijde door Burgemeester Kootpark.
Met de prijsvraag geeft de gemeente
de vijf marktpartijen (projectontwikkelaars en bouwdeskundigen) alle
ruimte om vanuit hun eigen ervaring

en creativiteit tot een consumentgericht plan te komen. Het is voor de
gemeente een nieuwe benadering
om te sturen op maximale kwaliteit.
Begin 2010 beoordeelt een deskundige en onafhankelijke jury de voorstellen van de deelnemers op de aspecten: wonen en woonkwaliteit, stedenbouw en openbare ruimte, duurzaamheid, financiën en proces. Op
basis van het juryadvies neemt het
college in februari 2010 een besluit.
Het is de bedoeling om begin 2011
te beginnen met de voorbereidende
bouwwerkzaamheden.
Meer informatie over de prijsvraag
Legmeer-West vindt u op www.uithoorn.nl.

Nieuwe Meerbode - 23 december 2009

G

e

m

pagina 3

e

e

n

t

e

n

i

23 december 2009

e

u

w

s

A L G EMENE I N F O RM A T I E

Nieuwe woonkansen
via De Woonversnelling

Wie toe is aan een volgende woning
en een woning leeg achterlaat, krijgt
extra kansen. De corporaties Eigen
Haard, Ymere en Woongroep Holland gaan namelijk van start met De
Woonversnelling, een vervolg op het
eerdere succesvolle experiment in
2007. Hierbij worden woningen niet
op basis van woonduur verdeeld,
maar via een loting met gelijke kansen. Nieuw is dat Eigen Haard nu
ook meedoet.
Meedoen kan sinds 8 december via
www.dewoonversnelling.nl. In WoningNet Magazine verschijnen de
eerste woningen sinds 17 december. De drie corporaties stellen samen 700 woningen beschikbaar. Het
experiment loopt tot december 2010.
Iedereen die een woning leeg achterlaat in de stadsregio Amsterdam
mag meedoen. Meer criteria zijn er
niet, buiten de eisen die altijd al gelden voor de toewijzing van sociale
huurwoningen. Het gaat hierbij om
woningen in Haarlemmermeer, Amstelveen, Uithoorn en Amsterdam.
Woningzoekenden kunnen elke twee
weken maximaal drie keer meedoen
aan De Woonversnelling. Daarnaast
mag men ook maximaal drie keer op
de gewone manier meedingen naar
een woning. Meedingen kan volgens

de gebruikelijke manier via de site of
het magazine van WoningNet, maar
ook rechtstreeks via www.dewoonversnelling.nl. Om mee te mogen
doen, maakt het niet uit wie de eigenaar is van de woning die men leeg
achterlaat.

Meer beweging in
woningmarkt

Mensen blijven nu vaak lang in hun
huis wonen, omdat ze nog niet genoeg woonduur hebben opgebouwd.
Via De Woonversnelling kunnen
mensen sneller verhuizen. En zo komen er meer woningen vrij, vaak ook
voor starters. Het experiment is bedoeld om meer beweging te krijgen
in de woningmarkt.

Resultaten eerste experiment

Onderzoeksbureau Rigo evalueerde in 2008 de eerste proef van De
Woonversnelling. Woningzoekenden die slaagden via De Woonversnelling hadden inderdaad een kortere woonduur dan mensen die een
woning kregen toegewezen via het
reguliere systeem. Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat kandidaten van De Woonversnelling een
woning minder vaak weigeren dan in
het reguliere systeem.

Resultaten grondwaterenquête
op gemeentesite
Vanaf heden staan alle vragen over grondwater en de antwoorden
daarop op www.uithoorn.nl
Bij de enquête hadden de inwoners van Uithoorn de mogelijkheid om
vragen te stellen. Deze vragen (ca. 150 stuks) zijn door de Grontmij,
Waternet en de gemeente beantwoord. De vragensteller heeft per
post (of mail) persoonlijk antwoord gekregen.
Alles vragen en antwoorden staan nu (anoniem) op de website om iedereen de mogelijkheid te bieden deze te lezen

Terugblik inloopbijeenkomst
Kwaliteitsplan Openbare
Ruimte
Op donderdag 10 december was
in de Thamerkerk de inloopbijeenkomst voor het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
De gemeente Uithoorn heeft veel
buitenruimte: straten, groen, water,
speelplekken. De afgelopen maanden heeft de gemeente een visie
op deze buitenruimte gemaakt: het
‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’
(KOR). In dit plan staat beschreven
welke kwaliteit de openbare ruimte
moet hebben en hoe schoon en veilig het moet zijn. Daarnaast beschrijft
het plan wat in de openbare ruimte
kan worden gedaan en beleefd.
De openbare ruimte moet een basiskwaliteit hebben voor duurzaamheid, veiligheid, gebruiksmogelijkheden, natuur, inrichting en onderhoud. Op sommige plekken zoals
winkelcentra, liggen de kwaliteitseisen hoger. De gemeente heeft gekozen voor twee scenario’s, namelijk ‘Verblijven en ontmoeten’ (Woonbuurten, Centrumgebieden en Parken en Natuurgebieden) en ‘Bereikbaarheid en toegankelijkheid’ (Bedrijventerrein, Buitengebied, Hoofdinfrastructuur). Bij de herinrichting
van de openbare ruimte is het KOR
het kader.

Op 10 december was er zowel ’s middags als ’s avonds een centraal moment tijdens de inloopbijeenkomst
waarbij wethouder Maarten Levenbach de opening verzorgde en Cora van der Zwam van Planterra het
KOR voorzag van een toelichting.
Tussen en na het centrale moment
hadden geïnteresseerden de mogelijkheid het plan te bekijken op panelen en in rapportvorm. Opmerkingen
over het plan werden genoteerd en
meegegeven aan de gemeente. Ook
was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de verschillende
deskundigen.
Uit de opkomst bleek dat de openbare ruimte een onderwerp is dat bij
veel bewoners speelt. Belangstellenden gaven verschillende visies op
hoe de openbare ruimte eruit dient
te zien. Tijdens de bijeenkomst werd
een film getoond met als thema “je
favoriete plek in Uithoorn”. Dit filmpje
is terug te zien via een link op www.
uithoorn.nl
Na deze geslaagde avond zullen
de reacties worden betrokken bij de
vaststelling van het KOR. Het plan
zal worden behandeld in de raad op
11 februari tijdens het Informatief Beraad en in het Politiek Debat op 25
februari.

Parkeerplaats achter
gemeentehuis tijdelijk afgesloten
Op dinsdag 5 en woensdag 6 januari is de parkeerplaats achter het gemeentehuis afgesloten vanaf 7.00 uur. Er wordt dan een tijdelijke huisvesting geplaatst. Vanaf 7 januari is de parkeerplaats weer open. U kunt
op 5 en 6 januari het beste gebruik maken van de parkeergarage Amstelplein.

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

Kerstdagen

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

Oud en nieuw

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

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

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

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

Uitzonderingsregel

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

Voorbeeld
bereiken 14 jarige leeftijd
01-01-2010
15-01-2010
01-02-2010
23-02-2010
24-02-2010
25-02-2010

datum aanvraag vanaf

tot uiterlijk

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

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

Verder zijn de normale regels voor het aanvragen van identiteitskaarten van toepassing.
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Controle hondenbelasting
in januari 2010
Bent u eigenaar van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per januari 2010 komt er een controleur
namens de gemeente langs om dit
te controleren. De gemeente Uithoorn heft al jaren de hondenbelasting. Uit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter
ook daadwerkelijk hondenbelasting
betaalt. Vandaar dat de gemeente in januari controleurs inzet die
dit huis-aan-huis gaan controleren.
Wanneer u een hond heeft, betaalt

u voor 2010 het tarief van € 69,50.
Voor elke volgende hond is het tarief
 153,30. U bent verplicht om aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kan
de gemeente u een boete opleggen.
Dus heeft u een hond, die u nog niet
heeft aangemeld doe dat dan direct
via het e-aangifteformulier. Dit formulier is te vinden via het digitale loket op de website van de Gemeente
Uithoorn. Liever per post? Dan kunt
u het aangifteformulier aanvragen bij
het team WOZ/belastingen van de
gemeente, telefoon 0297-387530.
Het zou jammer zijn als de controleur u voor is.

Oud en nieuw viering
in De Kwakel
Traditioneel zijn gemeente, politie,
brandweer, Woongroep Holland en
een aantal inwoners van De Kwakel in goed overleg bezig met het opstellen van een draaiboek om de viering van de jaarwisseling opnieuw tot
een succes te maken. De inwoners
van De Kwakel hebben zich verenigd in de Stichting Vuurwerkgroep
De Kwakel. De viering vindt plaats
op het pleintje Kerklaan/Drechtdijk.
Afgelopen jaar hebben vuurkorven
de plek van het feest verlicht en verwarmd.
Ook dit jaar is er toestemming gegeven om een feesttent en vuurkorven
te plaatsen in het centrum van De
Kwakel. Veiligheid is belangrijk tijdens de Oud en Nieuw viering. Daarom krijgt iedereen het nadrukkelijke
advies om tijdens de afzettingsperi-

ode zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te
zetten en niet ernaast. Bovendien
zullen vrijwilligers en VMB Security
& Services surveilleren in en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er sprake is van vandalisme. De politie zal
controleren of er volgens de regels
vuurwerk wordt afgestoken. Dit mag
op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot
02.00 uur Nieuwjaarsnacht.

Verkeer en vervoer

De Kerklaan en het deel Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en
Kwakelsepad/Boterdijk is op Oudejaarsdag vanaf 23.00 uur afgesloten
voor verkeer. Deze afzetting duurt tot
Nieuwjaarsdag 03.00 uur. Connexxion rijdt een beperkte dienst. De laatste rit is rond 20.00 uur.

WERK IN
UITVOERING

LOPENDE
PROJECTEN

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

RIOOLWERKZAAMHEDEN LANGS N201
BIJ UITHOORN

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

Verkeersmaatregelen

Waternet is in november begonnen
met de werkzaamheden voor de
aanleg van de nieuwe buizen. Vanaf 4 december tot 20 januari 2010
wordt het fietspad langs de noordzijde van de N201 afgesloten. Fietsers moeten een stukje omrijden
over een tijdelijk ﬁetspad. Langs de
rijbaan komt een afzetting, maar het
verkeer op de N201 ondervindt daar
geen hinder van. Ook het werkverkeer zal niet leiden tot extra overlast.

AANLEGGEN BRUGGEN
LANGZAAM VERKEER
BIESLOOK-FAUNALAAN

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

meerdijk en v.v. De afsluiting is nodig
vanwege de aanleg van de N201. Ter
plaatse van de Legmeerdijk worden
terpen aangelegd.

VERVANGEN
BEPLANTING BIJ
ZILVERSCHOON EN
ZEVENBLAD

Medio december 2009 begint de gemeente met het opknappen van het
groen in de wijk De Legmeer. Deze
renovatie komt voort uit het buurtprogramma De Legmeer 2008/2009.

Activiteitenkalender

WERKZAAMHEDEN
AMSTERDAMSEWEG

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

FIETSPAD LANGS
RANDWEG
(AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds mei afgesloten in verband met de aanleg van de
N201. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201
is aangelegd. Fietsers die via de
Randweg naar de Legmeerdijk (en
v.v.) willen, kunnen kiezen uit de volgende twee omleidingen: De Randweg via de Noorddammerweg naar
de Legmeerdijk en v.v., of de Randweg via Poelweg, N201 naar de Leg-

In het gebied rondom Zilverschoon
en Zevenblad wordt de beplanting
vervangen door gras en kleurige lage beplanting. De bomen blijven gehandhaafd. Hierdoor wordt de omgeving rondom Zilverschoon en Zevenblad veiliger en de kruising Aan
de Zoom-Zegge overzichtelijker.
Voor vragen betreffende de uitvoering kunt u contact opnemen met de
heer E. Wanningen telefoonnummer
(0297) 51 31 11 of per mail naar: gemeente@uithoorn.nl ter attentie van
de heer E. Wanningen.

Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
27 dec.

Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d
Drecht; opening 15.00 uur. T/m 10 jan. openingstijden:
za. en zo. 12-17 uur. Vr. 19-22 uur.
15 + 22 jan. Van 19-21 uur en op za. 16 en 23 jan. van 15-17 uur
kunt u zich aanmelden voor cursussen
De Penseelstreek, telefoon: 0297-540444;
e-mail: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl/activiteiten.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt.
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt.
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008. Inzageperiode: onbeperkt.
Tijdelijk
- Ontwerp-uitwerkingsplan Legmeerplein, 2e fase winkelcentrum. Inzageperiode van 20 november tot en met 31 december 2009.
- Delegatie exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan. Info: A. Stevens, tel.
513111. Inzageperiode 4 december 2009 t/m 14 januari 2010.
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Randweg 121 A, sloopaanvraag voor het gedeeltelijk slopen van kassen.
- Randweg 121 A, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van
kassen.
- Randweg 119 BEDR., reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een
lichtreclame.
- Hoofdweg 163, bouwaanvraag fase 2 voor het plaatsen van een werkplaats
met magazijn.
Meerwijk-West
- Kolgans 2, lichte bouwaanvraag voor het dichtzetten van een loggia.
Thamerdal
- Zijdelveld 70, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Colijnlaan 174, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een schutting en
een veranda.
De Legmeer
- In het Midden 107, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakopbouw.
- Wederik 28, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning op de
3e verdieping.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 22, onder c, van de bestemmingsplanvoorschriften onthefﬁng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daarna
bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 16, reguliere bouwaanvraag voor het veranderen van het
gemeentehuis d.m.v. een interne verbouwing en het dichtzetten van de patio.
Genoemd bouwplan ligt van 25 december 2009 tot en met 4 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 onthefﬁng kunt u wel be-
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zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 30, vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten.
Bezwaar: t/m 26 januari 2010.
- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organiseren van de boerenkoolavond, de midwinteravonden en de Oud en Nieuw
viering van 28 december 2009 t/m 1 januari 2010. Bezwaar t/m 28 januari
2010
- Kerklaan, onthefﬁng artikel 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van
zwak alcoholhoudende drank aan de heer Kas van 28 t/m 30 december 2009
van 16.00 tot 22.00 uur en op 31 december 2009 t/m 1 januari 2010 van 20.00
tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 28 januari 2010
Thamerdal
- Jan van Galenlaan 15, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde. Bezwaar: t/m 28 januari 2010.
Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 35, vergunning voor het vernieuwen van een schuur.
Bezwaar: t/m 27 januari 2010.
De Legmeer
- Melde 11-84, vergunning voor het plaatsen van balkonschermen.
Bezwaar: t/m 27 januari 2010.
- Ruit 4, vergunning voor het vergroten van een woning.
Bezwaar: t/m 28 januari 2010.
Zijdelwaard
- Hoek Wiegerbruinlaan/Achterberglaan vergunning voor het plaatsen van een
kunstwerk. Bezwaar: t/m 27 januari 2010
- Zijdelveld 24, gebruiksvergunning aan Borus BV voor het brandveilig gebruiken van het op dit adres gelegen bouwwerk. Bezwaar: t/m 27 januari 2010.
- Arthur van Schendellaan 59, verklaring van geen bezwaar aan buurtbeheer
Europarei voor het organiseren van een kerstsamenzijn op 23 december 2009
van 18.30 tot 21.30 uur.
KANDIDAATSTELLING VOOR VERKIEZING LEDEN GEMEENTERAAD
De burgemeester van de gemeente Uithoorn maakt dat:
1. Op dinsdag 19 januari 2010 de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben. Op die dag kunnen op
het gemeentehuis aan het adres Laan van Meerwijk 16 bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur de lijsten van kandidaten worden
ingeleverd.
2. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een
lijstencombinatie (model I 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering
van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
DIERENHuLP
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psychol./psychotherap. en meDierenambulance
dew. 0297-285371 of 0297-568866;
tel: 06-53315557.
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
Verschijnt woensdag
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl
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Kerststukjes Thamen voor de
bewoners van Het Hoge Heem

Afhaalcentrum
Als à la carte restaurant heeft Jade
sinds haar oprichting in 1987 heel
veel goodwill gekweekt in de regio.
De overheerlijke Kantonese specialiteiten en Chinese rijsttafels zijn daar
debet aan. Restaurant Jade staat
ook bekend als een afhaalcentrum
voor allerlei specialiteiten en gerechten om thuis van te genieten.
Specialiteitenrestaurant Jade staat
borg voor een avondje smakelijk
‘uit eten gaan’. Wie van de Kantonese keuken houdt, zal hier zeker aan
zijn trekken komen. Uniek zijn de
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leggen al hun ervaring in het wokken en koken. Vanwege deze kenmerkende eigenschappen kent het
restaurant regelmatig veel toeloop.
Om die reden kan men het beste reserveren als men een gezellig
avondje uit eten wil gaan.
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen
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Doelstelling 2
Nel Bouwhuijzen
In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school
Bouw van scholen
Bouw van slaapzalen in afgelegen gebieden
Beschikbaar stellen van schoolgeld voor vervolgonderwijs
Projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
Beschikbaar stellen van goede leermiddelen
Doelstelling 3
In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten
Stimuleren van onderwijs voor meisjes bijvoorbeeld in de vorm van schoolgeld
Bouw van meisjestoiletten bij scholen
Hulp bij het afschaffen van vrouwenbesnijdenis
Steun aan vredesprojecten
Veel van deze voorbeelden zijn onderdeel van de werkzaamheden van bestaande stichtingen in De Ronde Venen, zoals de Stichting Maya School, de
Stichting Welzijn Wajir, de Wereldwinkel en de SOS (Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Ronde Venen).
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project ‘Grenzeloos
investeren
onderwijs’
te bewegen.
Is tevens
gehandicapt.
Woontinmet
zijn moeder en
vijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten.
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijop bankrekening
van
ABN-AMRO
Bank te
MijEn drecht
zo bezoeken
we nog een45.91.18.994
paar gezinnen
met
een gehandicapt
kind.
vermelding
van
mijn
Hetdrecht,
creërenonder
van de
dagopvang
met
eenkeuze.
paar basisvoorzieningen is een heel
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond.
Naam
.............................................................................................................................
Waar
geen
geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
Stel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers verderop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal
.............................................................................................................................
ookAdres
zonder
rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.

JA,

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

Iedereen was blij en verrast met het
pakket en zo werd het een geslaagde en heel gezellige ochtend!

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
Hij heeft een platte snuit en heet Joris.
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes. Ze heeft een witte bef
en zwarte neus. Boven haar rechteroog is ze zwart en boven
haar linkeroog wit/bruin. Ze heet Noekie.
- Adm. van Gentlaan in Uithoorn, cyperse poes met op de rug
vage rode vlekjes. Haar naam is Beertje.
Gevonden:
- Zirkoon in Mijdrecht, oude zwarte kat met witte snoet, bef
en poten.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
slinger.

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 F .....................................................

In actie voor
de Voedselbank

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

Mijdrecht/Aalsmeer - Flynth advi- zorgen er voor dat zo’n 30 gezinnen
Adres
.............................................................................................................................
seurs
en accountants
BV draagt de wekelijks een pakket ontvangen.
voedselbank een warm hart toe. Op Op 18 december zijn de pakketten
initiatief van Rian Vervoord-van der uitgedeeld die mede mogelijk geTel.nr...............................................................................................................................
Linden
is er bij de collega’s van de maakt zijn door Flynth. Naast pervestigingen Mijdrecht, Aalsmeer en soonlijk dienstverlening aan onderAlmere geld ingezameld.
nemers in het midden- en kleinbeDit strookje
svp inleveren
Volgens
de richtlijnen
van de bij/opsturen
Voed- drijfnaar:
staat Flynth adviseurs en acSOS/DRV,
selbank
zijn hiervoor boodschappen countants ook graag naast de mePostbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.demens en hoopt met deze actie
ingekocht.
Vrijwilligers uit De Ronde Venen veel gezinnen blij te maken.
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Ga veilig om met het
afsteken van vuurwerk!

Bij Italiaans restaurant Venezia bent u geborgen in de gastvrije handen van Bernice, Hany, Myrna en Rashid

Lekker op z’n Italiaans bij
‘Una cena a Venezia’
Wilnis - Geloof het of niet, maar
nergens in De Ronde Venen kun je
zo lekker Italiaans eten als bij Venezia in Wilnis. Althans, dat zeggen
kenners die regelmatig in Italië verblijven en de Italiaanse keuken als
geen ander eer aan doen. Dat beantwoordt meteen aan het gegeven
dat je als toerist vaak lekkerder en
goedkoper kunt eten in een stil of
doodlopend straatje dan in de directe omgeving van de grote toeristische trekpleisters. Wie vaak stedentrips maakt zal dat kunnen beamen. Nu kun je Wilnis daarbij weliswaar niet op dezelfde lijn zetten,
maar een feit is wel dat je heel lekker kunt eten in de Dorpsstraat, ook
al zal een niet-ingezetene het daar
niet verwachten. Wilnissers, maar
ook talrijke anderen uit De Ronde
Venen weten de culinaire hoogtepuntjes er echter wel te onderscheiden. Daar hoort Ristorante ‘Una cena a Venezia’ zeker bij. Gastheer én
kok Hany heeft kans gezien in loop
der tijd een vast bestand aan gasten aan zich te binden. En daar mag
hij terecht trots op zijn. Volgens uitspraken van bezoekers eten zij altijd
heel lekker als ze naar Venezia gaan.
Sterker nog, sommigen zeggen dat
pastagerechten hier zelfs lekkerder
zijn dan in Italië zelf! Het restaurant
is sfeervol ingericht en de tafels zijn
gedekt met tafellinnen.
Bestellen en afhalen
De menukaart die voor elk wat wils
biedt, is professioneel samengesteld en de gerechten behoren tot
de betere klasse. Terwijl wat men ervoor moet betalen keurig in balans
is met dat wat geboden wordt. Voor
de liefhebber van Italiaans eten is er
keuze uit talrijke gerechten, onderverdeeld in voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Veel ingrediënten worden per dag in eigen beheer vers gemaakt. De kaart biedt
voor typische lekkerbekken tal van
mogelijkheden uit diverse voorgerechten, soepen, pasta’s, een lijst
met pizza’s, vlees- en visspecialitei-

ten, ovenspecialiteiten (zoals lasagne) en ijsgerechten. Daaronder zijn
er die uit een bijzondere samenstelling van ingrediënten bestaan. Er
zijn sublieme ijsgerechten als dessert, maar als u een andere verrassing wenst kan dat natuurlijk ook…
Vanzelfsprekend kan men eveneens
genieten van goede Italiaanse wijnen, aperitieven en digestieven en
vanzelfsprekend koffie, thee en frisdranken. Bovendien zijn de prijzen
voor de verschillende gerechten en
dranken heel acceptabel. Er is voor
liefhebbers ook een pizzadag in het
leven geroepen. Ristorante Venezia
biedt eveneens de mogelijkheid om
pizza’s en gerechten te bestellen en
af te halen om die thuis te consumeren. Er wordt echter niet aan huis
bezorgd! , Hany, die al jaren met zijn
gezin in Mijdrecht woont, is van het
type dat innoverend is in zijn aanbod van gerechten. Vaak wordt
door hem culinair iets nieuws op de
kaart gezet. En het is altijd lekker!
Niet zelden biedt Hany ook culinaire
acties aan, waarbij men tegen een
aantrekkelijke prijs uitgebreid kan
smikkelen (en drinken).
A la carte met de feestdagen
“In de weekenden zitten we vaak
behoorlijk vol, terwijl we met het
oog op de komende feestdagen
aan onze gasten willen vragen of
zij willen reserveren. Anders moet
ik ze straks misschien teleurstellen want ik krijg steeds meer toeloop en verzoeken van mensen die
hier gezellig met elkaar willen eten.
Het restaurant telt veertig zitplaatsen en die zijn snel bezet, vooral
als men met bijvoorbeeld veel familieleden komt. Maar ook krijg ik
steeds meer verzoeken vanuit het
bedrijfsleven wanneer men kan komen eten.” Aldus Hany die heel blij
is met de steeds groter wordende
bekendheid van zijn sfeervolle Italiaanse restaurant in Wilnis. Immers,
waar het kwalitatief goed en lekker
is gaat men graag naartoe, of dit nu
in een dorpscentrum is of langs de

provinciale weg. En passant memoreert hij dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor dit succes. Zijn
medewerksters, Bernice, Myrna en
chef-kok Rashid zijn hier ook debet
aan. “Overigens hebben we dit jaar
niet een écht kerstmenu, want het à
la carte menu biedt al veel smaakvolle gerechten. De ervaring leert
dat onze gasten vaak toch hun eigen menu willen uitzoeken vanaf de
kaart en niet verplicht worden een
kerstmenu te nemen. Wij laten hen
dus vrij in de keuze wat zij willen
eten,” laat Hany weten. Hij heeft bovendien begrip voor zijn gasten die
aan tafel graag een sigaretje willen
roken maar dat niet mogen. “Zelf
heb ik er geen moeite mee, maar
de wet verbiedt het. Dat gaat soms
ten koste van de gezelligheid omdat iemand dan naar buiten moet.
Ik heb geen rookvrije ruimte in de
zaak, Helaas… Maar als wij onze
gasten verwennen met overheerlijke gerechten hebben ze misschien
(even) geen zin in roken en kunnen
ze gezellig aan tafel blijven zitten…
Na het bezoek aan ons restaurant
kan er alsnog gerookt worden natuurlijk. Wie bij ons wil komen eten
kan dat doen op Tweede Kerstdag,
graag bij reservering. Dan heeft de
keuken ook een idee wat zij kunnen
verwachten. Overigens zijn wij Eerste Kerstdag gesloten.”
‘Una cena a Venezia’ is niet alleen
een restaurant waar individuele bezoekers lekker Italiaans kunnen
eten. Er kan ook een (familie)feestje
worden gevierd in verschillende varianten, maar eveneens een etentje op zakelijk niveau. Er gelden dan
tevens speciale aanbiedingen. Belangstellenden zijn van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking.
Venezia is geopend dinsdag tot en
met zondag vanaf 17.00 uur; keuken
open tot 22.00 uur. Dorpsstraat 32,
3648 AH Wilnis. Tel. 0297-254080. Er
is voldoende parkeerruimte voor de
deur of in de nabije omgeving.

Ervaar het Italiaanse gevoel bij Venezia

Met name veel klachten over schrappen bus 140 naar Utrecht

Mijdrecht - December is bij uitstek
de feestmaand. Eerst Sint Nicolaas
verwelkomen en die weer uitzwaaien, om vervolgens plaats te maken voor de kerstman. Na de kerst
wordt het tijd om voorbereidingen
te treffen het oude jaar te gaan uitluiden en het nieuwe te verwelkomen. Traditioneel doen we dat met
het afsteken van vuurwerk. Als het
even kan met heel mooi grond- en/
of siervuurwerk dat in talloze variaties volop verkrijgbaar is, dan wel
naar believen met fikse donderslagen. Liefhebbers van goed en vooral betrouwbaar vuurwerk zullen ook
dit jaar daarvoor flink in de buidel
willen tasten om de jaarwisseling
zoveel mogelijk fluitend en knallend
te beleven. Wat meer is, het aanbod
van vuurwerk is werkelijk prachtig!
Bij Tuincentrum De Huifkar op de
Oosterlandweg in Mijdrecht weten
ze er letterlijk alles van. Niet voor
niets maakt men deel uit van een
pilotgroep die jaarlijks met de fabrikant en andere leveranciers om de
tafel gaat zitten om regelmatig nieuwe vuurwerkeffecten te ontwikkelen
en uit te proberen.
Thaise ballonnen
Bij De Huifkar kunnen liefhebbers
op locatie aan de Oosterlandweg
vuurwerk bekijken en kopen, maar
ook via internet een bestelling opgeven (www.dehuifkar.com). En
passant kan je op de website ook
zien hoe een bepaald vuurwerkpakket zich na het afsteken laat aanzien. Wie met de gratis vuurwerkactie mee wil doen, kan de papieren bestellijst uit de folder invullen
en tot en met 28 december bij De
Huifkar inleveren. Of natuurlijk via
internet. Behalve een enorme sortering aan ‘regulier’ vuurwerk uit de
folder zijn er ook aantrekkelijk geprijsde aanbiedingen. In tegenstelling tot eerdere berichten als zouden de helder verlichte zogenaamde ‘Thaise ballonnen’ die (bij weinig
of geen wind) tot grote hoogte kunnen stijgen, verboden zijn, blijken
deze bij De Huifkar volop verkrijgbaar. Ze mogen gewoon legaal gebruikt worden.

Onder de tientallen soorten is er
ook een nieuwe generatie vuurwerk
onder de naam ‘Pyro Shopper’ te
koop. “Dat is werkelijk fantastisch
mooi vuurwerk (powerblokken) met
maximaal 500 gram kruitbestanddelen die de mooiste effecten geven. En dat tegen sensationeel lage
prijzen. Ze staan in onze vuurwerkfolder die recentelijk huis-aan-huis
is bezorgd,” glundert Norbert Kok
die samen met Richard Groenewegen van de Huifkar het verkoopproces onder zijn hoede heeft. En wat
meer is, degene die vuurwerk van
dit merk bij De Huifkar koopt, krijgt
er gratis een pak mooi vuurwerk bij.
Wat men krijgt is mede afhankelijk
van het te besteden bedrag. Maar
ook dat staat op de voorkant van de
folder aangegeven. Voor de verkoop
van vuurwerk en afhalen zijn (wettelijk) drie dagen gereserveerd, t.w.
29, 30 en 31 december. Op oudejaarsdag tot 17.00 uur.
Demozuil
Bij De Huifkar houdt men zich strikt
aan de regels en heeft men voor de
verkoop van (legaal) vuurwerk fiks
geïnvesteerd in faciliteiten om het
traject van in- en verkoop van vuurwerk geheel veilig te laten verlopen. “Je bent als vuurwerkverkoper
aan strenge regels gebonden”, vertelt Norbert. “Daar hebben we geen
bezwaar tegen, want je werkt toch
met ontplofbare stoffen en veiligheid gaat natuurlijk voor alles. Om
de keuze voor kopers gemakkelijker te maken hebben we een complete wand met verschillende dummy’s van vuurwerk opgesteld. Voor
die wand staat een demozuil met
een beeldscherm waarop klanten in
de vorm van een demonstratiefilmpje het resultaat kunnen zien van
een bepaald pakket vuurwerk als dit
is afgestoken.” Hoewel er wat klein
(kinder)vuurwerk te bespeuren valt
bij de kassa, ligt het echte grote

vuurwerk zoals omschreven in de
folder, opgeslagen in een betonnen
bunker die speciaal voor dit doel is
gebouwd en voor vuurwerkopslag
en -verwerking is ingericht. De bunker heeft een eigen blussysteem
met wateropslag in een kelder eronder. Verder is er volgens voorschrift
een sprinklerinstallatie geïnstalleerd
die zich uitstrekt tot boven de afhaalbalie in achter in de hal.
Nauwelijks wachtrij
Norbert: “De logistiek speelt een
belangrijke rol in het verkoopproces. Veelal verloopt dat langs elektronische weg. Klanten kunnen ruim
van te voren hun bestellingen opgeven via internet of tijdens de winkelvoorverkoop. Na betaling krijgt men
een afhaalbon mee waarop onder
andere staat aangegeven hoeveel
vuurwerk men in gewicht heeft gekocht. De kilogramregistratie is mede bedoeld om bewijs te hebben tijdens controle van de politie, de milieupolitie en de brandweer. Het is
in feite een controle of de verkoop
wel volgens de regels verloopt en
of je het vuurwerk op de juiste manier verwerkt in je bestellingen. Op
de bon staat ook het tijdvak aangegeven waarop iemand zijn vuurwerk
kan komen afhalen. Als de klant met
zijn bon het bestelde vuurwerk komt
afhalen aan de balie, wordt zijn bestelling in de bunker ‘bij elkaar geraapt’ en in een tas gedaan. Dat
gaat sneller dan van te voren alle
bestellingen alvast klaar te maken.
Want die mogen immers niet buiten de bunker worden opgeslagen.
Als je dan een paar honderd zakken met vuurwerk hebt met een bon
erin die je allemaal moet nalopen
duurt het veel te lang om de bestelling uit te leveren, want je weet natuurlijk al lang niet meer welke zak
van wie was... En juist de snelheid
van uitleveren en de service eromheen is onze grote kracht. Bij ons
staan de klanten nooit langer dan
enkele minuten in de wachtrij. Overigens kan men tijdens de afhaaldagen niet meer via internet bestellen, maar wél kijken wat we nog aan
vuurwerk in de losse verkoop hebben. Dat kan men dan bij ons verkooppunt gewoon kopen. Tijdens
de drie vuurwerkdagen zal de vuurwerk-crew van De Huifkar alles er
aan doen om een en ander in goede banen te leiden, maar ook om de

uitleveringen op juistheid te controleren.”
Ga veilig met vuurwerk om
Grond- en siervuurwerk zijn er in alle soorten en maten en daarvoor bestaat grote belangstelling. “Het tegenwoordige siervuurwerk gaat ook
25 tot 30 meter hoog en beleef je direct. Een vuurpijl afsteken is weer
heel anders. Die geeft bij het begin
een zoevend geluid als hij vertrekt.
Na de ontploffing op grote hoogte zie je pas het resultaat. Er is een
groot aanbod van vuurpijlen, waaronder ook hele grote die een professioneel resultaat geven. Schitterend gewoon. Met alle vuurwerk blijf
ik erop hameren dat het net zo veilig
is als dat je ermee omgaat. Het beste is om altijd eerst je voorbereidingen te treffen voordat je het vuurwerk gaat afsteken. Loop bijvoorbeeld om twaalf uur niet met alles
nog ingepakt naar buiten om vervolgens haastig iets te willen afsteken.
Zorg dat het vuurwerk ‘pakklaar’ ligt,
maar wel beschermd tegen een verdwaalde knaller. Vul een grote fles
deels met zand. Steek daar de vuurpijl in als je die afsteekt. Een fles met
zand staat stabieler. Het voorkomt
tevens dat je de vuurpijl ergens in
de hard bevroren grond moet zien te
steken. Of dat er geen grond of tuin
is maar je het vanaf de straatstenen
moet doen. Lees ook altijd eerst de
voorschriften voordat je vuurwerk
afsteekt. En ga vooral niet zelf iets
in elkaar knutselen met de inhoud
van verschillende soorten vuurwerk.
Levensgevaarlijk! Dat is onlangs alweer gebleken. Kortom, zorg goed
voor je eigen en andermans veiligheid bij het afsteken van vuurwerk.
Dat is het advies dat wij aan al onze
klanten meegeven; overigens zonder belerend te willen zijn”, wil Norbert tot slot nog even laten weten.
“Wij promoten ons vuurwerk in december op een toegankelijke manier, maar ook om het veilig te gebruiken. Natuurlijk willen we graag
zoveel mogelijk vuurwerk verkopen,
maar onze klanten ook het volgend
jaar weer gezond en wel terugzien.”
Aldus Norbert Kok die hoopt op een
knallende jaarwisseling en bij dezen namens het ‘vuurwerkteam’ iedereen een gezond en veilig 2010
toewenst! Meer weten? Bezoek de
website: www.dehuifkar.com of zie
de advertentie in deze krant.

PvdA biedt klachten
nieuwe dienstregeling OV
regio Uithoorn aan
Regio - In november 2009 heeft de
PvdA de oproep gedaan aan inwoners van de regio Uithoorn om hun
ervaringen met de nieuwe dienstregeling van Connexxion in deze regio
te mailen. Hier kwamen veel reacties
op binnen, vooral over het schrappen van buslijn 140 naar Utrecht.
PvdA-statenlid Gohdar Massom zal
het overzicht van de reacties aanbieden aan de gedeputeerde van
verkeer.
Verreweg de meeste klachten gaan

over het schrappen van buslijn 140
naar Utrecht. Dit zorgt voor veel extra reistijd voor mensen die bijvoorbeeld in Utrecht werken. Andere klachten gaan onder meer over
bus 170 tussen Amsterdam en Uithoorn, die vanuit Amsterdam niet
altijd doorrijdt naar het Amstelplein,
en de bereikbaarheid van delen van
Mijdrecht. Ook pleiten verschillende mensen voor een rechtstreekse
busverbinding tussen Uithoorn en
Hilversum.

PvdA-statenlid Gohdar Massom:
“Wij verzoeken de gedeputeerde
te bekijken wat er aan de verschillende klachten gedaan kan worden. Sommige klachten kunnen
wellicht met een kleine aanpassing
van de dienstregeling worden opgelost. Andere klachten, zoals over
lijn 140 naar Utrecht, moeten goed
worden bekeken. Door het schrappen van die bus zijn veel mensen
gedupeerd. Daar moet iets aan gedaan worden.”

Norbert Kok (li.) en Richard Groenewegen wensen u mede namens alle medewerk(st)ers van De Huifkar een ‘knallend’ 2010 toe!
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Genomineerden Sportverkiezing 2009 bekend

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

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

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

De Ronde Venen - In De Meijert
in Mijdrecht wordt vrijdag 22 januari
2010 bekendgemaakt wie is verkozen tot sportman, -vrouw, -ploeg en
-talent van het jaar. Uit de door inwoners en sportverenigingen voorgedragen namen, heeft een beoordelingscommissie per categorie drie
genomineerden geselecteerd. De
winnaars van de verschillende categorieën worden tijdens het Sportgala op 22 januari bekendgemaakt.
Bij de sportvrouwen is hardloopster Jolanda ten Brinke, net als vorig
jaar, genomineerd. Hetzelfde geldt
voor voetbalster Anouk Hoogendijk. De derde genomineerde bij de
vrouwen is Nicoletta de Jager die in
2009 verschillende goede prestaties
heeft neergezet bij het mountainbiken. De prijs voor sportvrouw van
het jaar wordt mede mogelijk gemaakt door Vida Makelaars.
Ook bij de mannen is een hardloper
genomineerd die het podium nog
kent van vorig jaar. Michael Woerden, de winnaar van twee jaar geleden. Hij bindt deze keer de strijd aan
met voetballer Mark van der Maarel en zwemmer Brinio Hond. Beiden
hebben in 2009 in de top van hun
sport meegedraaid.
Talent
Bij de talenten zijn de basketballer Arjen Buijze en de 8-jarige fietscrosser Bart van Bemmelen genomineerd voor de titel. Zij binden de
strijd aan met het duo van GVM 79’,
acrogymmers Chanel Swaab en Loïs van Dijkeren. De prijs voor sporttalent van het jaar wordt mede mogelijk gemaakt door Laco.
Ploeg
Waar het vorig de zeilteams waren
die het podium domineerden, zijn
nu de voetbalteams goed vertegenwoordigd. Worden het de heren van
CSW 1 of de heren van Argon A2?
Ook hier maakt een duo acrogymmers van GVM 79’ kans. Namelijk
Kelly Kempen en Claudia Molema.
Deze prijs wordt mede mogelijk
door de Rabobank.
Tijdens het Sportgala wordt, net als
vorig jaar, de stimuleringsprijs uitgereikt. De Sports Achievement
Award komt dit jaar in de plaats van
de Lifetime Achievement Award.
De prijsuitreikingen lopen als rode

BOS HVM Dames Veteranen
A sluit 1e helft competitie af

Dus om de winter echt in te luiden
en de 1e periode gezellig af te sluiten, gingen ze afgelopen woensdag
naar de Mijdrechtse ijsbaan op uit-

nodiging van hun sponsor BOS. Nadat iedereen de verstrekte schaatsen had ondergebonden moesten
er de nodige rondes gereden worden. Het was tenslotte wel een gewone trainingsavond. Even wennen
op die hockeyschaatsen i.p.v. noren, maar ze konden de kunst gelukkig een beetje afkijken bij de lokale jeugd. Vooral de jongens deden
erg hun best om te laten zien wat ze
in huis hadden. Nee, écht niet voor
hen natuurlijk... er stonden genoeg
leeftijdgenotes die behoorlijk onder
de indruk waren. En om deze gezellig puberende brei heen, schaatsten zij stoer hun rondjes, want: jammer, jammer, het ijsdansen en de pirouetjes uit een grijs verleden ble-

Atlantis 2 wint thuis van
VZOD 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het eindelijk voor Atlantis 2
zover: het sleutelduel met VZOD 2
werd met winst afgesloten. In de
eerste minuut werd er direct door
VZOD 2 gescoord. Atlantis 2 gaf
hier in de derde minuut gelijk antwoord op. Dat dit een spannende
wedstrijd zou worden, was vanaf dat
moment voor iedereen wel duidelijk.
De twee teams gingen in het begin
qua stand gelijk op en er werd aan
beide kanten hard gewerkt.

aan elkaar gewaagd. Er werd zelfs
een gele kaart in de tweede helft
gegeven aan een heer van VZOD
2. De eindstand van deze spannen-

Vinkeveen - Tweede kerstdag is er
prijsbiljarten om fraaie prijzen in Café
Biljart De Merel aan Arkenpark Mur
43 in Vinkeveen. De uitslag van de
laatste onderlinge clubavond van biljartclub De Merel/Heerenlux:
Evert Oudhof- Gerard Redegeld 0-3

Hein Voorneveld-Harry de Jong
Caty Jansen-Gerard Redegeld
Dorus v.d. Meer- Ignace Vink
Peter Marsen-Harry de Jong
Gijs Rijneveld-Caty Jansen
Toon v. Dijk- Ignace Vink
De kortste partij op deze avond

1-3
0-2
0-3
2-0
0-3
3-1
was

van Gerard Redegeld in elf beurten
met een hoogste serie van 9
Aanvang prijsbiljarten op tweede
kerstdag is om 14.30 uur (geen spelers en speelsters boven 6 moyenne),
tel 0297-263562. Graag op tijd aanwezig zijn.

ken toch net iets te ver weggezakt.
En tja, het risico op een blessure
terwijl je net zo goed aan het hockeyen bent is natuurlijk ook véél te
groot. Dus er zijn heel wat kilometertjes gemaakt op schaatsen die
daar totaal niet geschikt voor zijn,
maar ach, gezellig was het! Nadat
de baan dicht ging, werden ze nog
getrakteerd op glühwein en warme
chocomel. En toen ook daar de boel
dicht ging, dan ligt Rendez Vous natuurlijk voor de hand om nog even
af te zakken.
Het bleef nog lang erg gezellig op
deze woensdagavond. Dennis en
Judith, bedankt voor jullie goede
zorgen en gezelligheid! Volgend jaar
weer J.
de wedstrijd is uiteindelijk 8-7 geworden.
Het door de Rabobank gesponsorde
team Atlantis 2 was heel blij met deze uitslag, want dit konden ze toch
wel gebruiken.
De volgende wedstrijd is op zaterdag 9 januari 2010 ADOS 3 - Atlantis 2 in Hoorn om 15.30 uur.

Sponsor Dukdalf maakt
G-schaatsen mogelijk
De Ronde Venen - Dankzij de
sponsor Dukdalf heeft IJsclub Nooitgedacht Wilnis 5 schaatsworkshops
kunnen geven voor mensen met
een beperking. Dit kon gerealiseerd
worden op de Venen On Icebaan in
Mijdrecht op het Raadhuisplein.

Voor de rust wist VZOD uit te lopen
en er werd gerust met een stand van
3-5.
De coach, Petra Taal, wist het team
weer wat tips en een peptalk te geven waardoor ze gemotiveerd het
veld weer in gingen. Dat werkte
zeer goed want de eerstvolgende
vier punten waren voor Atlantis 2 en
de stand kwam op 7-5. Daarna was
het een gevecht voor beide teams
om tot scoren te komen. Atlantis 2
en VZOD 2 waren wat dat betreft

Sportliefhebbers die de ontknoping
willen meemaken, zijn van harte
welkom het Sportgala bij te wonen.
In verband met de planning is aanmelding noodzakelijk. Dat kan door
een mail te sturen naar
b.bokkes@derondevenen.nl of te
bellen met 0297-291651.

Tweede kerstdag prijsbiljarten in Café De Merel

Dames veteranen A van hun beste kant???

Mijdrecht - Op 6 december won
Dames A van Hockey Vereniging
Mijdrecht haar laatste wedstrijd
voor de winterstop van de Kikkers
met 9-2. Met deze overwinning
staan ze nu op een mooie 5e plek in
het klassement met 14 deelnemende teams. Niet slecht voor een net
gepromoveerd team! En wat hebben
ze het leuk met dit team (en de invallers natuurlijk)! Altijd positief opbouwend naar elkaar en sportief
naar de tegenstander, daar mogen
ze best trots op zijn.

draad door het Sportgala. Maar tijdens het evenement wordt ook teruggeblikt op sportieve hoogtepunten van 2009 en is er sportief entertainment. Dit alles wordt omlijst met
een muzikaal programma. Het gala wordt live uitgezonden door Midpoint en begint om 19.30 uur.

Coach Petra Taal laat Atlantis 2 winnen na peptalk.

Het was een groot succes met maar
liefst 35 g-schaatsers. Het was voor
de één makkelijker dan voor de ander maar bij iedereen was er een
grote glimlach te zien wat het belangrijkste was van dit project. Dank-

zij de vele vrijwilligers, verschillende
soorten schaatsen en hulpmiddelen
is het iedereen gelukt om lekker te
kunnen schaatsen.
De initiatiefnemers: Tette Hofstra,
Danielle Bouwman, Henny van Kouwen en Annike van Kouwen kunnen
terugkijken op een succesvolle start
van het g-schaatsen.
Met deze sponsoring kan men een
stap gaan maken om elke week
met een aantal deelnemers te gaan
schaatsen op de Jaap Eden baan
in Amsterdam. Woensdag 23 de-

cember is de laatste workshop van
18.00-19.00 uur. Heb je interesse of
vragen? Neem contact op met Annike van Kouwen.
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Het is heel goed eten
bij Restaurant Terras
De Proosdij Haven

Kerstviering op de
Antoniusschool in De Hoef
De Hoef - In een echt winters decor
trok de lange stoet kinderen en ouders om kwart voor vijf ’s middags
naar het prachtige sfeervolle parochiekerkje in het dorp. Daar vier-

den ze samen de betekenis van het
kerstfeest. Het koortje zong mooie
liedjes. De jongste kinderen hadden
een versje over de dieren in ’t stalletje geleerd. De kinderen van groep 3

is op recreëren op en aan het water.
Er zijn ligplaatsen voor boten maar
sinds kort ook nieuwe chalets en recreatiewoningen te koop of te huur.
Veel recreanten lopen bij ons binnen voor een hapje en een drankje of halen wat bij onze snackbar die
overigens alleen in de zomermaanden geopend is. In tegenstelling tot
wat veel mensen verwachten is ons
restaurant ook in het najaar en de
winter geopend. Vanaf woensdag
tot en met zondag vanaf 16.00 uur
is iedereen van harte welkom aan
de knusse bar of om te komen eten.
Tussentijds krijgen we ook veel vragen of men bij ons voor een familiefeest terecht kan. Bijvoorbeeld als

ro voor volwassenen en 4 euro voor
kinderen. “Eigenlijk is het actiematig
begonnen maar het loopt zo goed
dat we er mee zijn doorgegaan. Het
is lekker en goedkoop eten”, aldus
een enthousiaste Nick. “Wat we ook
wel eens doen is een ‘gastkok’ laten koken. Die kunnen zich bij ons
aanmelden als ze bijvoorbeeld een
lekker recept uit moeders of oma’s
keuken hebben en dat hun familie
en andere gasten willen voorschotelen. Dat gebeurt dan ook wel eens
op de woensdag of donderdag en
komt dan in de plaats van…. Het
is gebleken dat veel van onze vaste gasten dit waarderen en nieuwsgierig zijn naar zo’n gastkok en wat

klok bezoeken. Zij vormen de groep
vaste gasten, die niet alleen komen
eten, maar er dikwijls ook een familiefeest of een jubileum vieren. Vaak
gaan de (klein)kinderen dan ook
mee. In dat licht gezien is het een
zeer gemêleerd gastenbestand. Die
zijn allemaal welkom in dit 45 zitplaatsen tellende restaurant, waarvan het interieur enerzijds een authentieke landelijke uitstraling heeft
en anderzijds de sfeer van een bruine kroeg ‘uit de tijd van Kapitein
Rob’ in zich bergt.

het gaat om een zilveren of gouden
bruiloft. Vaak betreft dat mensen die
in Vinkeveen zijn getrouwd en dat
nu zoveel jaren later weer in het Vinkeveense willen vieren. Het gebeurt
daarbij ook wel dat het bruidspaar
hier met de boot aankomt. Maar ook
als iemand een kroonjaar viert kiezen ze vaak voor onze locatie. Dat
heeft de laatste jaren toch een grote
vlucht genomen. En wat meer is, bij
ons blijft het betaalbaar.”

die op tafel zet. Oudere mensen laten ons vaak weten er graag bij te
willen zijn, maar omdat ze slecht
ter been zijn niet naar ons toe kunnen komen. Dan halen wij ze op en
brengen hen weer thuis.

/4 konden een gedicht al zelf voorlezen.
Groep 5 /6 zong Rudolf dat leuke
rendier in het Nederlands en in het
Engels, met gitaarbegeleiding van
Feline.
Groep 7 /8 verzorgde een interview
met Maria en Jozef van 2010 jaar
geleden en een Maria en Jozef uit
2009.
Daarna waren ze welkom in de warme versierde school. Daar stond
voor elke groep een kerstbuffet
klaar met heerlijke gerechten.
Er werd van gesmuld.
Vanaf kwart over zes waren de ouders welkom op het schoolplein
voor een glas warme chocolademelk of glühwein. Gezellige kerstmuziek werd daarbij gedraaid.
Na een gezamenlijke afsluiting ging
iedereen tevreden naar huis door de
barre kou maar met een warm hart.
Betrokkenheid, inzet en saamhorigheid zijn de ingrediënten die de kleine school in De Hoef groot maken.

Brandalarm verstoort
kerstdiner Pijlstaartschool
Vinkeveen - De jaarlijkse kerstviering van de leerlingen van OBS de
Pijlstaart in Vinkeveen begon deze keer iets anders dan voorgaande jaren.
De kinderen kwamen ’s avonds allemaal in hun meest feestelijke kleding naar school en schoven aan
voor een echt kerstdiner.

Zomer en winter geopend
Nick Hulscher is de bedrijfsleider.
Hij werkt met een kleine maar enthousiaste bemanning die op culinair gebied van wanten weet.

Amper tien minuten na binnenkomst ging echter het brandalarm
af. Er was geen tijd om jassen te
pakken; ieder brandalarm moet immers serieus worden genomen.

“Wij zijn weliswaar geen trendy zaak
met een uitgebreide kaart, maar wel
een gezellig knus restaurant met
een aanbod dat bij veel van onze gasten in de smaak valt en dat
is het belangrijkste”, steekt Nick van
wal. “De meesten daarvan zijn autochtonen die hier van oudsher wonen en de locatie nog van vroeger
kennen. Maar ook jonge volwassenen die van hun vader, moeder of
opa hebben gehoord wat hier ooit
stond en wat nu een gezellig havenrestaurant is. Zo kan je het ook wel
noemen want het heeft natuurlijk
een link met de watersport waarvan
we met name in de zomermaanden
profiteren. Achter ons restaurant
begint het recreatiepark dat gericht

En dat deden zowel de leerlingen als
de leerkrachten en de nog aanwezige ouders. De schoolleiding evacueerde razendsnel volgens protocol
de 250 leerlingen, die in de kou de
komst van de brandweer afwachtten.
Gelukkig boden jassen van ouders
en de tent buiten enige warmte. Al
snel bleek de rook een kaarsje de
oorzaak te zijn van het brandalarm
en kon het diner hervat worden.
Niets ernstigs dus. Het brandalarm
gaf in elk geval voldoende stof tot
praten aan de tafels!

Opdracht kunstwerk
entree nieuw zwembad
De Ronde Venen - De bouw voor
het nieuwe zwembad aan de rand
van Mijdrecht vordert gestaag. De
gemeente heeft opdracht gegeven
aan kunstenaars Albert Deddens en
Paul Keizer om de entree te sieren
met het kunstwerk Jive Baby 2.0.
Het kunstwerk is een sculptuur, geïnspireerd op een zwemmende ba-

Vinkeveen - Heel vroeger was het
een varkensstal, toen werd het kort
een restaurant en daarna een fietsenstalling. Maar sinds enkele jaren
is het weer een knus en veelbezocht
restaurant annex bistro, gevestigd
aan de Herenweg 276. Zomer en
winter kent het restaurant zijn eigen
(vaste) gasten. In de zomermaanden vakantiegangers en bezoekers
van het ‘Watersportcentrum Proosdij’, alsook dagjesmensen en watersporters die naast het restaurant afmeren en een hapje komen eten of
een glaasje willen drinken op het
gezellige terras. Maar meer nog zijn
het de ‘eigen Vinkeveners’ die het
restaurant met de regelmaat van de

by, die boven de hoofden van het
publiek zwemt. De sculptuur wordt
bevestigd aan vier masten die de
vorm hebben van gestileerde rietstengels, die licht door de wind gebogen lijken. De kunstenaars willen met dit werk de bredere beleving van zwemmen verbeelden. Het
zwemmen zoals dat zichtbaar is bij

baby’s: vrij en onbevangen en zwevend in het water. Het gevoel van
gewichtsloosheid, de momenten
van groot plezier, de lichte euforie
van het spel en de momenten van
volledig welbehagen.
De realisatiekosten bedragen 41.000
euro. Dit budget is door het college
beschikbaar gesteld.
Het is helaas nog niet mogelijk het
kunstwerk te plaatsen voor de opening van het zwembad in mei 2010.
In november 2010 is de oplevering
van het kunstwerk gepland.

Lekker en goedkoop
Nick zei al dat het restaurant een
niet een al te uitgebreide kaart presenteert, maar wat erop wordt aangeboden oogt zeer smaakvol en tegen erg aantrekkelijke prijzen. In dat
licht gezien is de prijs/kwaliteitverhouding zonder meer concurrerend
te noemen. Men onderscheidt zich
door naast graag gewilde en bekende gerechten ook mogelijkheden te
bieden om te steengrillen of gezellig met elkaar aan de kaasfondue te
gaan. En wie van een lekkere pannenkoek houdt hoeft de deur niet
uit, ook die staat op de menukaart.
Die staat overigens ook op de website www.proosdij.nl. onder de knop
De Proosdij Haven. De kaart wordt
overigens regelmatig aangepast.
Waar men het laatste jaar erg goed
mee heeft gescoord zijn op woensdag en donderdag de ‘daghappen’
in de zomer en ‘stamppotdagen’ in
de winter. Tegen ‘kredietcrisisprijzen’
zoals Hulscher die noemt: 7,50 eu-

Willen mensen iets komen afhalen
dan zorgen wij ervoor dat het klaar
staat zodat ze het kunnen meenemen, of ik breng het even bij hen
thuis. Een stukje service waarmee
we ons toch weer onderscheiden.
Eén keer in de twee maanden organiseren we ook een thema-avond,
waarbij de gasten soms ook ’in
stijl gekleed’ moeten zijn. De laatste keer in oktober hebben we een
‘soul’-avond gehad en toen kregen
we 145 man binnen... Er zijn plannen
om dat in 2010 te gaan voortzetten.
We hebben alleen nog geen datum.
Daarbij wordt ook even afgestemd
met de collega’s, zodat we niet in elkaars vaarwater zitten.”
Misschien jammer voor de vaste
gasten, maar tijdens de kerstdagen
is het restaurant gesloten. “Wij hebben genoeg momenten buiten de
feestdagen waarop het hier gezellig
vol is met gasten die zeggen tevreden te zijn en een gezellige avond te
hebben gehad. Dat biedt ons bovendien de gelegenheid dit jaar kerst te
vieren in de huiselijke kring.”
Aldus Nick die samen met de bemanning van restaurant De Proosdij
Haven iedereen prettige feestdagen
toewenst en een smaakvol 2010.
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Misschien gaat u ook nog wel op voor de landelijke hoofdprijs!

Nog maar één week
om de zuinigste rijder van
De Ronde Venen te worden!
Mijdrecht - Wie nog wil meedoen
aan de Hyundai Blue Challenge
zal vlug moeten zijn. Er is nog één
week te gaan, want op 31 december sluit de (landelijke) actie. Die
houdt in om met een Hyundai type
i30 1.4i Blue auto 30 kilometer te rijden waarbij u als bestuurder de uitdaging krijgt om die afstand met
een zo gering mogelijk brandstofverbruik af te leggen.
U bent als deelnemer natuurlijk niet
de enige die meedoet. Er zijn al heel
wat deelnemers in de regio die hun
kansje hebben benut. Die kwamen
al ver. Maar de laatste stand van
de ranglijst toont aan dat er elders
in het land inmiddels al heel zuinig is gereden waarbij verbruikscijfers van 1 op 25,6 (!) zijn gemeten bij
twee ‘testrijders’, te weten de heer
H, Moen uit Purmerend en J. Bosman uit Rotterdam. Dat is 3,9 liter op
100 kilometer. U moet dus van goeden huize komen wilt u het nóg zuiniger doen!
Maar het is en blijft toch een leuke
uitdaging? Gewoon doen dus. Misschien komt u wel onder de beste score die een deelnemer uit De
Ronde Venen heeft behaald. Dat
was Prinselijk Proeven uit Mijdrecht
met slechts 4,9 liter op 100 kilometer. Nogmaals wordt benadrukt dat
er geen enkele verplichting aan vast
zit. Maak een afspraak met Jeroen
van Ballegooij van Autobedrijf Rovémij in Mijdrecht (0297-239290) voor
een rit in de i30. Door aan de actie
deel te nemen maakt u kans op het
winnen van 500 euro aan benzine of
vijf jaar lang gratis brandstof! De actie wordt uitgevoerd in samenwerking met oliemaatschappij BP.
Start-stop systeem
Rijden met auto’s die zuinig met
brandstof omspringen is goed voor
het milieu omdat daarmee minder
CO2-uitstoot wordt geproduceerd.
Het is tevens goed voor uw portemonnee, gesteld dat u op (korte)
termijn een ‘zuinige’ auto zou kopen. Maar dat laatste is hier niet aan
de orde, want deelname aan de Hyundai Blue Challenge is geheel gratis en vrijblijvend. Louter om u te laten kennismaken met deze nieuwe
vorm van rijden. Dit type auto is namelijk toegerust met een aandrijving
waaraan de nieuwste motortechnieken ten grondslag liggen. Dat is
meteen ook even wennen, want deze i30 beschikt over een ingebouwd
start-stop systeem waarbij de motor afslaat als u voor het rode verkeerslicht staat of bij openstaande
brug. Zodra u het koppelingspedaal
intrapt om de auto in de eerste versnelling te zetten, start de motor automatisch en kunt u weer wegrijden. Al met al scheelt dat een slok
op een borrel, want de auto verbruikt daardoor 15 procent minder
brandstof in de stad en over het hele jaar genomen is dat gemiddeld 7

procent minder. De uitstoot van CO2
is daardoor ook een stuk geringer.
De Blue-typen auto’s behoren daarom tot de zuinigste en minst vervuilende auto’s ter wereld. Lees hiervoor ook de uitgebreide informatie,
inclusief de ranglijst en meer over
de i-Blue ‘groene’ techniek op de
website www.hyundaiblue.nl.
Hyundai-rijder het beste af
Hyundai is de vierde auto producent
ter wereld en heeft zich ten doel gesteld met innoverende technieken
zeer zuinige en dus milieuvriendelijke auto’s te produceren. Die zijn er
eigenlijk nu al in de Blue serie, maar
volgend jaar komen er nog meer bij.
Hyundai loopt daarmee ver vooruit
op de concurrentie en wat meer is,
de auto’s voldoen al aan de nieuwe Europese richtlijnen voor CO2
uitstoot. Hyundai wil binnen drie
jaar de CO2-uitstoot van het complete gamma terugbrengen van nu
138 gr CO2/km naar 127 gr CO2/
km in 2012. En vervolgens naar 115
gr CO2/km in 2015. Daarmee is Hyundai het automerk dat deze reductie van CO2-uitstoot het snelst realiseert.
“Als er straks een heffingspercentage op auto’s komt gerekend naar
de hoeveelheid CO2 uitstoot, is de
Hyundai-rijder straks het beste en
goedkoopst uit. De energielabels
komen daarbij te vervallen, althans
hebben geen invloed meer op de
hoogte van de bpm. Ook de slurptaks verdwijnt, maar daarentegen
wordt de mate van het CO2-gehalte zwaarder bestraft. We staan daarmee een stuk sterker in de markt
ten opzichte van de concollega’s,”
geeft Rovémij testritcoördinator Jeroen van Ballegooij te kennen. “Een
aantal typen van onze auto’s wordt
straks uitgerust met het start/stopsysteem. Volgend jaar komen er bovendien enkele nieuwe modellen
van ons bij. Dat zijn onder meer de

vervanger van de Tucson, de IX35;
de Santa Fé krijgt een facelift en
heeft dan allerlei aanpassingen ondergaan, zoals nieuwe dakrails, een
aangepast front en anders gevormde achterlichten.
Maar de veranderingen zitten voornamelijk in het motorische deel. Bovendien komt een dieselversie van
bijna 200 pk bij. Verder wordt een
i20 MPV-model geïntroduceerd en
er komen nieuwe motoren beschikbaar voor diverse modellen. Daaronder ook waarin het Blue-systeem
is ingebouwd. Daarnaast worden er
aardig wat prijsverlagingen doorgevoerd. Gunstig voor de portemonnee dus! Kortom, er staat ons een
heleboel plezierige dingen te wachten.”
Autobedrijf Rovémij is een universeel autobedrijf dat naast verkoop
van Hyundai tevens dealer is van
Skoda. Keuring, onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle typen
auto’s behoren eveneens tot de expertise van het bedrijf. Hiervoor is de
tweede vestiging van Rovémij aan
de Oosterlandweg volledig op toegerust. Zie ook www.rovemij.nl.
Ranglijst met zuinigste rijders in
De Ronde Venen tot nu toe:
Prinselijk Proeven
4,9L/100 km
Dhr. Straathof jr.
5,0L/100 km
Dhr. Coenen
5,3L/100 km
Dhr. Lek
5,4L/100 km
Dhr. Potuijt
5,5L/100 km
Dhr. Reuling
5,7L/100 km
Dhr. de Groot
5,7L/100 km
Ed de Haan fietsen Wilnis
5,7L/100 km
Dhr. Appelman
5,7L/100 km
De Vos elektro
5,8L/100 km
Dhr. Bakker
5,8L/100 km
Blauw Autoverhuur
6,0L/100 km
Mevr. Kuijlenburg
6,0L/100 km
Dhr. Straathof sr.
6,2L/100 km
Dhr. Barnes
6,3L/100 km
Dhr. van Lonkhuyzen 6,3L/100 km

VVV Vinkeveen is verhuisd
naar Rabobank
Vinkeveen - De VVV Vinkeveen
opende haar deuren op het nieuwe
adres aan de Kerklaan 12. De VVV
is nu gehuisvest in hetzelfde pand
als de Rabobank. Over de gezamenlijke huisvesting is een overeenkomst gesloten tussen de VVV Hollands Midden en Rabobank Rijn en
Veenstromen. De VVV Vinkeveen is
geopend op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op
woensdag en zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. In de zomer gelden ruimere openingstijden. De VVV is telefonisch bereikbaar via nummer 0297214231. Het e-mailadres is vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl.

gelijk te maken is in het bankgebouw een kleine verbouwing uitgevoerd. Ook de inrichting van de VVV
werd aangepast en gerenoveerd,
zodat de bezoekers optimaal kunnen worden geholpen.

VVV-directeur Henk Schüller toont
zich ingenomen met de soepel verlopen verhuizing: “Daardoor is de
continuïteit in de dienstverlening
aan de klant nauwelijks verstoord.
Denk bijvoorbeeld aan onze cadeaubonnen, die in december natuurlijk veel aftrek vinden: de VVVirischeque, theater- en concertbonnen, bioscoopbonnen, dinercheques en de bol.combon. In januari start de voorbereiding van het
nieuwe toeristische seizoen. Zo zal

Optimale dienstverlening
Om de huisvesting van de VVV mo-

de VVV vertegenwoordigd zijn op de
Vakantiebeurs in Utrecht, waar ook
de nieuwe VVV-gids 2010 wordt gepresenteerd.”
De VVV Vinkeveen verstrekt toeristische en andere informaties over
De Ronde Venen en wijde omgeving, over bezienswaardigheden,
routes, vervoer, watersport, cultuur,
horeca, attracties, evenementen etc.
Bij de VVV is een ruim assortiment
reisgidsen, (water)kaarten en plattegronden, wandel-, fiets- en vaarroutes en foldermateriaal voorhanden. De VVV bemiddelt bij het vinden van onderdak of het verkrijgen
van een visvergunning of duikvergunning. Ook worden excursies en
arrangementen geboekt.

De Ronde Venen
realiseert parkeerplaatsen
voor kampeerauto’s
De Ronde Venen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vier
tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren voor recreanten met
kampeerauto’s op de langparkeerplaats aan de Rondweg in
Mijdrecht. Het idee voor de aanleg is afkomstig van de fractie
van Gemeentebelangen. Het college stelt 1.000 euro beschikbaar
voor de uitvoering.
De groep bezitters van kampeerauto’s groeit en kan in de toekomst een interessante doel-

groep zijn die een bijdrage levert
aan het stimuleren van de lokale
economie. Daarnaast zorgt deze
doelgroep voor meer naamsbekendheid van De Ronde Venen
als recreatiegemeente in Nederland en het buitenland. De parkeerplaats voor kampeerauto’s
in Mijdrecht is de eerste in deze regio.
Als proef wordt een viertal parkeerplaatsen voor kampeerauto’s ingericht. Ze mogen hier
maximaal 2x 24 uur staan. De
plaatsen worden met borden en

strepen op de weg aangeduid.
Het zijn eenvoudige plaatsen
zonder voorzieningen als water
en elektra. Met borden worden
de kampeerauto’s verwezen naar
de nieuwe parkeerplaats aan de
Rondweg in Mijdrecht.
In het voorjaar van 2010 worden de plaatsen aangelegd. Na
één jaar zal de proef geëvalueerd worden en wordt bekeken
of er structurele plaatsen voor
kampeerauto’s gerealiseerd zullen worden.

Kerstfeest op de Fontein
Mijdrecht - In de tijd voor kerst
hebben de kinderen van de Fontein gewerkt met een project waarin centraal stond dat het Kerstverhaal verteld en doorverteld moest
worden.
Vanaf 1 december hebben de meesters en de juffen verhalen verteld
aan de kinderen en in de kerstviering, in de hal van de school, stond
ook dit thema centraal.
Om ook echt het verhaal aan ieder-

Gezellige kerstfeestochtend
voor peutertjes van Pino
Mijdrecht -Dinsdagochtend 15 december werd het kerstfeest op speelzaal Pino gevierd. Mooi aangekleed kwamen de peutertjes binnen in de sfeervolle speelzaal. De speelzaal was versierd met zelfgeplakte kerstengelen en
kerstbomen. Er werd gezongen en er werd een kerststukje gemaakt. Het kerstverhaal werd verteld en gespeeld en
er was een heus Kerstpeuterdiner! Het was een gezellige ochtend.

een te laten horen is er op vrijdag 18
december een bezoek gebracht aan
Nieuw Avondlicht. De kinderen van
groep 3 hadden voor de bewoners
een kerststukje gemaakt. Een speciaal gelegenheidskoor onder leiding
van meester Couzijn heeft bekende- en onbekende kerstliederen gezongen. Meester Couzijn speelde op
de vleugel en de kinderen hadden
ook muziekinstrumenten bij zich.
Sommige kinderen zongen zelfs een

solo.
Ook hebben zij samen met de ouderen van Nieuw Avondlicht gezongen. De oudere mensen hebben genoten.
Tenslotte deelden de kinderen, door
groep 5 en 6 gemaakte kerstkaarten, uit. Het was een vrolijk geheel.
Volgend jaar komen ze graag weer:
Laat iedereen het horen!
Zing maar mee, gebruik je stem.
Dat Jezus wordt geboren
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Korpsavond brandweer in
teken van afscheid van
burgemeester Groen
Uithoorn - Elk jaar organiseert de
Vrijwillige Brandweer Uithoorn traditiegetrouw haar Korpsavond. Dit
keer was dat woensdagavond 16
december jl. in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Een avond
met een feestelijk tintje waar – voor
zover mogelijk – alle leden van de
brandweer aanwezig zijn. Tijdens
die avond wordt teruggekeken op
wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd waarbij de brandweer betrokken was. Tevens worden plannen en
verwachtingen uitgesproken. Verder
worden behaalde certificaten en diploma’s aan de verschillende brandweermannen en –vrouwen uitgereikt. Een en ander gaat gepaard
met een hapje en een drankje tijdens een informeel samenzijn.
De Korpsvond kreeg extra glans
door de aanwezigheid van (voormalig) burgemeester Berry Groen die
met haar echtgenoot Jan met loeiende sirenes van huis in De Kwakel was opgehaald. Dit als hommage aan deze burgemeester die altijd
een sterke betrokkenheid met het
korps heeft getoond, evenals met
gedupeerden en slachtoffers van
calamiteiten. Voor mevrouw Groen
was het een afscheid van ‘haar’
korps. Mede om die reden bekleedde zij die avond nog even (informeel) de functie van burgemeester.
Ter gelegenheid daarvan gaf ook
de commandant van de Brandweer
Amsterdam-Amstelland, mevrouw
Caroline van der Wiel, blijk van haar
belangstelling door bij deze Korpsavond aanwezig te zijn.
Vrijwilligers gevraagd
Kazernemanager Nico Theuns verwelkomde het gezelschap en blikte
traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. Hij memoreerde die gevallen en situaties waarin een beroep werd gedaan op hulp en bijstand van de Vrijwillige Brandweer
Uithoorn. Vrijwillig? Jazeker. Op
een enkeling na die in gemeentelijk dienst is, zijn alle leden vrijwil-

lig tot de brandweer toegetreden.
De meesten hebben daarnaast een
gewone werkkring. Alvorens toe te
treden tot de brandweer krijgen zij
daarvoor een gedegen opleiding,
maar kunnen zich vervolgens door
het volgen van specifieke cursussen
verder ontwikkelen. Daarmee kan
men zich in de hiërarchie opwerken
tot een brandweerman/vrouw met
uitgesproken specialismen.
Nico Theuns noemde een aantal zaken op die in de herinnering zijn gebleven. Zoals de samenwerking met
collega’s uit omliggende gemeenten
bij de ramp met het toestel van Turkisch Airlines op Schiphol; de grote
brand in het Haarlemmermeerstation in Amsterdam en de gevaarlijke
situaties bij Cindu Chemicals. Het
Brandweerkorps Uithoorn is onlangs
opgegaan in het regionale samenwerkingsverband Amsterdam-Amstelland, waartoe behalve Uithoorn
ook behoren Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Duivendrecht. In totaal gaat het daarbij
om 20 kazernes die de brandweer
ter beschikking heeft.
Theuns prees de flexibiliteit van het
korps Uithoorn en de inzet van de
leden, ook in de vakantietijd. “Het
aantal uitrukken bedroeg tot aan
de datum van de Korpsavond 226.
Het record staat 10 uitrukken hoger. In het kader van de regionalisering is er veel gebeurd maar 2009
is bepaald geen slecht jaar geweest
als je kijkt naar de aanschaf van
materieel en het gezamenlijke gebruik ervan. In Uithoorn smaakten
wij het genoegen van nieuwe apparatuur, kleding en opbergkasten”, hield Theuns zijn toehoorders
voor. “Er leeft veel bij onze vrijwilligers, ook al omdat 2010 niet gladjes
zal verlopen. Dat durf ik te voorspellen. Er blijkt regionaal gezien een
tekort aan 3,4 miljoen euro te zijn
op de begroting. Er komt een nieuwe CAO voor de Vrijwillige Brandweer en we moeten door tot 55 jaar.
Het vrijwillige aspect zal onveranderd blijven, ondanks het opgaan

in regionaal verband. Het kost echter steeds meer moeite om vrijwilligers te krijgen voor het brandweerkorps. Maar we gaan nu eerst serieus aan de slag om de contractbesprekingen rond te krijgen die moeten leiden tot het behalen van de
doelstellingen die ons in 2010 voor
ogen staan. Het brandweerkorps
Uithoorn telt momenteel 33 vrijwilligers in alle rangen. Eigenlijk moeten
dat er 39 zijn. Hoewel we het daarmee net redden gaan we er wel aan
werken om de bezetting wat meer
armslag te geven. Dus meer mensen
benaderen. Al met al wordt het een
spannend jaar.”
Poeha
Na zijn openingswoord nodigde de
kazernemanager Berry Groen uit
om voor de laatste keer in de functie van burgemeester het woord te
voeren. Ook zij blikte terug op de
bijna 12 jaar die zij als ‘hoofd van
de Brandweer Uithoorn’ heeft mogen meemaken. Met als uitzonderlijke herinnering hoe zij na de laatste raadsvergadering op 26 november met loeiende sirenes naar de
Thamerkerk was gebracht voor een
afscheidsreceptie en nu deze avond
weer naar de kazerne. “Zo langzamerhand moet je je voor je omgeving schamen dat je telkens met zoveel poeha ergens naartoe wordt
gebracht. De mensen zullen wel
denken, wie zou dat wel zijn die zoveel haast heeft en overal voorrang
krijgt?”... begon Berry Groen haar ludieke en heldere betoog. Zij prees
de korpsleden voor hun inzet en betrokkenheid en merkte en passant
op dat Uithoorn als enige gemeente
een uniek totaaloverzicht heeft van
de aangelegde brandkranen in de
wijken, waarvan de bereikbaarheid
en bruikbaarheid bovendien goed
is. De brandweer ligt daarnaast op
schema waar het gaat om goede
geoefendheid. Tot slot brak zij een
lans voor haar (tijdelijke) opvolger
die zij een ‘grote’ vrouw noemde die
een ‘evenzo grote warmte’ uitstraalt’.

Uitreiken van diploma’s en certificaten aan de korpsleden

Namens het korps heeft kazernecommandant Nico Theuns burgemeester Berry Groen een cheque van 780 euro voor
Stichting KiKa overhandigd.
Vervolgens vroeg zij Nico Theuns
haar te assisteren bij het uitreiken
van de certificaten en diploma’s aan
hen die cursussen en vervolgopleidingen met goed gevolg hadden
afgesloten. Daarna riep zij drie leden op voor het opspelden van onderscheidingen omdat die zich jarenlang hebben ingezet als vrijwilliger. Een overzicht van hen die dat
te beurt viel ziet u in het overzicht
bij dit artikel.

Berend Smit heeft zojuist van burgemeester Berry Groen de versierselen opgespeld gekregen voor 25 jaar trouwe
dienst bij de Vrijwillige Brandweer Uithoorn

De Kajuit sluit het jaar af
met heerlijke oliebollen
Uithoorn - Op de laatste ochtend
voor de kerstvakantie werden alle leerlingen van OBS De Kajuit getrakteerd op oliebollen.
Onder het genot van een glaasje
drinken en een oliebol konden de
kinderen heerlijk genieten van een
Disney kerstfilm.
Het was de derde keer op rij dat de
initiatiefneemsters Betty en Linda
de kinderen trakteerden op oliebollen en drinken.

‘Kerst voor iedereen’ met Gida
Uithoorn - Het einde van het jaar
is weer in zicht. Buiten is het alweer vroeg donker. De lichtjes van
de kerstbomen zijn ontstoken. Kerst
komt eraan! Als we aan kerst denken, dan staat er een kerstboom in
huis met cadeautjes eronder. Gezellig komen we met de hele familie bij
elkaar en gaan we uitgebreid dineren of gourmetten.
Zo gaat dat vaak bij ons in Nederland. Maar hoe zit het eigenlijk in
andere landen? Vieren ze in Brazilië

of Zuid-Afrika kerst op dezelfde manier als in Nederland of hebben ze
daar hele andere gebruiken en tradities? Op deze vragen kun je antwoord krijgen tijdens de jongerenviering van de Gida op eerste kerstdag.
Deze viering is door jongeren voorbereid en het wordt ook door hen
voorgedragen. Jongerenkoor Debuut zal op deze ochtend de viering
muzikaal ondersteunen met extra

kerstzangers, waardoor het een nog
groter feestje wordt.
Dus wil je met kerst niet alleen bezig zijn met cadeautjes en eten?
Wil je ook nadenken over de diepere betekenis ervan? Wil je naar een
kerkviering met een interessant onderwerp? Kom dan op eerste kerstdag om 10.00 uur naar de Burght
aan het Potgieterplein in Uithoorn
naar de jongerenviering met als thema ‘Kerst voor iedereen’. Hopelijk tot
dan en alvast fijne kerst gewenst!

Kazernemanager Nico Theuns
heeft sinds 1999 te maken gehad
met Berry Groen als burgemeester. Na de uitreiking van de diploma’s en het opspelden van de versierselen haalde hij in dat licht gezien herinneringen op. Rode draad
in zijn betoog was dat burgemeester Groen altijd een relatie met veiligheid heeft gehad en sterke betrokkenheid heeft getoond bij het
bestrijden van branden en andere
calamiteiten. Maar vooral ook daar
waar het menselijk leed betrof. Zij
stak de mensen altijd een hart onder de riem. Groot voorbeeld daarvan was de brand op de Drechtdijk
waar slachtoffers te betreuren wa-

ren. Kortom, Berry Groen was er altijd voor de mensen, of het nu overdag of midden in de nacht was.
Knipoog
Omdat zij geen afscheidscadeau
wilde, maar liever een gift voor KiKa,
kreeg zij van het korps een cheque
van 780 euro voor de stichting KiKa aangeboden. Een bedrag van
390 euro was bijeengebracht door
de korpsleden, waarna dit door de
brandweercommandant
Caroline van der Wiel werd verdubbeld.
Geen cadeau, maar een prachtig
kerststuk was haar deel. Heel bijzonder, want die was samengesteld
‘met een knipoog naar het korps.’ In
het kerststuk waren namelijk veiligheidsattributen verwerkt, zoals een
paar houten brandklompen, een
blusdeken, een rookmelder, een veiligheidshamer, enzovoort. Het stuk
werd vergezeld van een op Berry Groen toegesneden fraai gedicht
dat voorgedragen werd door Nico Theuns. Berry Groen was geheel
verrast, niet alleen door de lovende woorden, maar ook door de gulle
gaven van de korpsleden. Op haar
eigen enthousiaste wijze bedank-

te zij iedereen hiervoor, maar niet in
de laatste plaats voor de prettige en
intensieve samenwerking. Tot slot
deed zij de korpsleden een laatste
advies aan de hand. “Omdat bij iedereen veiligheid hoog in het vaandel staat zou je dat gegeven moeten
delen met de inwoners, onder meer
door aan te dringen op het nemen
van meer eigen verantwoordelijkheid. Dat zou in brede zin kunnen
bijdragen aan een veiliger leef- en
werkomgeving.” Aldus Groen.
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst kreeg dit een vervolg in
de vorm van een informeel en gezellig samenzijn waar elk korpslid
onder het genot van een hapje en
een drankje de kans kreeg nog even
met ‘ambteloos burger’ Berry Groen
van gedachten te wisselen. Zoals
gebruikelijk heeft zij deze Korpsavond met veel plezier en ten volle
beleefd. Zij sloot daarmee de laatste
officiële gebeurtenis in haar functie van burgemeester af. Het korps
zal haar warme persoonlijkheid, belangstelling en betrokkenheid missen! Dat kenmerkte toch wel de
sfeer deze avond.

De volgende leden van de Vrijwillige Brandweer Uithoorn
werden bevorderd, kregen een certificaat en/of werden
gedecoreerd wegens langdurige trouwe dienst:
De heer Sebastian Schweers is bevorderd tot brandwacht 1e klasse
De heer Mark Burggraaf is bevorderd tot brandwacht 1e klasse
Mevrouw Roena van Ams is bevorderd tot hoofdbrandwacht
Mevrouw Jacqueline Boerman is bevorderd tot hoofdbrandwacht
Mevrouw Wendy Jutte is bevorderd tot hoofdbrandwacht
De heer Lionel Smit is bevorderd tot brandmeester en was 12,5 jaar in
dienst van de brandweer.
De heer Norbert Kuijf is bevorderd tot brandmeester
De heer Willem Treur is bevorderd tot brandmeester
De heer Edwin Gortemulder was 12,5 jaar in dienst van de brandweer.
De heer Berend Smit was 25 jaar in dienst van de brandweer.
De heer Peter Bos heeft het diploma brandweerchauffeur behaald.

De overige personen hebben certificaten behaald:
Erwin Schuit – realistisch oefenen bij Risc
William Willems – realistisch oefenen bij Risc
Berend Smit – realistisch oefenen bij Risc
Chris Ekelschot – realistisch oefenen bij Risc
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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.

De jeugd van tegenwoordig?
Ze zijn geweldig!
Afgelopen dinsdag fiets ik in het zonnetje van
Wilnis naar Mijdrecht en fiets achterom bij het
industrieterrein en wil net naar boven fietsen om
bij de bank uit te komen, als ik een paar jongens
van een jaar of 15 op het landje zie staan en ik
vraag aan een mevrouw wat er aan de hand is.
Zij vertelt mij dat er een schaap in het water zit
en dat ze al bij een bedrijf gevraagd heeft of zij
iemand willen bellen. De jongens houden het
schaap vast en ik, ik baal dat ik het nummer niet
heb van de dierenambulance en sta te denken
wie ik dan kan bellen. Er komen nog een paar
meisjes en jongens aan en zij gaan ook helpen.
Tot mijn verbazing zie ik dat een van de jongens
zijn schoenen en sokken uit heeft gedaan en
zijn broek heeft opgerold tot zijn knieën en het

water in wil gaan, maar als hij het (ijskoude)
water gevoeld heeft bedenkt hij zich.
Ik zeg tegen de vrouw dat ik wel naar het
politiebureau fiets en dat die wel raad weten.
De vrouw is me voor en ik fiets door naar het
centrum. Later, als ik terugfiets naar huis, kom ik
weer langs de plek en zie de jongeren nog staan
met een politieagente erbij met het schaap aan
een touw.
Gelukkig, het schaap is gered!
Deze brief stuur ik omdat de jeugd tegenwoordig
weinig goed meer kan doen, maar dit was zo lief
dat ik het wel vermelden MOEST!
Wat een voorbeeld van dierenliefde.
Evelien uit Wilnis

Dirigent St. Caecilia
vertrekt

Kort geleden hebt u gelezen over het verdriet van
het gemengd koor St. Caecilia van de parochie St.
Joh. de Doper in Mijdrecht/Wilnis. Als vervolg hierop wil ik langs deze weg u op de hoogte stellen
van mijn vertrek als dirigent van dit koor. De onderstaande brief was bedoeld voor het parochieblad,
maar het kerkbestuur weigerde deze te plaatsen.
De brief luidt als volgt:
In de inleiding van het vorige parochieblad de Polder Pastorale schreef de redactie in de laatste regel dat communicatie leidde tot verzoening. Per 1
december heb ik als dirigent/organist mijn ontslag
gekregen. Een conflict dat als sneeuwballetje is begonnen, is uitgelopen op een lawine. Triest dat in
een christelijke gemeenschap als deze het niet tot
een verzoening is gekomen. Dat het kerkbestuur,
met als voorzitter de pastoor, er niet in geslaagd is
dit alles tot een goed einde te brengen. Tijdens de
rechtzitting van de ontslagaanvraag heeft de kantonrechter gevraagd of verzoening nog mogelijk
was, maar de vicevoorzitter, de heer Van de Rotten,
heeft deze mogelijkheid van de hand gewezen.

‘Waar ging het fout?’ En ‘wat is er gebeurd?’ Dat
wordt mij menigmaal gevraagd, maar uitleg kan
niets meer ten goede keren. Toch ben ik van mening dat het kerkbestuur tekortgeschoten is, omdat zij niet in staat is gebleken om haar koren en
hun dirigent te behouden. Zij hebben de gevolgen
niet willen inzien en waren overtuigd van hun gelijk. Maar wat is gelijk als je alleen maar verliezers
hebt?
Spijtig is het zeker en indien ik verkeerd gehandeld
zou hebben, dan bied ik bij dezen mijn excuus aan,
aan allen die ik benadeeld heb. Maar ik geloof nog
steeds dat dit op een christelijkere wijze afgehandeld had kunnen worden.
Het is verdrietig voor mij persoonlijk, omdat ik in
deze kerk, waar ik ben gedoopt en gevormd, bijna 28 jaar op het orgel vele vieringen heb begeleid en diverse koren heb ondersteund op piano,
orgel, keyboard, of als dirigent. Mijn vakanties gingen op in repetities voor Pasen of kerst en met veel
plezier heb ik mijn grootste hobby tot uiting kunnen brengen.

Verdrietig voor de koorleden die dit moeilijke jaar
hebben moeten doorstaan, die mij alle steun gaven
en die hun soms 50 jarige koorlidmaatschap aan de
wilgen hingen, omdat zij achter hun dirigent stonden. Verdrietig voor allen die direct of indirect te
maken hebben gehad met de conflicten en daarvan
getuigen moesten zijn. Onder wie mijn moeder, die
vele voetstappen heeft liggen in deze kerk.
Ik bedank bij dezen eenieder die de koren een
warm hart toe heeft gedragen en allen die mij hebben gesteund. Ik ben dankbaar voor al die jaren dat
ik mijn bijdrage mocht leveren aan deze parochie,
zo mijn geloof vorm mocht geven en dienstbaar
mocht zijn aan de enige Almachtige, die rechtvaardig is. Ik spreek de hoop uit dat er eens weer een
tijd komt, dat wij elkaar in deze parochie recht in de
ogen kunnen kijken, elkaar oprecht en van harte
vrede kunnen wensen en ook vrede doen.
Onlangs was ik in de Oudkatholieke Kerk in Amsterdam waar een lied werd gezongen ter voorbereiding op de komst van de Messias. Ik wil u graag
deze twee coupletten voorleggen als kerstgedachte voor ons allen:
Als die koning zal verschijnen,
Als Hij komt met groot gezag,
Worden wij voorgoed de zijnen,
Niet meer kind’ren van de nacht:
Mensen van een nieuwe morgen,
Van een nieuwe dageraad
Die ons nu nog blijft verborgen
Door een horizon van haat.
Want een teken is gerezen
En dat heet gerechtigheid.
Wie de nieuwe taal kan lezen
Leest: ik kom, houdt u gereed!
Wie de nieuwe zon wil groeten
Die al aan de einder staat
Moet zich blindelings verzoenen:
Wie wil winnen, is te laat!
Ik wens u allen een gelukkig kerstfeest en hoop u
nog weer eens te zien.
Theo van Dijk, Freelance dirigent en organist

Schapen in de sneeuw
Waarom zie ik als ik op weg ben, met deze vreselijke kou en sneeuw, hier en daar nog, zonder bijvoeren,
in een afgelegen stuk land schapen in het open veld staan?
Is er nou echt voor die beesten niet een droge plek, of een stal waar ze droog kunnen liggen. Boeren en/
of eigenaren, doe hier iets aan.
P. Snoek uit Mijdrecht

CDA Uithoorn bang dat buurgemeente woord niet houdt

”Nat bedrijventerrein Amstelhoek
gaat ook onze burgers aan”
Uithoorn/Amstelhoek – Er wordt
al jaren in de Rondeveense gemeenteraad gepraat over grootse plannen om in de Amstelhoek een zogenaamd ‘nat’ bedrijventerrein aan
te leggen. Een soort industrieterrein
waar ‘moeilijke’ bedrijven, die hun
goederen mooi over het water kunnen vervoeren, weggestopt kunnen
worden en de gemeente De Ronde Venen deze uit haar woonwijken
kwijt is en daar dan weer woningbouw kan plegen.
Klinkt goed, maar er komt nog
steeds niet veel van terecht. Op papier mooi, maar de bewoners van
de Amstelhoek en dan vooral van
de bewoners die aan de Amstel wonen, die zien dat helemaal niet zitten. Hun woningen moeten weg, of
komen naast een industrieterrein te
liggen. Een industrieterrein met een
betoncentrale, Pothuizen, zand en

grint, je wordt er niet blij van.
Maar ook de bewoners en het CDA
van Uithoorn worden niet blij van de
plannen van de gemeente De Ronde Venen. Raadslid Verlaan uitte zijn
zorgen: “We hebben nu het plan van
aanpak van onze buurgemeente gezien, maar daar worden we geen
wijs uit. Als we het goed gelezen
hebben staat er zoiets als, dat Uithoorn alleen iets te zeggen heeft bij
geluidsoverlast. Kijk, De Ronde Venen wil van een paar vervelende bedrijven af, dus lijkt het erop dat ze
denken: ‘we hebben nog wat bagger over. dus gooien we dat maar
naar de buren toe.”
Vertrouwen
Wethouder Jeroen Verheijen zuchtte diep en zei: “Tja, wat moet ik hier
nou op zeggen. Ik zou zeggen, sla
deze vragen op en bewaar ze tot 4

januari. Dan worden we uitgenodigd
door het college van De Ronde Venen voor een excursie op dat toekomstige natte bedrijventerrein. Al
deze vragen moet u namelijk stellen
aan het college dat het aangaat en
dat ben ik niet.
Het betreft een Ruimtelijke Ordenings zaak aan de andere kant van
de Amstel en daar gaan wij als gemeente Uithoorn helemaal niet over.
Een paar jaar geleden hebben we er
ook al over gesproken en toen heeft
het college van De Ronde Venen ons
beloofd dat zij ook onze bewoners
van Amsteldijk Noord zouden betrekken bij het proces, net zoals de
bewoners van Amstelhoek. En daar
heb ik het volste vertrouwen in”, aldus de wethouder. “Dat hoop ik dan
maar”, aldus Verlaan “want het blijkt
totaal niet uit het plan van aanpak
wat hier voor ons ligt.”

Colleges van Uithoorn en De Ronde Venen zijn eruit:

Brug over de Amstel blijft
behouden: voorstel is de
garagevariant
Uithoorn/Amstelhoek – Donderdag jl. maakten wethouder Maarten
Levenbach van Uithoorn en wethouder Bram Rosendaal van De Ronde
Venen bekend dat de beide colleges
eruit waren over wat er zou moeten gebeuren met de brugverbinding over de Amstel. Beide colleges hebben geconcludeerd dat de
beste oplossing zal zijn, de garagevariant: “Deze past goed in de ontwikkeling van het dorpscentrum van
Uithoorn, komt de bewoners van de
Amstelhoek ten goede en zal ook de
winkeliers van Uithoorn tot vreugde
stemmen.”
De beide colleges zullen de raden
nu voorstellen dit goed te keuren.
In Uithoorn zal het in de informatieve raad behandeld worden in januari en in de besluitvormende raad van
februari.
In De Ronde Venen zal dat ook medio januari zijn. Zodra de raden het
eens zijn zal dit besluit worden ingebracht in het waterplan en kan het
plan verder worden uitgewerkt.
Heel blij
Beide wethouders vertelden dat het
huns inziens een goed besluit is,
waar beide colleges voor 100% achterstaan. Wethouder Rosendaal was
zichtbaar blij: “In feite hebben wij eigenlijk niets in te brengen en is het
een zaak van de gemeente Uithoorn.
Onze raad echter heeft ons als college opdracht gegeven om te bezien of wij konden meedenken over
deze brugverbinding, aangezien het
wel heel belangrijk is voor onze Amstelhoekers.

Deze bewoners zijn volledig georiënteerd op Uithoorn en het is onze
taak om goed voor onze burgers te
zorgen. Ik ben ook blij dat het college van Uithoorn ons deze kans
heeft gegeven en wij hebben kunnen meedenken en meebeslissen. Ik
denk dat dit de beste oplossing is
voor iedereen”, aldus Rosendaal
Wethouder Levenbach stond wel
achter het besluit, maar diep in zijn
hart had hij het toch liever anders
gezien: “Laat duidelijk zijn, ik sta
achter dit besluit, maar ik blijf het
jammer vinden. Ik denk dat we met
de lange brugvariant meer leuke
dingen aan de oevers van de Amstel
hadden kunnen doen.
Maar men heeft mij verzekerd dat
ook bij deze variant nog veel moois
mogelijk is, dus ben ik net als mijn
collega, ook blij. We doen dit in feite allemaal om voor Uithoorn na vele tientallen jaren weer een echt
dorpscentrum te kunnen creëren,”

centrum van Uithoorn kunnen ook
van de zijde van Amstelhoek rechtstreeks de garage inrijden voor een
bezoek aan het centrum. Bovendien
is deze variant de goedkoopste”, aldus de wethouder.

Veel werk
Als de raad het besluit van het college overneemt, gaat het voorbereidende werk eigenlijk pas beginnen. Er liggen nu nog vage schetsen. Uitgangspunt is in ieder geval dat doorgaand verkeer door het
centrum van Uithoorn niet mogelijk is na de omlegging van de N201.
In de garagevariant blijft de Prinses
Irenebrug bestaan. De huidige weg
loopt tot in de nieuw te bouwen parkeergarage in het dorpscentrum van
Uithoorn.
“De garagevariant heeft een belangrijk voordeel: de bezoekers van het

800 auto’s
Het wordt een hele garage als we de
wethouder Levenbach goed hebben
begrepen “Er wordt gedacht aan
een garage die loopt vanaf Amstelplein tot en met de garage die er nu
is bij C1000. Het moet een parkeergarage worden waar zo’n 800 auto’s
in moeten kunnen” Of het betaald
parkeren wordt of gratis? “Voorlopig
is de bedoeling gratis, maar de tijd
zal het leren”, aldus Levenbach. Veel
is er nog niet over te vertellen. Het
hoe het moet worden, wat het gaat
kosten, enz. gaat nu pas beginnen.
We houden u op de hoogte.

Op de vraag wanneer er begonnen gaat worden, antwoordde Levenbach: “Zoals het er nu uitziet, is
de omlegging van de N201 in 2012
rond. Dan kunnen wij aan de slag
met ons waterplan waar dan de
brugverbinding in zit.
Er zal wel een paar jaar werk in zitten. De bewoners van de Amstelhoek moeten er echter wel rekening
mee houden dat zij ondanks dit besluit straks, toch zo’n anderhalf jaar
zeker, zonder brugverbinding zullen zitten, althans voor het snelverkeer. Voor het langzaam verkeer
zal natuurlijk een tijdelijk oplossing
worden gecreëerd, hetzij door een
noodbrug of een pontje”.

Nu ook Kia, Alfa Romeo, Fiat en Abarth

Van Kouwen breidt uit:
2 vestigingen en 4 merken erbij
Regio - Van Kouwen, de Opel/
Chevrolet dealer met vestigingen
in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam-West en Mijdrecht, gaat uitbreiden. Per 1 januari heeft men Autobedrijf Vermeij B.V. overgenomen,
de bekende Fiat dealer in Uithoorn.
Bij Vermeij zal veel hetzelfde blijven,
zoals de vertrouwde naam Vermeij en de service door het bestaande
Vermeij team.
Daarnaast zal Van Kouwen per dezelfde datum de merken Kia en Alfa
Romeo gaan voeren vanuit het voormalige Saab en Alfa Romeo pand
aan de Klokkenbergweg 15, langs
de A2 in Amsterdam-Zuidoost. Per
1 maart komt daar het exclusieve
merk Abarth van de Fiat Groep bij.
Ook zal Van Kouwen Kia gaan verkopen vanuit de vestiging Aalsmeer,

naast de bestaande merken Opel en
Chevrolet. De overige vestigingen
in Amsterdam-West, Amstelveen
en Mijdrecht blijven zoals voorheen
de merken Opel en Chevrolet voeren. Theo van Kouwen van de Van
Kouwen Groep: “Het is toeval dat de
overname van Vermeij en de opstart
van Kia en Alfa op hetzelfde moment
plaatsvinden, maar voor ons wel een
unieke kans om ons als multibranding groep te profileren. Zes sterke
merken in een economisch sterke
regio. Met de hernieuwde start lanceren we een uitgebreider servicepakket, om te beginnen in Amsterdam Zuidoost: zo zijn we daar van
7.00 tot 19.00 uur geopend, en kunnen klanten gebruik maken van onze haal- en brengservice of kiezen
voor een elektrisch voertuig als ver-

de nieuwe Van Kouwen vestiging in Amsterdam-Zuidoost

vangend vervoer.” Van Kouwen start
de Kia activiteiten op 28 december
aanstaande en heeft dan direct de
primeur van de nieuwe Kia Venga in
de showroom. Ook de Alfa Romeo
activiteiten in de vestiging Zuidoost
starten vanaf die datum. Uiteraard
worden de merken Opel en Chevrolet niet vergeten.
“Tijdens onze jaarlijkse vijf-voortwaalf-show kan iedereen profiteren van voorraadaanbiedingen op
nieuwe Opels en Chevrolets. Omdat
de meeste auto’s per 1 januari duurder worden is het interessant nu te
kopen tegen de oude prijzen”, aldus
Theo van Kouwen.
Van Kouwen is tussen kerst en
oud&nieuw geopend tijdens de normale openingstijden, zie hiervoor
hun website www.vankouwen.nl.
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Kerstfeestmiddag voor
ouderen een succes
Vinkeveen - De plaatselijke Vrouwenraad Vinkeveen en Waverveen
heeft alle bewoners van 55 jaar en
ouder in de gemeente uitgenodigd
voor de 39e Kerstfeestmiddag op
maandag 14 december jl. in dorpshuis De Boei aan de Kerklaan.

Na kerstsamenzang, declamatie en
kerstverhaal een muzikale bijdrage van groep 5 van de Jozefschool

uit Vinkeveen onder leiding van juf
Gera. De kinderen zongen kerstliedjes ondersteund door accordeon en viool en er werd voorgelezen uit een kerstboek. Ook speelden ze op de blokfluit, viool en klokkenspel. De gasten klapten de blaren in de hand voor deze jonge artiesten. In de pauze deelde groep 5
aan alle gasten een kerstgroet uit,
gemaakt door leerlingen van de drie

basisscholen in Vinkeveen. Na de
pauze zong het Kerkkoor uit Baambrugge, geleid door dirigent C.A. de
Vree, zeven kerstliederen met Letta
van Maanen aan de piano.
Een vrij verhaal wordt verteld door
Elza Vis–Strubbe.
Eenieder ziet terug op een geslaagde middag, waarin de boodschap
van het geboren Kind in de kribbe
centraal stond.

Afscheid na tien jaar is nieuw begin

Karin van Dierendonck
Bloemen stopt met haar
bloemenstandplaats
Mijdrecht - Op 4 december dit jaar
was het tien jaar geleden dat Karin van Dierendonck voor het eerst
haar karretje met bloemen neerzette
op het Burgemeester Haitsmaplein,
naast de Lindeboom. In de jaren die
volgden is ze een vast onderdeel geworden van de winkelbedrijvigheid,
wekelijks op vrijdag en zaterdag.
Het kleine karretje is een volwaardige standplaats geworden met een
keur aan verse bloemen en een hele
brede, vaste klantenkring. Maar vandaag, woensdag 23 december komt
er aan dat vertrouwde beeld een
einde. “Het is mooi geweest”.
Hard werken
Week in week uit, weer of geen weer,
Karin stond op haar stek. “Alleen
als het meer dan zes-zeven graden
vriest, is het niet te doen. Dan gaat
het ten koste van de kwaliteit van
de bloemen en dat is onacceptabel.
Maar verder heb ik alleen in de vakanties zo nu en dan een weekendje
overgeslagen.”
Het opbouwen en afbreken van de
standplaats is iedere week weer een
enorme klus, gelukkig is er de hulp
van Linda Castien en Theo van Dijk,
die op zaterdag meehelpen. Karin
doet de inkoop van de bloemen zelf
en heeft altijd zelf twee volle dagen
in de stal gestaan om de bloemen
aan de man te brengen. “Het komt
er op neer dat ik al tien jaar lang op
donderdag om vijf uur ’s ochtends
op de veiling ben en dan doorwerk
tot zaterdag rond een uur of half
acht met maar twee korte nachtjes
slaap. Op vrijdag en zaterdag begin
ik vaak voor zeven uur al met het opbouwen van de standplaats. De eerste klanten komen rond acht uur en

dan moet het er toch weer mooi bij
staan. Het zijn lange dagen, maar
het is altijd wel erg leuk geweest.
Het bloemenvak is het mooiste wat
er is, maar de stal is fysiek erg zwaar
aan het worden. Bovendien is het
ook wel eens lekker om een weekendje met man en kinderen door te
brengen, want dat is er de afgelopen
tien jaar niet van gekomen.”
Workshops en rouwbloemen
Naast de standplaats op het Haitsmaplein runt ze het bloemenatelier
aan de Tuinderslaan 4. Daar worden
onder andere rouwstukken gemaakt
en workshops gegeven; een specialistisch onderdeel van het groeiende
bloemenbedrijf, dat zó veel succes
heeft, dat het nu tijd is om een keuze te maken: de standplaats wordt
opgedoekt. “Het maken van rouwwerk is een heel persoonlijk en secuur werk, waar ik veel voldoening
uit haal. Ik wil graag de rust hebben me daar volledig op te richten.
Mensen kunnen langskomen of bellen om bloemwerk te bestellen en ik
vind het fijn om daar tijd voor te nemen. Vervolgens kan ik dan een mooi
stuk maken dat volledig aansluit op
de wensen van de nabestaanden.
Daarnaast maak ik veel bruidswerk
en bloemwerk voor bijzondere gelegenheden. Ik verheug me erop dat ik
daar nu meer tijd voor heb.”
Sinds een paar maanden organiseert
Karin van Dierendonck ook workshops in het bloemenatelier. “Daarvoor hebben we het atelier heel gezellig aangekleed. Als je bij mij een
workshop komt volgen, heb je een
heel gezellige avond in een prettige ambiance en je gaat nog met een
mooi stuk naar huis ook!” De eerste

kerstworkshops zijn een groot succes geworden en Karin hoopt ook dit
onderdeel van haar bedrijf verder uit
te bouwen.
“Er zijn veel mogelijkheden. Laatst
heeft een van mijn vaste klanten haar
verjaardag gevierd met een workshop, met een stuk of tien vriendinnen. Ze hebben de hele middag plezier gehad, maar als ze geconcentreerd bezig waren, dan was het ineens muisstil. Aan het eind van de
middag liepen ze allemaal met rode
konen en een mooi stuk de deur uit.
Maar er is hier ook een clubje collega’s geweest. Hun baas had ze de
workshop aangeboden in plaats van
een kerstpakket. Leuk idee toch?”
Weemoed
Het einde van de bloemenstal betekent dus een nieuw begin voor Karin
van Dierendonck Bloemen.
Maar gaat Karin het contact met de
klanten niet missen? “Dat is een van
de moeilijkste dingen van mijn besluit. Veel mensen komen al bloemen halen sinds het allereerste begin. Soms moesten ze hun verhaal
aan me kwijt en zo bouw je een band
op met je klanten. De bloemenstal
leek soms wel een theehuis, zoveel
mensen stonden er soms te kletsen.
Die vaste klanten bestellen bij grote
gebeurtenissen zoals begrafenissen
of bruiloften ook hun bloemen bij me
en dat maakt het dan heel bijzonder.
Ik word er wel weemoedig van, ik
denk dat ik dat contact ga missen,
maar ik weet zeker dat er ook heel
veel oude en nieuwe klanten in het
atelier zullen komen.
2010 wordt een heel mooi jaar, ik
weet het zeker!”

Diverse cursussen bij
Stichting Paraplu in 2010
Wilnis - In de week van 4 januari
2010 starten bij Stichting ‘Paraplu’
opnieuw diverse cursussen waaronder enkele computercursussen voor
zowel beginners als gevorderden.
Bridgecursus vervolg
Deze cursus herhaalt en gaat verder
met uitdiepen van biedingen, vaste
slagen tellen, werkkleur ontwikkelen, tegenspel, fit zoeken, spelplan,
op naar een slemcontract etc.
Het lesmateriaal is volgens het
ACOL-systeem en wordt door de
docente, mevrouw S. Dillions, verstrekt. Aanvang maandag 4 januari
2010 van 19.30-22.30 uur en verder
9 maandagavonden.
Kosten 80,00.
Filosofie
In januari start in de “Paraplu” een
cursus filosofie. In deze cursus wordt
gezocht naar de grondslag van ware kennis, voor juist en rechtvaardig
handelen, naar de structuur van de
werkelijkheid, naar het wezen van
de mens en schoonheid (kunst, literatuur en poëzie). Het gaat erom die
inzichten van filosofen te toetsen
aan de dagelijkse praktijk van onze doen en laten en handelingen in
het dagelijks leven en de handelingen van onze bestuurders van kerk
en samenleving.
De onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere: ontstaan
van de filosofie, ethiek, religie, taalfilosofie, cultuur (waaronder kunst

en literatuur), wetenschap, sport en
bestuur van de maatschappij.
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist en bestaat uit 12 lessen
en begint op maandagavond 4 januari 2010 van 20.00-22.00 uur.
De totale kosten bedragen 52,00.
Computercursus Beginners.
De cursus is voor eenieder die geen
of nagenoeg geen ervaring heeft
met de computer. De volgende onderwerpen worden behandeld: Korte inleiding over de verschillende
onderdelen van een computer en
de bediening ervan met behulp van
muis en toetsenbord; werken met
het besturingssysteem Windows XP
en/of Windows Vista, m.n. het beheer van bestanden (openen, opslaan, verwijderen) incl. het maken
en gebruiken van mappen; het maken en bewerken van teksten met
een tekstverwerker MS Word (en
mogelijkheid van OpenOfficeWriter); werken met foto’s en afbeeldingen; het verzenden en ontvangen van E-mail en surfen op het Internet. Na voltooien van de cursus
bent u in staat zelfstandig met een
computer te werken.
De cursussen zijn op dinsdagmiddag of dinsdagavond, of woensdagmorgen of woensdagmiddag. De
lessen zijn telkens 2 uur per keer,
gedurende 12 weken, te beginnen
op 5 of 6 januari 2010.
De lessen worden verzorgd op moderne, goed functionerende pc’s in
een speciaal ingericht lokaal van de

Stichting ‘Paraplu’. De kosten voor
deze 12 lessen, inclusief cursusboek
en cd zijn 108,00.
Computercursus Gevorderden
De cursus is bedoeld als vervolg
op de beginnerscursus. De volgende onderwerpen worden behandeld: Herhaling en verdieping van
de hoofdzaken uit de beginnerscursus; installeren en/of verwijderen
van programma’s; aanpassen van
instellingen van de computer via het
configuratiescherm; het maken van
eenvoudige berekeningen met behulp van een rekenprogramma MS
Excel (en mogelijkheid van OpenOfficeCalc); gebruik Internet met o.m.
downloaden van programma’s.
De cursussen zijn op dinsdagmiddag van 16.00-18.00 uur. De lessen
zijn telkens 2 uur per keer, gedurende 10 weken, te beginnen op dinsdag 5 januari 2010.
De lessen worden verzorgd op moderne, goed functionerende pc’s in
een speciaal ingericht lokaal van de
Stichting ‘Paraplu’. De kosten voor
deze 10 lessen, inclusief cursusboek
en cd zijn 90,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Veel reacties op ludieke
ijskrabberactie Vossestein
Nieuwer ter Aa – Veel autobezitters
in de Vecht- en Veenstreek werden
tijdens de eerste vorstdagen aangenaam verrast. In alle vroegte hadden
medewerkers van Autobedrijf Vossestein in diverse straten een luxe
ijskrabber met handschoen op de
voorruit gelegd. Jan Vossestein: ‘Wij
willen mensen graag een warm gevoel geven’.
Uit de vele reacties blijkt dat de actie een schot in de roos is. ‘Echt een
geweldig goede actie’, zo reageerde
een Breukelse.
Jan Vossestein: ‘Wij willen graag dat
mensen met een warm gevoel aan
ons bedrijf denken. In dat kader zorgen we ook graag voor een warme
hand tijdens het krabben van een
bevroren autoruit’.
Medewerkers van het bedrijf legden ’s ochtends vroeg ijskrabbers
met gevoerde handschoen op autoruiten in diverse straten van Breukelen, Kockengen, Loenersloot, Loenen a/d Vecht, Maarssen, Nieuwer
ter Aa, Vreeland en Vinkeveen.
Vossestein biedt een complete voorbereiding op de winter. Van een gedegen wintercheck tot het huren of kopen van winterbanden en
sneeuwkettingen. Zie hiervoor de
aanbiedingen op vossestein.nl.
Medewerkers van Autobedrijf Vossestein krabben enthousiast een auto
schoon.

Zolang de voorraad strekt kunt u
gratis een luxe ijskrabber ophalen
bij het bedrijf.

Gezellig kerst samenzijn
op de Veenzijdeschool
Wilnis - Op woensdag 16 december
vierden de kinderen en het team van
de Veenzijdeschool kerstfeest. Om
17.00 uur waren de kinderen welkom en stond er een heerlijk buffet klaar.
Graag willen zij Bakkerij Leonard
hierbij bedanken voor de sponsoring. Na het eten kwamen alle ouders kijken naar Scrooge de musical. Er werd gezongen en adem-

benemend geluisterd naar al het
moois op het podium. Mede dankzij
de Kringkoopwinkel, waar de Veenzijdeschool diverse antieke meubelstukken heeft kunnen lenen,
was het een prachtig decor. Daarna stond de ouderraad buiten klaar
met glühwein en warme chocolademelk voor iedereen.
Door de diverse vuurkorven en kandelaars was het een prachtig plaat-

je en een gezellig samenzijn op het
schoolplein. Het lerarenteam zong
diverse liedjes uit de musical en er
konden cakejes gekocht worden
voor het goede doel.
En zó kon er op vrijdag de 18e december een cheque worden overhandigd aan het Johannes Hospitium ter waarde van 300 euro. Dit zal
onder meer besteed gaan worden
aan nieuwe kerstdecoratie.
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Amsteldames winnen
overtuigend van DWT

‘Good old’ Nappies de
2de finalist van het
Quakeltoernooi
De Kwakel - Door het uitvallen van
het team van Fico op het laatste moment moesten deze avond 5 teams
om een finaleplaats strijden.
De eerste wedstrijd ging tussen
Barretje United en Jong KD , het
Barretje nam nog wel een voorsprong maar daarna werden de jonge KDO’ers sterker en het was Guido van Egmond die gelijk wist te
maken.
De wedstrijd verdiende eigenlijk
geen winnaar maar 2 minuten voor
tijd werd de bal met de hand uit het
doel geslagen door een speler van
KDO en Barretje wist keeper Rick
Kruit te passeren en zo met 2-1 te
winnen. De volgende wedstrijd ging
tussen de 2 oudste deelnemers van
het toernooi De Nappies en Oud
KDO. Het team van Ramon de Jong
speelde deze wedstrijd met een opvallende handicap, de materiaalman
was namelijk De broekjes vergeten
dit tot hilariteit in de zaal natuurlijk,
maar de organisatie had nog wat
broekjes liggen uit de tijd dat srakke broekjes in waren. Al snel in de
wedstrijd wist Johan Zethof te scoren voor Oud KDO.
Het was hierna Ramon de Jong zelf
die de gelijkmaker wist te maken
(zelfs in een strakke broek liet hij
zijn klasse nog even zien). Na wat
rek- en strekoefeningen kwam ook

René de Jong het veld in en wist
Oud KDO weer op voorsprong te
brengen, waarna coach Henry Egberts nieuw talent in het veld bracht
met Paul ten Brink en Maykel Sitvast waarna het gebeurd was met
De Nappies en KDO uitliep naar
een 5-1 overwinning.
De volgende wedstrijd was van een
heel duel van twee jeugdteams van
sv Hertha en Jong KDO. Jong KDO
was in deze wedstrijd veel effectiever dan de jongens uit Vinkeveen,
na een zeer fraaie goal van Rick
Kruit in combinatie met Roel Egberts (de zoon van) werd het 1-0
en wisten deze wedstrijd te winnen
met 3-1.T oen kregen ze 2 ongeslagen team tegen elkaar, Oud KDO en
Barretje United. KDO kwam nog wel
aan de leiding. Door een schot dat
van richting werd veranderd werd
Barretje alleen maar sterker en dat
resulteerde in 2 goals waarbij keeper Johan Stange een keer goed
de fout in ging. Zo zie je maar: hij
is ook maar gewoon een mens, 2-1
voor Barretje United.
De Nappies nu op volle oorlogssterkte. Met 2 nieuwe spelers wist
het team van Hertha met een regelmatige overwinning weer naar de
kantine te sturen.
Hierna de lang verwachte wedstrijd
Jong tegen Oud KDO. Deze is de

laatste jaren de belangrijkste wedstrijd geworden in De Kwakel.
In het begin was het afwachten van
beide zijden, maar Oud KDO nam
toch de leiding met Maykel Sitvast.
Even later was het weer raak voor
Oud KDO, doordat Sjon Vork zijn
schoonzoon Rick Kruit wist te verschalken, dit onder luid geluich van
het publiek. Hierna nam Rick revanche en scoorde 1-2. Hij is het zeker nog niet verleerd en even hierna
was het Roel Egberts die het beslissende tikje gaf en een punt van zijn
vader af wist te snoepen.
De Nappies wisten ook hun derde
wedstrijd winnend tegen Jong KDO
af te sluiten en werden hiermee de
tweede finalist van het 24 ste Quakeltoernooi
Eindstand:
Deelnemers 2 januari 2010
1.De Nappies
A: Barhoorn Floers B.V.
(winnaar vorig jaar)
2. Oud KDO
B. The return of the B&A Boys
3. Barretje United
C.D.G.L.
4.Jong KDO
D. Noordeloos Gorinchem
5. sv Hertha
E. sv Putten 1
(zaterdag hoofdklasse)
F. Jaspers/Keulemans.com

Uithoorn - Zonder Colette, Maaike en Niké gingen de Amsteldames
zaterdagavond naar Haarlem om
daar tegen DWT te spelen. Daardoor hadden ze maar een wissel terwijl de thuisploeg er drie had. Door
goed spel wisten de dames toch de
overwinning te behalen.
Omdat Ninke bij het begin van het
eerste partje de bal had, begon De
Amstel aan een snelle aanval. Via
Hilde ging de bal naar Mireille (die
de plaats van Colette in het doel
had overgenomen) die naar Diana
speelde die Kate aanspeelde. Helaas lag de keeper in de weg, anders
was het na 15 seconden al raak geweest. Binnen een minuut had Wit
13 al een tijdstraf te pakken, maar
De Amstel profiteerde niet. Het spel
golfde op en neer, waarbij De Amstel duidelijk meer in balbezit was.
Na twee-en-een-halve minuut veroorzaakte W2 een strafworp tegen
Rianne. Deze schoot de strafworp
feilloos in en De Amstel leidde met
0 – 1. Een snelle aanval via Ninke,
Yvonne V. en Hilde eindigde op de
paal. Ook Diana raakte de paal. Na
ruim drie minuten spelen kwam de
bal via Diana en Hilde bij Kate die
heel mooi scoorde: 0 – 2. De laatste
aanval van dit partje begon bij Yvonne V. en via Mireille en Hilde kwam
de bal bij Diana die in scoringspositie afgefloten werd. In de laatste seconden veroorzaakte Ninke nog een
strafworp maar Wit 6 schoot op de
lat.

het tweede partje en de aanval via
Hilde en Kate eindigde in een bal
ver over. Mireille maakte een mooie
redding en via Kate kwam de bal
bij Ninke die op Hilde passte, maar
haar schot ging net naast. Na ruim
een minuut spelen werd een doelpunt van Wit 6 afgekeurd. Een aanval met Mireille, Diana, Ninke, Diana
en Kate leverde een vrije worp op.
Kate speelde snel op Hilde, maar de
keeper lag in de weg. Even later had
Hilde met een hard schot wel succes: 0 – 3. Na ruim twee minuten
spelen kreeg Kate een tijdstraf en
Wit profiteerde: 1 – 3. De volgende
aanval van De Amstel had succes.
Mireille nam uit naar Diana die naar
Hilde speelde, deze op Ninke en met
een mooie achterwaartse scoorde
Kate: 1 – 4. Een verre bal van Diana op Rianne was net iets te ver. Enkele keren werden de Amsteldames
afgefloten wegens aanvallende fouten, anders was de stand snel opgelopen. Een paar seconden voor tijd
kreeg Rianne nog een tijdstraf.
Wit 5 had de bal bij het begin van het
derde partje. De eerste echte aanval
was voor De Amstel, maar eindigde
in het niets. Vrijwel alle aanvallen in
dit partje eindigden voordat ze gevaarlijk werden. Na twee-en-eenhalve minuut raakte Wit 6 de lat. Hilde kreeg met nog ruim twee minuten spelen een tijdstraf, Wit profiteerde er niet van. Met nog 45 seconden te spelen redde Mireille
weer eens op bijna hautaine wijze.

Aanval
Ninke had de bal bij het begin van

Fel
Ook Rianne onderbrak op een mooie

en felle manier een aanval van Wit.
Het vierde partje was het meest
aantrekkelijk. Wit 5 had aan het
begin de bal en de aanval eindigde met een twee-meterworp. Uit de
uitworp van Mireille kwam de bal bij
Ninke die op Hilde speelde, die vervolgens Diana bereikte, maar haar
schot was een prooi voor de keeper
van Wit.
Een volgende aanval liep via Mireille, naar Yvonne W., terug naar Mireille en naar Ninke die Hilde aanspeelde. De bal van Hilde op Diana leverde een vrije worp op. Diana speelde Yvonne V. aan, maar Wit
kwam er goed tussen. Na bijna twee
minuten spelen moest Kate voor
twintig seconden naar de kant. Deze keer profiteerde DWT niet.
De wedstrijd bleef aantrekkelijk omdat toen Wit 11 naar de kant moest
Ninke wist te scoren: 1 – 5. Na bijna drie minuten spelen kwam DWT
dankzij nummer 6 nog terug naar 2 –
5. Mireille redde een paar keer heel
goed en ook Yvonne W. liet zich niet
onbetuigd in dit en aanvallend opzicht. De laatste minuut was spectaculair. Hilde speelde met een verre
bal Ninke aan die puntgaaf scoorde met nog 35 seconden te gaan op
de klok. Yvonne W. onderbrak weer
eens een aanval en uit de tegenaanval scoorde Hilde met een schot van
eigen helft: 2 – 7. Kate had goed op
de klok gelet, want haar doelpunt
viel in het eindsignaal: 2 – 8.
Zo wonnen de Amsteldames verdiend en coach Elmer toonde zich
een tevreden man.

Jeugd IJsclub Nooitgedacht
doet mee aan internationaal
schaatstoernooi in Deventer

Sfeervolle kerstdrive bij BVK
De Kwakel - In een fraai aangekleed dorpshuis De Quakel werd op
donderdag 17 december de kerstdrive gespeeld bij de BVK. Niet alleen het dorpshuis was overigens
fraai aangekleed, ook de meeste leden zagen er op hun paasbest uit
(dat kan prima met Kerstmis) en ook
de door Gerard de Kuijer opgestelde
prijzentafel zag er bijzonder feestelijk en verzorgd uit. Niets stond dus
in de weg om er een gezellige kerstdrive van te maken.
In alle lijnen werden dezelfde spellen gespeeld en aan alle tafels zaten
de (vermeend) sterke paren op de
Noord/Zuid plaatsen en de iets minder sterke paren op de Oost/West
stoelen. In deze zgn. ‘Top integrale’ drive was het dus allebehalve zeker dat de ‘A’ paren er met de hoofdprijzen vandoor zouden gaan en dat
zou aan het eind van de avond ook
wel blijken.
De spellen waren bijeengezocht
door Hans Wagenvoort en de spelverdelingen konden in het na afloop
(uiteraard) aan de leden uitgereikte
boekje nog eens rustig worden nagekeken om te bezien wie wat waar
fout of goed had gedaan. Alle spel-

len waren voorzien van commentaar
inzake het mogelijke biedverloop
en de beste wijze waarop een contract kon worden binnengesleept. Al
met al een fraai ogend naslagwerkje
waarvoor de samensteller vanaf deze plaats nogmaals bedankt wordt!
Zoals gezegd is de uitslag bij een
dergelijke drive op voorhand moeilijk te voorspellen, maar dat Wim
en Rita Ritzen deze avond met de
hoofdprijs naar huis gingen zal voor
velen toch niet als een complete
verrassing gekomen zijn. Als enigen
eindigden zij boven de 60% en niet
zo’n klein beetje ook: 65,93%. Ware klasse komt uiteindelijk altijd boven drijven.
De nummers 2 en 3 echter vielen
bij het horen van hun namen bijkans van hun stoel van verbazing en
die verbazing werd door velen met
hen gedeeld. Dat maakt hun prestatie alleen maar des te mooier en
het maakt direct duidelijk dat we
van deze paren in de nabije of wat
verdere toekomst ongetwijfeld nog
meer aansprekende resultaten tegemoet kunnen zien.
Mayke Dekker en Ellen de Jong
haalden de zilveren bokaal op met

Uithoornaar doet mee
aan Dakar rally 2010
Uithoorn - Op 1 januari gaat de Dakar rally van start. Zoals ook in de
2009, zal ook deze editie worden georganiseerd in Zuid Amerika.
Vanuit Argentinië naar Chili en dan
weer terug naar Argentinië. Totaal
bijna 10.000 kilometers door verschillende landschappen, waaronder de meest droge woestijn ter wereld in Chili.
Enno Hortulanus uit Uithoorn en
Teun Stam uit Kudelstaart zijn
twee deelnemers die meestrijden
in de meest zware rally van de wereld. Enno is coureur op de service
truck en Teun co-pilot op de tweede
racetruck van Finstral-rally.
Het team, totaal bestaande uit

twaalf personen, neemt met twee
racetrucks en twee ondersteuningstrucks deel aan deze uitputtingsslag voor mens en machine.
Het is voor beide personen de tweede keer dat men het avontuur aangaat. Het doel van het team is om
de eerste wedstrijdtruck, met coureur Johan Elfrink uit Oeken, hoog
te doen eindigen in het klassement
en de tweede truck de wedstrijd geheel te voltooien. De twee service
trucks verlenen de benodigde ondersteuning, welke voor een dergelijke monsterrit hard noodzakelijk is.
Dagelijks zal RTL7 verslag doen van
de wedstrijd. De beide racetrucks
hebben startnummer 513 en 544.

bijna 60% en Tilly en Frans Wouda(!!!) werden 3e met 58,2%.
In de top 10 vinden we maar liefst 6
paren die normaliter niet in de A lijn
uitkomen en bij de onderste 10 treffen we 5 paren die gewoonlijk wel
in de A lijn spelen. Dat soort uitslagen maakt bridgen zo fascinerend
en onvoorspelbaar.
Voordat met de prijsuitreiking werd
begonnen nam voorzitster Elly van
Nieuwkoop de microfoon ter hand
om een woordje tot de leden te richten. Zij memoreerde het afgelopen jaar met zijn ups en downs en
maakte een parallel tussen het bridgen en het dagelijks leven. Zowel bij
het bridgen als bij het leven worden
de kaarten voor eenieder geschud
en moet je maar afwachten welke
kaarten voor jou bestemd zijn, de
goede of de slechte. “Hoe de kaarten ook verdeeld zijn, probeer er altijd het beste van te maken”, dat was
de kern van haar betoog.
Helaas zijn er ook bij de BVK leden
die er bij de kaartverdeling van het
leven dit jaar bekaaid vanaf kwamen
en juist die leden wensen wij vanaf
deze plaats heel veel sterkte.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.finstral-rally.com.
De race wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van 3 lokale
bedrijven zoals van der Veldt Bronbemaling BV, De Schijf Groep en Total Energy Service.

De Ronde Venen - Onder ernstige winterse kou hebben 6 pupillen
van IJsclub Nooitgedacht uit Wilnis
op zaterdag 19 december deelgenomen aan het internationale RiHo
on Ice pupillentoernooi in Deventer.
Aan dit goed georganiseerde toernooi deden 2 Duitse, 1 Poolse en 21
verenigingen uit Nederland mee.
Voor NooitGedacht kwamen de pupillen A, Lisanne Immerzeel en Dennis Bunschoten aan de start. Lisanne beet voor NooitGedacht het
spits om 8.00 uur af op de 500 meter. Door de vrieskou van –9ºC, was
het moeilijk om je warm te rijden,
toch zette zij een mooie 53.25 sec
op de klok. Later die dag reed zij

de 700 meter in een persoonlijk record van 1:15.56. Ook voor Dennis
was de 500 meter erg vroeg, hij wist
met 49.23 niet aan zijn persoonlijk record te komen, wat hem later
die dag wel lukte op de 700 meter,
(1:10.16 min).
De pupillen B, Lotte Elfferich en Ludo Kamerling, reden ieder een 300
en een 500 meter. Door een val op
de 300 meter kon Lotte helaas geen
goede tijd neerzetten, op de 500
meter wist zij echter haar tweede
seizoentijd (55.27 sec) op de klok te
zetten. Ludo leek helemaal geen last
van de kou te hebben en wist zowel
op de 300 (37.85 sec) als op de 500
meter (1:02.43 min) zijn persoonlijke

records aan te scherpen.
Voor de pupillen C, Anna Wierdsma en Daan de Best, stonden twee
keer een 300 meter op het programma. Anna noteerde op de eerste 300
meter haar tweeds beste tijd (43.43
sec), op de tweede 300 meter kwam
zij helaas ten val. Daan wist in 2
goede 300 meter ritten de klok op
36.41 en 36.74 te laten stilstaan.
Aansluitend op de lange baan wedstrijden werd per categorie een marathon gereden, waarbij onze pupillen lekker gereden hadden, maar
helaas het podium niet haalden.
Met deze mooie tijden wist team
NooitGedacht een 14e plaats in het
klassement in te nemen.

Uitstekende prestaties
voor de Veenlopers
Regio - De omstandigheden tijdens
de Linschotenloop van afgelopen
zaterdag waren ongekend extreem.
Er zullen weinig lopers zijn geweest
die weleens een wedstrijd bij een
temperatuur van maar liefst -8 graden hebben gelopen. Opvallend genoeg gingen deze barre omstandigheden niet ten koste van de prestaties. Zo liepen enkele Veenlopers
zelfs een persoonlijk record.
Michael Woerden liep ijzersterk tijdens zijn favoriete wedstrijd van het
jaar. In de strijd om de tweede plek
liet hij een groot aantal sterke lopers
achter zich. Op de 11 kilometer leek
hij even bevangen te worden door
de kou, maar hij hield stand. Michael finishte in een tijd van 1.10.36
over de halve marathon; z’n tweede
tijd ooit in Linschoten.
Mark Baas en Julitta Boschman waren de Veenlopers die hun snelste
tijd ooit lieten noteren. Mark kwam
in z’n tweede halve ooit tot een tijd
van 1.28.44, terwijl Julitta een schit-

terde 1.29.07 liep. Voor Julitta betekende dit voor het eerst een tijd onder de grens van anderhalf uur en
een tweede persoonlijk record op
rij, na haar 1.06.18 op de 10 Engelse Mijl van vorige week. Julitta werd
in Linschoten derde in de categorie dames senioren. Ook Johan Verwoerd liep een heel sterke halve
marathon. Hij kwam tot een tijd van
1.28.49 en nestelde zich zo tussen
Mark en Julitta in.
Willem van Leeuwen was wat minder tevreden met z’n prestatie. Desondanks liep hij een tijd van 1.23.55.
Frans Woerden volgde hem in een
tijd van 1.27.45. Het was druk met
Veenlopers rond 1.29, want ook
Kees Dirkson liep rond deze tijd. Hij
finishte in een tijd van 1.29.05.
Veenloper Henny Buijing had een
goede start in Linschoten, maar
kreeg het zwaar na 13 kilometer. Hij
herstelde echter maar net op tijd om
Bert van Diemen achter zich te houden. Henny liep een tijd van 1.33.39

en Bert was heel tevreden met z’n
1.33.58. Ook Gert van der Geest en
Henny Kooijman kozen ondanks de
barre omstandigheden om 21 kilometer te lopen. Zij liepen gelijk op
naar een mooie 1.38.44 om 1.38.45.
Jos Snel volgde op korte afstand in
1.39.02. Claudia Reuvekamp was de
2e Veenloopster die de langste afstand liep. Zij liep tevreden naar
1.41.20. Ook Rob van Zijtveld hield
zijn traditie in stand door de langste afstand te lopen. Hij kwam tot
1.49.06.
Twee Veenlopers kozen in Linschoten om de 10 kilometer te lopen.
Ook zij presteerden uitstekend. Bertus Vrielink behaalde namelijk een
prima tweede plek in de categorie Masters 55-64 jaar, achter veelvuldig Nederlands Kampioen Bert
Streumer. Bertus liep een tijd van
41.18. Henk Gerkes verbeterde zijn
persoonlijk record met maar liefst
2 minuten. In de kou kwam hij tot
51.35.
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Kerstnachtdienst en kinderkersttheater
in de Veenhartkerk
Mijdrecht – Zoekt u met kerst meer
dan gezellig samenzijn, lekker eten
en bij de kerstboom zitten? Voelt u
zich alleen of wilt u meer weten over
kerst? Kom dan naar de kerstnachtdienst of het kinderkersttheater in
de Veenhartkerk om het feest van
de geboorte van Jezus te vieren.
Op donderdagavond 24 december
begint om 20.00 uur de kerstnachtviering in het gebouw van de Veenhartkerk aan de Grutto 2a. Het thema van deze dienst is ‘Wijs mij de
weg naar Bethlehem’. Samen met
de wijzen gaat u op zoek naar het
Kind. Bent u ook op zoek naar de
betekenis van kerst in uw leven? Ga
met de wijzen uit het oosten mee op

Mijdrecht in het wit
Mijdrecht - Amateur-fotograaf Axel Heikens klom maandagmiddag met camera de toren van de kerk aan de Kerkstraat in en maakte een prachte serie foto’s van Mijdrecht in het wit. Wij danken hem hartelijk voor de mogelijkheid
dit prachtige beeld te kunnen tonen via onze krant.

Uithoorn - De kerstdrive is volgens
traditie het laatste bridge evenement van het jaar van bridgevereniging De Legmeer en toont de leden
op hun “kerstbest”. Met een uiterst

Kwaliteit
De afgelopen jaren heeft de vereniging geïnvesteerd in elektrische
bakpannen en een digitale thermometer om de temperatuur van
de plantaardige bakolie te kunnen
controleren. Het is de kunst om een
constante kwaliteit te kunnen leveren. Tot het bakkersbloem/meel,
krenten en rozijnen, bakkersgist en
speciaal voor Viribus uitgezochte en
uit eigen streek afkomstige goudrenetten.
Bestellen
Rond de kerstdagen bezorgen de

leden van de fanfare in Wilnis huisaan-huisbestelformulieren.
Bestelde bollen en/of flappen kunnen tot en met woensdag 30 december worden besteld en worden
dan op donderdagmorgen tussen
09.00 en 13.00 uur gratis door leden van de vereniging aan huis afgeleverd.
De families Ende (tel. 284446), Rijkmans (tel. 289174) en Verkaik (tel.
285980) zitten bij de telefoon om
bestellingen op te nemen.
Afhalen
Verse bollen en flappen kunnen ook
worden afgehaald in de bakkerij aan
de Burg. Padmosweg 43 op donderdagmorgen 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 oudejaarslekkernijen verkocht kan worden.
Ook staat van 09.00 tot 12.00 uur de
VU-”bollenkar” in de Dorpsstraat bij
het voormalige raadhuis.
Om teleurstelling te voorkomen
wordt geadviseerd de bollen en/
of flappen tijdig te bestellen, want
op=op.
Contactpersoon: Rolf Verkaik, Oudhuijzerweg 2a in Wilnis, tel. 285980.

Rijden op gestolen fiets
Mijdrecht - Op maandagavond
werd een man aangehouden omdat
hij op een gestolen fiets reed. Omstreeks 20.00 uur zagen agenten een
18-jarige man uit Mijdrecht over de
Anselmusstraat rijden met een wel

heel mooie fiets. Een onderzoek was
op zijn plaats en de fiets werd gecontroleerd. Onderzoek wees uit dat
de fiets van diefstal afkomstig was.
De man werd aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Een stralend witte kerst
op de Jozefschool
Vinkeveen - De dag begon heel
feestelijk met straten bedekt met
stralend witte sneeuw. Op school
werden de kinderen, geheel in kerstsfeer, opgewacht door een oude bekende die de kinderen in groepjes
het kerstverhaal voorlas. De verteller
was Cees Koper, oud-directeur van
de Jozefschool.
De kinderen waren al vroeg uit
school, zodat binnen en buiten alles klaargezet kon worden om op
tijd klaar te zijn voor het kerstdiner.
Vanaf half zes kwamen de kinderen
feestelijk aangekleed weer aan op
school, waar in de klassen de tafels
mooi gedekt waren en de kaarsjes
sfeervol brandden. Na afloop van
het diner begonnen alle kinderen

aan de lichtjestocht, die via MariaOord naar de R.-K. kerk ging. Onderweg werden zij opgewacht door
verschillende kerstfiguren en in de
kerk hebben zij kerstliedjes met elkaar gezongen. Ondertussen stonden vele ouders op het kleuterplein en waren gezellig met elkaar
in gesprek, onder het genot van een
warm drankje en hapje. Terwijl de
sneeuw om hen heen dwarrelde,
werden zij toegezongen door een
heus engelenkoor. Gelukkig hebben
zij ook royaal loten gekocht waardoor de aanschaf van een digitaal
schoolbord steeds dichterbij komt.
Nu mogen de kinderen gaan genieten van een welverdiende kerstvakantie!

Inwoners gevraagd mee te denken over naam nieuwe gemeente

Hoe vindt u dat de nieuwe
gemeente moet gaan heten?
De Ronde Venen - In Abcoude en
De Ronde Venen is zondag jl. een
campagne van start gegaan waarmee inwoners worden opgeroepen een naam te bedenken voor de
nieuwe gemeente die ontstaat na
het samengaan van Abcoude en De
Ronde Venen. Tijdens de kerstmarkt
in het centrum van Mijdrecht werden flyers uitgereikt waarop inwoners hun suggesties konden invullen. Abcoude en De Ronde Venen
staan aan de vooravond van een fusie. In februari zal de Tweede Kamer
waarschijnlijk instemmen met het
samengaan van de twee gemeenten
per 1 januari 2011. De gemeentebesturen van Abcoude en De Ronde Venen vinden dat bij een nieuwe gemeente ook een nieuwe naam
hoort. Alle inwoners van beide gemeenten worden daarom opgeroepen suggesties in te sturen. Om de
nieuwe naam te kunnen gebruiken
is snelheid geboden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer, in februari, moet
de naam bekend zijn.
Waar moet de nieuwe
naam aan voldoen?
Suggesties voor de naam van de
nieuwe gemeente moeten aan een
aantal criteria voldoen.
De naam moet:
- acceptabel zijn voor inwoners;
- bijdragen aan de landelijke positionering van de gemeente;
- een positief gevoel oproepen;
- makkelijk uit te spreken zijn;
- onderscheidend zijn en geen verwarring veroorzaken met bestaan-

de namen;
- historische of geografische verwantschap hebben en passen bij
identiteit van (deel van) gebied.
Tot 7 januari 2010 kunnen inwoners
suggesties doen door een e-mail te
sturen, met een korte toelichting,
naar nieuwenaam@derondevenen.
nl. Of een briefje naar postbus 250,

3641 AL Mijdrecht. Onder de inzenders worden vijf Iris-cheques ter
waarde van 50,- verloot.
Een speciaal ingestelde werkgroep
zal alle inzendingen beoordelen. In
de werkgroep zit onder andere een
vertegenwoordiging uit beide gemeenteraden en vertegenwoordigers van verschillende maatschap-

Speciaal voor de kinderen heeft de
Veenhartkerk op eerste kerstdag
het kindertheater Simon en Zo uitgenodigd. Zij spelen het stuk ‘Hoor
de engel zingt’ en bijzonder is dat
de kinderen zelf mogen meedoen!
Ze beginnen met de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem. Daarna neemt Simon een aantal kinderen mee op een spannende reis.
Ze spelen het verhaal van de herders en de schapen op weg naar de
stal en maken van alles mee onder-

weg. Ze gaan door de modder, trekken door rivieren, worden achtervolgd door wilde dieren en belanden in een zware storm. Het verhaal
bereikt zijn climax wanneer iedereen in de stal aangekomen is, ook
de wijzen uit het oosten en de engel
die de herders op weg heeft geholpen. Hoe gaat dat aflopen?
Kom kijken en speel mee. De voorstelling begint om 10.30 uur. Ouders, broers en zussen, opa’s en
oma’s zijn ook van harte welkom.
Na afloop is er limonade met iets
lekkers.
Het adres van de Veenhartkerk is:
Grutto 2a, Mijdrecht. Voor meer informatie: www.veenhartkerk.nl.

Het jaar uit met Bridge Vereniging
De Legmeer

Oliebollenactie Viribus
Unitis op 31 december
De Ronde Venen - De muziekvereniging van Wilnis is druk bezig met
de voorbereidingen voor de oliebollenactie, die dit jaar voor de 36e
keer wordt gehouden. Op oudjaarsdag worden op ambachtelijke wijze
oliebollen met en zonder krenten en
rozijnen gebakken. Ook worden appelflappen, die gevuld zijn met een
schijf goudrenet, gebakken. De inkoop van de benodigde materialen,
allemaal van eerste klas kwaliteit,
het bakken en inpakken van de bollen en flappen en natuurlijk de verkoop, is in handen van leden van de
Wilnisse fanfare Viribus Unitis.

ontdekkingstocht. Tijdens de dienst
is er veel tijd om samen te zingen
en na afloop kan er onder het genot
van koffie en thee nog even worden
nagepraat.

pelijke organisaties. De werkgroep
zal een top vier met namen samenstellen waarbij wordt geadviseerd
om de nummer één van de lijst als
naam van de nieuwe gemeente te
gaan gebruiken. De gemeenteraden van Abcoude en De Ronde Venen zullen over dit voorstel uiterlijk
begin februari 2010 een besluit nemen.

verzorgde prijzentafel en een hapje en drankje was deze avond een
schot in de roos.
Top integraal, dus met door de computer bepaalde spellen, moesten de
drie lijnen gemixt de strijd met elkaar aanbinden.
Het effect van zenuwachtige C-tjes
tegenover laconieke A spelers was
na de schermutselingen van de eerste ronde echter snel weg geëbt,
omdat ook de allerhoogsten feilbaar
bleken!
Totaal 46 paren vormden de bezetting van de tafels deze avond en
Jan Egbers & Ben Remmers bereikten de piek van de kerstboom door
op deze eenzame hoogte 67,58% te
scoren. Niemand kwam daaraan,
zelfs Wim Slijkoord & Francis Terra
niet die, om de metafoor te vervolgen, twee takken lager met 59,86%
tussen de kerstengelen belandden.
Met slechts 2 dennennaalden verschil volgden Ben ten Brink & Jan
Bronkhorst als derde met 59,62%.
Luuk Smit & Lijnie Timmer waren de
vierde A-lijners op rij met 58,95%,
waarbij het stoïcijns bieden van
Luuk niet alleen voor de tegenpartij,
maar ook voor de partner een uiterste concentratietest voor de kerstgedachte was.
Vijfde tak
Gerda van Liemt & Els van Wijk nestelden zich op de vijfde tak tussen

het engelenhaar met een resultaat
van 58,29%. Daarbij bewijzend dat
ze niet voor niets gepromoveerd zijn.
Marijke & Ger van Praag, in de competitie helaas wat minder fortuinlijk, lieten nog even zien het spelletje niet verleerd te zijn. Een zesde
plaats werd hun deel met 57,38%.
Floor Jansssen & Tonny de Jonge,
nog net B spelers gebleven, konden trots de kerststal verlaten met
een totaal van 57.05%. Thea Kruyk &
Anne Tolsma, pril de C-lijn ontstegen, verrasten met een achtste plek
en 55,67% waarbij ze Rita Vromen
& Henny Westendorp die 55,15%
haalden net voor bleven.
Als laatste van de beste tien uitverkorenen mochten Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman de
kaarsjes ontsteken met een keurig
resultaat van 54,98%, waarbij Elisabeth eindelijk buurtgenote Cora de
Vroom eens te vlug af was, al was
het maar met 0,36%.
Wilt u zich het volgend jaar ook in
de strijd om de kerstkransen mengen, kom dan bridgen bij Bridge
Vereniging de Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15
uur in de barzaal van sporthal de
Scheg. De eerstvolgende bridgeavond is op woensdag 6 januari 2010. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker, tel. 0297
567458.

Oliebollen en appelbeignets bakken voor de
restauratie van kerktoren
Vinkeveen - Op 29, 30 en 31 december bakken de leden van de Gereformeerde kerk PKN van Vinkeveen en Waverveen weer oliebollen
en appelbeignets. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de restauratie van de kerktoren van de buurkerk van de Hervormde gemeente in Vinkeveen. Enkele jaren geleden dreigde de toren om te vallen,
waarop het kerkbestuur besloot tot
renovatie. De kosten waren hoog en
zijn nog steeds niet afbetaald. Met
de opbrengst van de oliebollenver-

koop hoopt men de schuldenlast
iets te verlichten. De verkoop vindt
op alle dagen plaats vanaf het parkeerterrein van winkelcentrum Zuiderwaard en bij de kerk aan de Herenweg 253. Naast de oliebollen van
hoge kwaliteit zijn er ook goudgele oliebollen zonder krenten en rozijnen. Vooraf bestellen kan via
www.oliebollenvinkeveen.nl
Afhalen van de bestelling is alleen
mogelijk bij het bakcentrum bij de
kerk ’s morgens tussen 9.00 uur en
13.00 uur.

Volleyballdames Atalante
1 Back in Business

Vinkeveen - Vrijdagavond 18 december mocht het Atalante team
gesponsord door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen aantreden in eigen Boei. De wedstrijd
werd gespeeld tegen het tweede
geplaatste US. De winning mood
van Atalante versus een haast onverslagen US beloofde een mooie
wedstrijd te laten zien.

De wedstrijd werd begonnen met
Mirjam van der Straatte en Loes
Kuijper op de buitenpositie, Carin
van Tellingen en Marleen Sondermeijer op het midden, Irma Schouten als spelverdeelster, Astrid van de
Water op de diagonaal en Nancy Lijten op de libero. Met de rest van de
teambezetting voor één van de eerste keren compleet op de bank waren er genoeg wissel/invalmogelijkheden voor coach Sjaak Immerzeel.
Met de opstelling vrijwel gelijk aan
laatst gewonnen wedstrijd werd het
(bij)geloof dat deze wedstrijd gewonnen zou worden gesterkt. Met
het hoofd omhoog werd de eerste
set gestart. De puntentelling ging
vrijwel gelijk op tot aan de 10 gekomen. Hier liep US uit door een
mooie servicebeurt waar Atalante geen antwoord op had. Eenmaal
uitgelopen leken de Vinkeveners het
opgegeven te hebben en werd het
gat langzaam groter, resulterende in
een 18-25 verlies.
Wakkergeschud begon Atalante
aan de tweede set, startende in dezelfde opstelling. Dankzij sterke services van Loes en Carin wist Atalante een voorsprong te behalen. Er
was meer rust in het team waardoor
Irma een goed afwisselende spelverdeling kon verzorgen. Het team

van Atalante liep weer als de geoliede machine die een maand geleden
op gang is gekomen, elk van de rallies werd vertaald in een punt voor.
US stribbelde nog even tegen maar
Atalante hield voet bij stuk en won
de set met 25-15.
Wederom in dezelfde opstelling startend, never change a winning team,
werd er begonnen aan de derde set.
Vorig jaar ook wel bekend als de
‘beruchte’ derde set waar alles wat
het team over volleybal weet heel
even wordt vergeten. Uiteraard liet
het team het dit maal niet zo ver komen en liet zelfs een heel sterke set
zien. US vocht hard terug en Nancy benutte de kans haar waarde als
libero wederom vast te stellen. Met
een spannende opbouw van de set
besliste Atalante met een 25-22 de
wedstrijd.
In de vierde set werd Mirjam van
der Straatte gewisseld voor Suzan
Heijne op de buitenpositie. Deze set
werd US overlopen, de verslagenheid van de derde set bleef op het
gezicht en daarmee in het spel te
zien. Met de sterke aanval van Marleen Sondermeijer op midden, die
met een driemans blok toch menig
punt wist te scoren werd de wedstrijd verder naar Atalante getrokken, de eindstand van 25-13 als gevolg.
Conclusie: een 3-1 overwinning tegen de nummer 2; Atalante D1 is terug. Zwak begonnen aan de competitie is de maand november/december een keerpunt voor het team welke in 2010 zal worden doorgezet. De
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar
zal worden gespeeld op 9 januari tegen het laaggeplaatste MOVE.
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Raadslid zoekt steun voor oprichting nieuwe partij

Benno van Dam zegt PvdA
vaarwel en begint nieuwe
partij: ‘Ons Uithoorn’

Prijswinnaar bij Dio
drogist Boogaard
Uithoorn – Theo Pepping uit Uithoorn kreeg afgelopen week te horen dat hij een prachtige fiets had gewonnen.
Door het maken van een slagzin bij Dio drogist Boogaard op het Amstelplein. Het ging om het geneesmiddel Voltaren Emulgel dat je kunt gebruiken bij spierpijn en ontstekingen in en rondom je gewrichten.
De fiets is door Pieter Boogaard uitgereikt.

Kerstdiner op Hummeloord
Uithoorn - Op maandag 14 december was het zo ver. Alle kinderen van Hummeloord waren uitgenodigd voor het kerstdiner. Om 17.00
uur was de deur geopend. Iedereen
ging mooi gekleed aan tafel. Het was
al donker en de lichtjes van de kerst-

boom gaven een gezellige sfeer. De
kinderen hebben heerlijk met elkaar
gegeten. De croissantjes met worst
vielen goed in de smaak. Er werd tevens gesmuld van de pasta met tomaten of kaassaus. Gelukkig hadden de kinderen nog een plekje be-

waard voor het nagerecht, een ijsdanoontje. Met behulp van de leidster en een aantal moeders konden
alle kinderen genieten van een feestelijk samenzijn. De kinderen werden
om 18.00 uur met een gevuld buikje
opgehaald door de ouders.

Uithoorn – Vorige week maakte
Benno van Dam het al bekend. Hij
stapt uit de Partij van de Arbeid in
Uithoorn. De reden wilde hij toen nog
niet naar buiten brengen, maar dat
deed hij donderdagavond jl. wel tijdens de raadsbijeenkomst: “De één
houdt van bergbeklimmen. Een ander van gamen op internet. Weer een
ander gaat vissen of kijkt het liefst
films. Iedereen heeft zo z’n hobbies.
Mijn hobby is politiek. Dat is de reden dat ik in 2002 lid werd van de
PvdA en in 2006 in deze raad belandde. En omdat het een hobby is wil je
er ook graag plezier aan beleven. Ik
beleef dat plezier vooral als aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan.
Dan heb ik het over:
• externe gerichtheid, dus met je gezicht naar de samenleving staan en
niet naar het gemeentehuis;
• een duidelijke profilering, in mijn
geval een sociaal-democratische.
Niet bang zijn om een ander, mogelijk afwijkend geluid te laten horen;
• niet afwachten op voorstellen van
het gemeentehuis, maar leiding nemen in het politieke debat”, aldus
Benno.
Verschil van mening
“Op dit vlak had ik wel eens verschillen van inzicht met mijn fractiegenoten”, zo vervolgde Benno. “Dit veroorzaakte spanningen en in de loop van
de raadsperiode bij mij een afnemende motivatie. Ik wist dat de komende raadsperiode die situatie niet zou
veranderen, aangezien de samenstelling van de fractie in de volgende raadsperiode hetzelfde zal blijven.
Dat is de reden dat ik eind augustus besloot me niet kandidaat te stellen voor de PvdA. Dit had dus niets te
maken met de PvdA landelijk.
Omdat ik het raadswerk op zich leuk
vindt, heb ik daarna -in medio oktober- een oriënterend gesprek gehad
met DUS. Dit kreeg echter geen vervolg. En dan moet je je er bij neerleggen dat het raadswerk in maart eindigt. Echter, ik heb u net verteld van
mijn hobby en u zult begrijpen dat ik
me in de loop van de tijd onprettig
ging voelen bij die gedachte te stoppen met het werk waar ik en iedereen hier aan tafel zo van houdt.
Eigen partij
Ik speelde met de gedachte een ei-

gen partij op te richten en oriënteerde me op de vereisten en de tijdschema’s voor de verkiezingen in maart
2010. Echter, dit werd van meerdere
kanten afgeraden en bovendien was
er niemand die met mij het avontuur
wilde aangaan.
Eind november kwam er een kantelpunt. Ik trof iemand die enthousiast was en mee wilde doen. Dat gaf
de doorslag om een concrete stap te
zetten. Ineens ging het snel: op dinsdag 1 december zaten wij bij de notaris om een politieke vereniging op
te richten, vervolgens bij de KvK en
later die week bij dit gemeentehuis
om de nieuwe vereniging in te schrijven bij de kiesraad. De laatste formaliteit werd verricht op vrijdagmorgen
4 december.
Dat was het moment om, direct na
die laatste formaliteit, mijn fractievoorzitter te informeren. Want het is
mijn bedoeling met deze politieke
partij aan de verkiezingen in maart
mee te doen en tot die tijd onder
de vlag van deze partij in de raad te
opereren.
Of de partij daadwerkelijk meedoet
aan de verkiezingen in maart wordt
pas duidelijk op 19 januari. Dan moeten er 20 ondersteuningsverklaringen
zijn en een kandidatenlijst zijn ingeleverd. Er is dus nog wel wat werk te
verrichten. Tenslotte wil ik de naam

noemen van de partij, dat is Ons Uithoorn”, aldus Benno.
Oproep
Benno van Dam doet bij dezen een
oproep: “Ons Uithoorn is een nieuwe politieke beweging. Ons uitgangspunt is: ‘Uithoorn is van iedereen’. Kenmerken van deze partij zijn:
externe gerichtheid, een sociaal gezicht en initiatiefrijk. Door het verkrijgen van zetels in de Uithoornse gemeenteraad willen we onze doelen
bereiken.
Wij zoeken mensen met belangstelling om gemeenteraadslid te worden. De brutovergoeding hiervoor is
ca. 850,- euro p/maand. Daarnaast
zoeken we mensen die op een andere (onbezoldigde) manier een bijdrage willen leveren, zoals het opzetten
en beheren van een website en het
produceren van campagnemateriaal.
Ook zoeken we tenminste 20 mensen
die in de periode van 12 t/m 19 januari op het gemeentehuis een ondersteuningsverklaring willen tekenen,
zodat Ons Uithoorn kan meedoen
aan de verkiezingen op 3 maart a.s.
Voor meer informatie kunt u bellen
met 06 2001.5365 (Benno van Dam)
of mailen via benno.van.dam@kpnplanet.nl.”

Vuurwerkgroep organiseert
weer een feest in
De Kwakel
De Kwakel - De Kwakel is oké. Als
er ergens feest gevierd kan worden
dan is dat wel in De Kwakel
Daar wordt door de Vuurwerkgroep
De Kwakel “De Midwinteravond” en
“het Oud en Nieuwfeest” georganiseerd in de tent in het dorpscentrum.

Een sfeervol kerstfeest op
De Springschans
Uithoorn - Afgelopen woensdag
was het een prachtig winters plaatje op het schoolplein van De Springschans.
Een iglo, ijsschotsen met pinguïns
en ijsberen, een rendier en een ech-

te arrenslee brachten veel sfeer tijdens het jaarlijkse kerstfeest. Terwijl de kinderen in de klassen genoten van hun kerstdiner, konden de
ouders op het schoolplein wachten
met een glaasje glühwein, een kopje erwtensoep, oliebollen en warme

chocomelk!
Het weer zat mee, iedereen bleef
gezellig op het plein en het was, met
dank aan veel vrijwilligers, diverse
bedrijven en natuurlijk de Ouderraad van de Springschans, een heel
gezellig en geslaagd kerstfeest.

Ook organiseren zij de Buurtpreventiedag op oudejaarsdag. Daarbij
wordt preventief toezicht gehouden
op het afsteken van vuurwerk in een
gedeelte van De Kwakel.
Hierbij werken zij nauw samen met
justitie.
Doelstelling is zorg te dragen dat iedereen een leuk en gezellig oud en
nieuw kan vieren.
Deelnemers die willen meelopen,
dragen De Kwakel een warm hart
toe vooral de oudere bewoners zijn
hier erg blij mee.
Ga het jaar goed uit en geef je op !
Loop mee, je hoeft echt niet de hele dag te lopen, je kunt je opgeven
voor de ochtend, middag of namiddag.
Wij zorgen er voor
dat je niet met lege handen naar huis
gaat.
Je kunt je opgeven
op telefoonnummer:
06-31393377
van
Paul Boere of per
mail info@vuurwerkgroepdekwakel.nl
t.a.v. Erik Swaab.
29 december
2009!
Midwinteravond:
Gezellig samen eten
met muzikale ondersteuning van DJ Michel Kas.
Menu: Oudhollandse Boerenkool met
worst of hutspot gemaakt door Kwaliteit
Slagerij Van Eijk en

In ‘t Veld.
Kom ook! Noteer in je agenda: Moeders NIET KOKEN!
29 december van 17:00 tot 20:00 uur
in de tent voor het dorpshuis
Voor de prijs hoef je het niet te laten: een overheerlijke maaltijd kost
4,50 P.P
Oudejaarsdag
31 december 2009!
Oud en Nieuw 2009-2010
Knallend het jaar uit met Champagne en daarna naar de Tent in het
Dorpscentrum.
De organisatie zorgt voor oliebollen,
hapjes en muziek, jullie voor de gezelligheid.
DJ Michel Kas heeft een speciale
mix samengesteld waarop Top gefeest kan worden en bij Piet Kas in
het dorpshuis bestel jouw drankjes.
Voor meer informatie www.vuurwerkgroepdekwakel.nl
Sponsoren
Deze fesitiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende
sponsoren:

Rabobank (hoofdsponsor)
Buurtbeheer De Kwakel, De Kwakelse Veiling, Gemeente Uithoorn,
Woongroep Holland
De volgende ondernemers: Van
Doorn verzekering, Klaas Pols visboer, A.J. van Rijn tweewielers, Rob
Klijn hout, Poldersport, Van der
veldt bronbemaling, Jacco Vijfhuizen sloopwerken, H.M.S. Toilette,
Jaq Oosterveer assurantiën, Firma
Rohling ,Fruitpaleis, Frans Kooyman
auto’s, Kooyman b.v. sierbestrating, Cafe Bolle Pouw ,Henk Brouwer, Restaurant Leenders, Martin
van Zaal beschoeiingen, Van Zaal
transport, Omtzigt, Schijff sloopwerken, Thamen voortgezet onderwijs,
Schalkwijk supermarkt, Kneppers
bouwbedrijf, Snackbar ‘t Trefpunt,
Hot in Hair kapsalon, Care 4 hair
kapsalon, Bakker Westerbos, Slager
van Eijk / Veld, Basisschool De Zon,
Parkotech Living, De Quakel dorpshuis en de Familie Röling.
Met speciale dank aan de vrijwilligers en in het bijzonder Brenda Eikelenboom woonconsulent Uithoorn
van Woongroep Holland.
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Atlantis 1 laat punten liggen
Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 moest het
afgelopen zaterdag in de tweede
thuiswedstrijd van dit zaalseizoen
opnemen tegen VZOD. Voor Atlantis was het belangrijk deze wedstrijd
te winnen om een gat te slaan in
de standenlijst en zich aan te sluiten bij de ploegen die nu bovenaan
staan. Dat het een lastige wedstrijd
zou worden voor Atlantis was op het
veld al duidelijk geworden toen er
bij VZOD werd verloren met 11-10.

was het VZOD dat de laatste score maakte en daardoor ging Atlantis
met een 5-6 achterstand de rust in.
De tweede helft tekende een heel
ander beeld als de eerste helft.
VZOD ging op een andere manier
spelen, waar Atlantis geen goed
antwoord op had. Het was VZOD
dat de tweede helft domineerde in
Mijdrecht. Na rust liepen ze weg
naar 6-9 en vervolgens naar 7-14.
Tijdens het slot van deze wedstrijd

wist Atlantis nog iets terug te doen,
maar de wedstrijd was op dat moment al gespeeld. Op het moment
dat het laatste fluitsignaal klonk,
stond er een stand van 9-15 op het
scorebord.
De volgende wedstrijd zal in het
nieuwe jaar pas zijn op 9 januari.
Dan zal Atlantis in een uitwedstrijd
het opnemen tegen de ploeg SDO
uit Hillegom die momenteel zonder
punten op de laatste plaats staat.

Vol vertrouwen na de winst van vorige week op Huizen werd er door
Atlantis/Rabobank weer in de eigen opstelling gestart. Mark Goverse en Chantal Poolman konden na
een blessure weer in de basis beginnen.

Hockeymeisjes F1 van
Mijdrecht zijn kampioen!
Mijdrecht - De meisjes F1 van
Mijdrecht hebben afgelopen periode een paar pittige wedstrijden in
hun poule gehad en zijn daar als
kampioenen uit gekomen. De meiden kennen elkaar nog maar kort
en zijn toch al een hecht team ge-

worden. Zo hebben zij de competitie afgesloten met een vriendschappelijk “wedstrijdje” tegen hun eigen
ouders.
Nog nooit hebben de meiden zo
goed gespeeld als in die ouder-kind
wedstrijd. Na afloop gezellig samen

de overwinning vieren met de ouders erbij. Wat een superleuk team
is dit.
Ook sponsor Bouwbedrijf de Graaff
bouwt mee aan de echte teambuilding en loopt graag een rondje mee.

Beide teams hadden in het begin van de wedstrijd moeite om de
korf te vinden. Het aanvalsspel van
VZOD werd voldoende gestoord
door de eerste verdediging van de
Mijdrechtenaren, waardoor ze niet
hun eigen spel konden spelen. Atlantis kreeg wel enkele goede mogelijkheden, maar wist na twaalf minuten pas het eerste doelpunt te
maken waardoor er een 1-1 op het
scorebord kwam. Hierna wisten beide ploegen wat makkelijker de doelpunten te maken. Dat de ploegen
aan elkaar gewaagd waren bleek
doordat de hele eerste helft gelijk
opging. Ieder doelpunt dat gemaakt
werd, werd door de andere ploeg
binnen een minuut beantwoord met
een tegendoelpunt. Op slag van rust

De Vinken C3 kan goede
start geen vervolg geven

WK Zaalvoetbaltoernooi
van CSW groot succes!

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
stond er voor de C3 een lastige uitwedstrijd op het programma. Waar
de pupillen van De Vinken vorige
week hun eerste overwinning van
het zaalseizoen boekten, stond tegenstander ESDO uit Kockengen na
evenveel wedstrijden op 2 winstpartijen.
Versterkt met invallers David Leeflang en William Leeflang uit de D1
begonnen ze aan de wedstrijd. Al
binnen enkele minuten konden de
pupillen van De Vinken het eerste doelpunt aantekenen. Angey
Jacobs verzorgde de 0-1 met een
prima afstandsschot. Niet veel later bracht William de stand op 0-2
met een doorloopbal. Met weer een
doorloopbal zette David het team op
een comfortabel lijkende 0-3 tus-

Wilnis - Afgelopen zaterdag, 19 december, is het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de meisjes en jongens D-pupillen weer gespeeld.
Waar vorig jaar de KNVB nog roet
in het programma gooide, kon er
nu gewoon gespeeld worden op
de eerste zaterdag van de kerstvakantie. Sporthal de Willisstee in Wilnis was van ‘s morgens negen tot ’s
avonds zes uur gezellig gevuld met
125 spelers en de daarbijbehorende
supporters. Dit jaar was ook weer
de RABO bank gevonden als sponsor voor dit toernooi. De RABO bank
stopt veel geld in de jeugd van CSW
en daaruit kan dit toernooi gespeeld
worden. Ook is het elk jaar weer een
prestatie om de vele vrijwilligers op
de been te krijgen om een dergelijk
toernooi succesvol te laten verlopen. De organisatie zorgt toch voor
scheidsrechters, EHBO’ers en ouders die de teams moeten begeleiden deze dag. Dat was ook dit jaar
weer prima gelukt.

senstand, maar door af en toe matig
verdedigend werk kon ESDO terugkomen en wel tot 3-3, wat ook meteen de ruststand was.
In de tweede helft waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd, ze
kregen voldoende kansen. Het was
de thuisploeg die een kans pakte en voor het eerst in de wedstrijd
op voorsprong kwam. Gelukkig had
David snel een antwoord op de 43, hij maakte 4-4 met opnieuw een
doorloopbal. Hierna volgden nog
een aantal zeer spannende minuten maar de gelijke stand bleef op
het scorebord. Vooraf had C3 tevreden geweest, maar na de wedstrijd
bleek wel dat er meer in had gezeten. Hopelijk bewaren ze dat voor de
thuiswedstrijd!

Volleybalsters zorgden
weer voor verrassing
Wilnis - Na een overwinning op
SAS zorgden de Wilnisse volleybalsters deze week weer voor een verrassing. Het team van V.V.O., dat bovenaan de ranglijst staat, werd in
Ouderkerk, verslagen met 2-3.

Biljarten

Koplopers verliezen verrassend
De Ronde Venen - Met nog twee
wedstrijden te gaan voor het winterkampioenschap maakten beide
koplopers De Paddestoel 2 en Dio
1 een misstap. Door het verlies van
Dio 1 bleef de schade beperkt voor
De Paddestoel 2.
Gezien het programma van de komende weken lijkt het niet meer mis

te kunnen gaan voor De Paddestoel
2. Opvallend was de afgelopen biljartweek de winst van alle 4 teams
van De Merel/Heerenlux. Door deze uitslagen zijn alle teams van de
Merel/Heerenlux in het linkerrijtje te
vinden. Herman van Yperen (zie foto) had de kortste partij van de week
met 19 beurten en Evert Oudhof was

Tegen medekoploper SAS speelde
Stieva-Veenland al een prima wedstrijd, de vraag was of het team de
goede vorm vast had kunnen houden. In de eerste set hadden de
speelsters nog enige twijfel over hun
eigen kunnen en wat misverstanden
erbij zorgden er voor dat de eerste
set naar V.V.O. ging met 25-15. In de
tweede set liep het van meet af aan
goed bij het Wilnisse team en VVO
kwam nauwelijks aan aanvallen toe.
De Veenland aanvalsters Mariëtte
van Yperen en Dorathé Verburg waren goed op dreef en Mariëlle Bartman scoorde weer een aantal malen met haar befaamde prikballen
achter in de hoek. Invalster Qielgoed voor de procentueel hoogste
serie van de week met 9 caramboles = 31,03% van zijn totaal te maken punten. Cens 2 won verdiend
met 7-2 van APK Mijdrecht 1. Chris
Esser, Zweder van Dalen en Edwin
de Jong zorgden voor de verrassende winst van Cens 2. APK Mijdrecht
2 verloor met 4-5 van De Kromme
Mijdrecht 1. Rienes Lanoy zorgde
met winst in 29 beurten voor de enige partij onder de 30 beurten in deze wedstrijd. Kromme Mijdrecht 2
verloor nipt met 4-5 van De Kuiper/
van Wijk. Herman van Yperen was
in een goede partij te sterk voor een
tegenspartelende Nico Koster. Kees
de Zwart en Toine Doezé zorgden in
prima partijen voor het extra punt
van De Kuiper/van Wijk.
De Merel/Heerenlux 1 had met
5-4 winst veel moeite met Stieva
Aalsmeer. John Vrielink had in 22
beurten geen kind aan Ton Bocxe.
Harry de Jong behaalde de andere
punten van de Merel/Heerenlux 1.
Kortste eind
De Paddestoel 1 trok met 1-8 aan
het kortste eind tegen De Me-

le Lont uit de jeugd verrichtte prima werk als spelverdeelster. Veenland won met 13-15. Ook de derde
set ging naar Veenland met 22-25.
In de 4e set verslapte Veenland iets
en Ouderkerk profiteerde hiervan.
Het lukte niet de aanvallen van
V.V.O. voldoende af te blokken of
op te vangen, en deze set moest
Veenland uit handen geven met 2517. Voor de vijfde keer dit seizoen
moest het team uit een beslissende vijfde set spelen. Hierin behaalde Veenland als eerste de 8 punten,
waarna er van veld gewisseld werd.
V.V.O. gaf voor eigen publiek niet
op en kwam voor met 14-12. Toch
zorgden de dames van trainer coach
Ruiter weer voor een stunt.
Met 14-16 wonnen ze de set en
daarmee ook de wedstrijd met 2-3.
Zeer tevreden kon het team dus het
kerstreces ingaan.
Op 8 januari staat de volgende wedstrijd pas weer gepland.
rel/Heerenlux 2. Hans Bras zorgde
door gelijk te spelen tegen Dorus
van der Meer voor het enige punt
van de thuisclub. DeMerel/Heerenlux 3 zorgde voor de verrassing van
de week door De Paddestoel 2 met
7-2 te verslaan. Hans van Rijn, Caty
Jansen en Wim Berkelaar waren de
“reuzendoders”. Robert Daalhuizen
redde de eer voor De Paddestoel 2.
De Schans was goed voor de volgende verrassing door met 7-2 van
Dio 1 te winnen. John Beets was
veel te sterk voor Paul Schuurman,
Dirk van Yperen versloeg Herman
Turkenburg en Hans Dikkers bond
Koos Zwerver aan zijn zegekar.
De Vrijheid/Biljartmakers verraste met 7-2 het hooggeplaatste Dio
2. Nico van Soeren, Paul Huzemeier
en Bart Dirks zorgden in korte partijen voor de winst van de Amstelhoekers.
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-2
van De Paddestoel 3.
Stand na 16 speelweken:
1. De Paddestoel 2
96 punten
2. Dio 1
87 punten
3. De Schans
84 punten

Sportief
Het verliep weer sportief en de wedstrijden onderling waren erg spannend. Het toernooi, dat omgedoopt
was tot het WK, had zestien verschillende landenteams die allemaal in 2010 aan het WK deelnemen in Zuid-Afrika. Er kon dus gekeken worden hoe de landen ervoor

stonden. Het was een vol programma, waar de eerste wedstrijd startte
om negen uur en de laatste bal getrapt werd rond zes uur ’s avonds. Er
werd erg goed gevoetbald door de
kinderen, want toch in een sporthal
voetballen is anders dan op het veld.
Heel wat doelpunten vielen er deze
dag en de ene nog mooier dan de
andere. Talenten vielen op en ook de
waterdragers lieten zich gelden. Ondanks de sneeuw buiten waren er
weinig afmeldingen dit jaar. Na slopende poulewedstrijden en daarna
ook nog kruiswedstrijden, werd de
finale gespeeld tussen Ivoorkust tegen Spanje. Deze topwedstrijd werd
beslist in het voordeel van Ivoorkust en deze mocht met de eerste
prijs naar huis. Elk kind kreeg nog
een vaantje van de sponsor en ging,
moe maar voldaan, door de kou en
sneeuw richting huis. Het toernooi
was door de vele vrijwilligers ook
dit jaar weer een groot succes. En
aan de vrolijke koppies van de kinderen kon je zien dat zij een prima
dag hebben gehad.
Op 2, 9 en 16 januari 2010 worden
in dezelfde sporthal het zaalvoetbaltoernooi voor de allerkleinsten gespeeld. Gerrie Spruijt Zaalvoetbaltoernooi voor de E & F Pupillen. Ook
een heel mooi toernooi om eens
naar te komen kijken.

Dammen: donateursstrijd
in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Winterse taferelen
speelden zich zaterdagmiddag om ’t
Fort De Kwakel af, schaatsen op de
ijsbaan en met sleetjes van de dijk
afglijden. Maar ook in het fort was
er volop winterpret, met z’n allen
om de kachel een potje biljarten of
dammen. Dammen deden de donateurs van Kunst & Genoegen die elk
jaar worden uitgenodigd om onderling hun krachten te meten.
Dat deden ze weer met veel plezier
en volop strijd. Competitieleider René de Jong hanteerde het Zwitsers
systeem, waardoor de dammers
steeds tegenstanders van hetzelfde niveau troffen. De zevende ronde zou de finaleronde worden waar
de nummers 1en 2 tegen elkaar om
de titel zouden spelen. Uiteindelijk
kwamen Marco de Groot en Haye
Berger in deze finale terecht. Hun
eerste partij werd remise, zodat er
nog een partij met sneller tempo gespeeld moest worden. In dit vluggertje bleek Haye gehaaider, zodat deze kersverse nieuwe donateur meteen de donateurstitel in de wacht

wist te slepen. De derde plaats behaalde Mike Kouwenhoven ten koste van Eric van Breukelen. Alfred vd
Belt won het familietreffen van Martijn en Jeroen. De B-finale werd gewonnen door Henk Leygraaff, Henk
won van Frans van Doorn. Frans kon
wel met opgeheven hoofd naar huis
omdat hij broers Jan en Do te snel af
was. In de C-finale trok Joep Voorn
aan het langste eind in de partij tegen Karel de Blieck.
De aanmoedigingsprijs ging naar
Bert van Wermeskerken, hij won de
strijd om de Elzenlaan.
De prijs voor de mooiste combinatie
ging niet naar Bart de Bruyn, omdat
Bart deze combinatie jammer genoeg niet zag. Hij had daarmee geschiedenis kunnen schrijven door
drievoudig winnaar Marco de Groot
te verslaan. Gelukkig prijkt Bart’s
naam wel op de eregalerij van Kunst
en Genoegen, als winnaar van het
‘Kat- en Muisspel’.
De damclub kan op een zeer geslaagde middag terugkijken, met
dank aan ’t Fort De Kwakel.
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RKSG THAMEN
PRESENTEERT:
BENDE!
Uithoorn - Het is 16 december, 19.15 uur. De leerlingeningang van RKSG Thamen is al twee dagen helemaal
afgeplakt. De schuifdeuren gaan niet meer open en op
de plek waar normaal leerlingen naar buiten slenteren,
staan nu grote spiegels, rekken met kleding en grote
tafels met antihoestsnoepjes, twee literflessen cola en
scriptboekjes. We bevinden ons duidelijk in een artiestenruimte!
Er heerst opwinding alom. ‘Mijn moeder.... heb jij m’n
moeder al gezien? Ze heeft m’n mobiel en die heb ik
nodig voor scène 1! Waar is mijn poetsdoekje... m’n bril,
m’n blikje? Zonder blikje kan ik niet op!’
Zo’n veertig leerlingen van klas 1 tot en met 4 hebben drie maanden hard gewerkt aan de Kerstmusical
Bende! – in een ander licht. Van de zenuwslopende audities tot en met extra ingelaste repetities, soms tot ‘s
avond laat. ‘s Middags zijn er deze laatste week voor
de kerstvakantie voorstellingen geweest voor de onderbouw, maar vanavond gaat het echt gebeuren! Dan
zit de zaal immers vol met ouders, vrienden en familie.
Niet gek dat de leerlingen bijna uit elkaar spatten van
de zenuwen.
Gelukkig zorgen deze zenuwen er ook voor dat iedereen
tot het uiterste geconcentreerd is. De avond verloopt
op rolletjes. Iedereen heeft zijn of haar glansmoment,
de grappen lukken en de zaal is enthousiast. Het verhaal over acht leerlingen die allemaal om een andere
reden straf hebben, is heel herkenbaar. De strafklanten
moeten een middag met elkaar doorbrengen, wat ze
uit vrije wil nooit of te nimmer hadden gedaan. Ze leren
elkaar beter kennen en zien gaandeweg hun schoolgenoten in een ander licht. Net als alle medewerkers van
Thamens kerstmusical, die de afgelopen maanden zo
intensief met elkaar hebben opgetrokken.
Intussen kunnen alle artiesten van een welverdiende
vakantie genieten. Op 27 januari, tijdens het Open Huis,
zullen enkele hoogtepunten worden opgevoerd voor
toekomstige Thamenleerlingen en hun ouders.
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Flyer de nieuwe
Coverband van Uithoorn
Uithoorn/De Kwakel - Zondag 13
december had de nieuwe Coverband Flyer zijn eerste optreden in
Het Fort in De Kwakel. Flyer is ontstaan in De Kwakel/Uithoorn en

speelt popsongs, rock, soul en funk.
Naast Flyer was er ook een optreden van een Canadese gitarist Otto Cepella en de al meer dan 25 jaar
bestaande Coverband Ebon uit Bad-

hoevedorp. De supergezellige avond
eindigde met Flyer en aangezien dit
een enorm succes was, zal Uithoorn
en omstreken nog heel veel van deze band gaan horen.

Gemeente praat mee over wat te doen met de laatste drie

Evaluatie aanpak Europarei
door gemeente Uithoorn
Uithoorn - De aanpak van de eerste zes flats in Europarei heeft positief effect gehad op de uitstraling,
verhuurbaarheid en waardering van
deze woningen. Dat is de uitkomst
van de evaluatie over het effect van
de investeringen in deze buurt.
Er is vooral gemoderniseerd en er is
in mindere mate herontwikkeld. De
aanpak heeft geleid tot verbreding
van het bewonersprofiel. De ruim
760 appartementen in de zes gemoderniseerde flats blijven de komende 25 tot 30 jaar in de Europarei behouden. Uithoorn is daarmee
verzekerd van een blijvend aanbod
van ruime, betaalbare huurwoningen met een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Bedrijfsongeval
Johan Enschedeweg
Uithoorn - Bij een ongeval in een
bedrijf aan de Johan Enschedeweg
in Uithoorn is dinsdagmorgen 15
december jl. een 49-jarige werknemer gewond geraakt. De man was

in een hal met een mobiele lift bezig, toen deze om onbekende redenen omviel. De inwoner uit Uithoorn viel daardoor uit de bak van
ongeveer 6 meter naar beneden.

Aanleiding
In september 2002 stemde de gemeenteraad in met de herstructurering en modernisering van de negen flats in Europarei. Het belangrijkste doel was het bieden van een
toekomstperspectief voor zowel
de korte als de lange termijn. Er is
toen een tussentijdse evaluatie van
de aanpak afgesproken. Hiermee
kon gekeken worden welk effect de
plannen hebben en of een herijking
van de plannen wenselijk is.
Gelijkvloers
De aanpak van de zes flats leverde niet het gewenste resultaat voor
wat betreft de nultredenkwaliteit
(dat zijn gelijkvloerse woningen).
De meeste woningen zijn niet gelijkvloers. Dit wijkt af van het markt-

onderzoek uit 2008, waarin deze
woningen wel als zodanig werden
getypeerd. Het realiseren van deze kwaliteit blijkt technisch moeilijk
uitvoerbaar of extreem kostbaar.

hoorn ruim 10 jaar. Ook door de huidige marktomstandigheden (kredietcrisis) is zeer veel vraag naar
deze woningen. Alle woningen zijn
dan ook verhuurd.

De flats aan Europarei vormen circa
25% van het bezit van Woongroep
Holland (ongeveer een kwart van
de totale sociale huursector in Uithoorn). In deze omgeving is duidelijk behoefte aan gelijkvloerse woningen. Dit komt ondermeer door de
vergrijzing van de bevolking. Daardoor zijn deze woningen op termijn
minder aantrekkelijk voor de groeiende groep ouderen binnen Uithoorn.

Wel steken de laatste drie flats en
hun bijhorende openbare ruimte
schril af ten opzichte van de inmiddels gemoderniseerde flats. Bewoners vragen om meer wooncomfort
door het aanpassen van de isolatie
en de verwarming en het verwijderen van de geisers.

Aanpak openbare ruimte
De aanpak van de openbare ruimte wordt als positief ervaren. Het
draagt bij aan een fris en vernieuwd
aanzien van een deel van Europarei.
De gemeente Uithoorn heeft dan
ook besloten om ook de rest van de
openbare ruimte aan te pakken. Dit
komt overeen met de in 2002 gemaakte afspraken in en is conform
de huidige gemeentelijke planning.
De laatste drie flats
Ook de laatste drie nog niet aangepakte flats moeten onder handen worden genomen. De positie
van deze drie flats staat onder druk,
niets doen is geen optie.
De woningen hebben nog een duidelijke volkshuisvestingsfunctie: de
gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Uit-

Standpunt Woongroep Holland
Woongroep Holland kiest voor de
laatste drie flats niet dezelfde aanpak als voor de zes gemoderniseerde flats. Dit standpunt is ondermeer
gebaseerd op het feit dat de doelen
niet gehaald worden in combinatie met het geld dat hiervoor wordt
uitgegeven. De investeringen liggen beduidend hoger dan de inkomsten.
Bij de start van de herstructurering
is afgesproken dat er 5 flats gemoderniseerd en 4 flats herontwikkeld
zouden worden. Modernisering van
de 9 flats op dezelfde wijze is voor
Woongroep Holland geen optie. Dit
vanwege de homogeniteit van de
ruim 1.142 identieke galerijflatwoningen in relatie tot de techniek van
deze flats.
In de eerste helft van 2010 buigt
Woongroep Holland zich samen met
gemeente Uithoorn en andere betrokkenen over de aanpak van de
laatste 3 flats.

Hij is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Voor
de hulpverlening werd naast twee
ambulances ook de traumahelikopter ingezet.

Een heerlijk kerstdiner
voor de Toermalijn-kids

Een heel verwarmend en
verwarmd wintergebeuren
Uithoorn - Al weer voor de derde
keer hebben de bewoners van de
Hugo de Grootlaan tijd voor elkaar
vrij gemaakt.

Uithoorn - Afgelopen woensdagavond vond de het traditionele
kerstdiner plaats op OBS de Toermalijn, onderdeel van de nieuwe
Brede School. Van de kleuters van
groep 1 tot de kinderen van groep
acht had iedereen zelf een voor-,
hoofd- of nagerecht meegebracht,
om vervolgens in het eigen klaslokaal op te eten. De diversiteit van de
school kwam hierbij goed tot uiting:
van de wereldgerechten in groep 8
tot sushi en spareribs – het was allemaal onderdeel van het kerstdiner.
Tussen de gangen door was er uiteraard ook nog ruimte voor het zingen van kerstliederen, luisteren naar
mooie kerstverhalen en zelfs kijken
naar kerstfilmpjes.
Ook de kerstman zelf was aanwezig en ging van klas tot klas ter verhoging van de kerstvreugde. Na het
toetje kwamen de ouders, onder het
genot van een glaasje glühwein, de
kinderen weer ophalen.

Oudjaars
klaverjassen en
pandoeren

De Kwakel- In dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 is 31 december vanaf 13.30 uur weer Oudjaarsklaverjassen en -pandoeren. Inschrijving vanaf 13.00 uur, deelname kost 2,50 euro.

Zaterdagmiddag, 19 december 2009
was het zover. Er werden handen
geschud en een woordje gewisseld

onder het genot van warme chocolademelk en glühwein. Ook de zelfgemaakte hapjes ontbraken niet.
Voor de kinderen was een hoekje ingericht om kerststukjes te maken waar druk gebruik van werd
gemaakt. De bewoners hadden de
beschikking over een heerlijk ver-

warmde tent. Dat was ook wel nodig, want het was een echt wintergebeuren: het vroor dat het kraakte!
Maar met zoveel hartverwarmende
contacten kunnen allen terugzien
op een geslaagd gebeuren.
En... ze weten het weer: een goede
buur is beter dan een verre vriend.
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Sien het winkelwagentje
Tussen de winkelwagentjes voor de winkel
staat een heel erg bijzonder
winkelwagentje en dat winkelwagentje heet Sien. Sien heeft
veel meegemaakt in de
dagen voor de kerst. Zelfs
eerste kerstdag was voor
dit winkelwagentje nog speciaal. Lees
maar mee!
Eerst kwam die oude man, met die
bijna witte baard, met zijn
wel heel bijzondere verhaal.
Dat ging zo: “Met mijn oude wat gammele auto reed ik
in bar slecht weer een paadje op. “Hier moet het toch ergens zijn”, mompelde ik in mezelf. Na
een bocht of wat stond een klein houten winkeltje. De Stolp
stond op de gevel en ik dacht: “wat een rare naam voor een
winkel hier in Overijssel”, maar het was wel de winkel die ik
zocht. Binnengekomen zag ik poppenhuizen, winkeltjes van
die grootte en allemaal meubeltjes om in de poppenhuizen
te kunnen zetten. Er waren zelfs kerstboompjes met echte
lampjes in enkele poppenhuizen. Zorgvuldig deed ik mijn bestelling, ik kocht de winkel ongeveer leeg, vertelde hoe ik alles verpakt wilde hebben en sprak af, dat het op 24 december om precies kwart voor vijf ‘s middags klaar moest staan.
De vrouw in de winkel keek verbaasd toen ik zei: “Dienke
nu lust ik wel een lekker warme kop thee”. Dienke nodigde
me bij haar thuis uit voor de thee en samen liepen we die
kant op. In het huis aangekomen werd haar verbazing alleen
maar groter toen ik haar echtgenoot begroette met “doctor
Dirk, hoe staat het met het project”. Dirk vond het schijnbaar niet zo vreemd, want hij vertelde meteen enthousiast
over de technische kanten van zijn nieuwe ontwerp. Hoewel
Dirk zelf een mooie baard heeft, was hij toch jaloers op mijn
mooie volle bijna witte baard. Ik bleef eten en ging toen op
weg naar een naburige stad. Want daar wilde ik de volgende
dag vroeg naar de Dickensfeesten en de kerstmarkt.

Droomde
Sien, die bij de supermarkt in Mijdrecht het bovenstaande
verhaal een paar dagen voor de kerst had gehoord, droomde weg bij de gedachte aan al die mooie poppenhuizen. Dat
was toch wel wat anders dan altijd maar tussen de schappen van de supermarkt leven. Het was ondertussen de dag
voor de kerst en daar kwam de zoveelste klant. Een mevrouw die wel veertien eters had met de kerst. Sien voelde bij voorbaat al de pijn in haar wieltjes. De mevrouw vertelde uitgebreid welke kwalen de gasten hadden en wat ze
daarom niet, of juist wel mochten eten. Daarom had ze de
avond ervoor al een boodschappenlijst gemaakt die vijf velletjes groot was. Na anderhalf uur wist Sien alles van de mevrouw, haar huwelijk en alles over de gasten. En niet alleen
Sien, maar ook het tweede winkelwagentje die de mevrouw
erbij had gepakt was volledig op de hoogte. Sien en haar collega kreunden onder het gewicht toen ze naar de auto van
de mevrouw werden gesleurd. Het was nog gaan sneeuwen
ook. De mevrouw had het zo druk, dat ze Sien en haar collega gewoon in die hele koude sneeuw liet staan.

Amstelhoek
En toen kwam die aardige meneer van eind vijftig die met
Sien door de winkel ging. “Het was in de Amstelhoek heel bijzonder, toen ik klein was”, vertelde hij aan Sien. De dag voor
de kerst of een enkele keer zelfs het weekend voor de kerst
werd de kerstboom opgezet. Meestal met zilverkleurige versiering, messing voetjes voor de echte kaarsjes in de boom
en engelenhaar. waar de kunstsneeuw zo mooi in bleef hangen.
De dag voor de kerst stonden de amandelen op de kolenkachel te drogen. Die amandelen waren voor de spijs in de
kerststol. En ‘s avonds stond het deeg in een grote kom op
de schoorsteenmantel onder een vochtige theedoek te rijzen.
Voor op de tafels werden kerststukjes gemaakt. Vochtig
mos werd met ijzerdraad stevig samengebonden en over
een spijker op een plankje geduwd. Soms werd de spijker
gebruikt om een grote kaars op zijn plek te houden. In het
mos werden dan de takken gezet, die van de echte kerstboom waren afgeknipt en het kerststukje werd afgemaakt
met wat hulsttakjes en kerstballen. Dan was het voor ons

onderhand bedtijd.
Als er op kerstochtend ijsbloemen op de ramen stonden,
werden er voorzichtig met de vingers kleine kijkgaatjes gemaakt. Dan kon je ze ook zien, de mensen van de kerk, die
onder de lantaarnpaal twee of drie kerstliederen zongen en
dan weer verder liepen tot de volgende lantaarnpaal. Onze
straat kende slechts één auto, en in de Amstelhoek waren
er maar een paar, dus het gezang bleef lantarenpalen ver te
horen, zelfs als we weer lekker in ons warme bed waren gekropen. Met de kerst werd twee maal kolen op een dag geschept, want de kachel brandde de hele dag roodgloeiend.
”Wauw” dacht Sien, wat een verhaal. Ze werd er helemaal
warm van. Dat had ze net even nodig na zo lang buiten in de
sneeuw te hebben gestaan.

Laatste keer
Sien werd nu voor de laatste keer de winkel ingeduwd, het
was bijna sluitingstijd. Een klein meisje kwam met haar moeder nog wat laatste boodschappen halen, die ze eerder vergeten waren. Ze waren eigenlijk nog wel veel boodschappen vergeten en als een van de laatsten rekenden ze af bij
de kassa. Er stonden nog maar drie mensen achter hen.
Snel reden ze met Sien door de alsmaar dikker wordende
sneeuw naar de auto om alles in te laden. Het kleine meisje duwde Sien terug de winkel in, terwijl Sien, met vermoeide koude wieltjes waar de sneeuw nog vanaf droop, blij was
dat de winkel nu dicht ging. Bij Sien en haar collega’s stond
opeens de Kerstman en hij gaf twee hele kleine pakjes aan
het meisje. Terug in de auto gaf het meisje een van de pakjes aan haar moeder. Ieder pakte heel voorzichtig hun pakje
uit. Er zaten hele mooie poppenhuisstoeltjes in. Hoe kan die
man nu weten, dat we een poppenhuis hebben, dachten ze
allebei, we kennen die man toch helemaal niet.
“Zo doctor Dirk” zei de Kerstman, die nog bij Sien in de winkel stond te zwaaien met een bel en riep JOHO-HOHO--JOHOHOHO. Dirk was de laatste klant. “Dat kan toch niet” dacht
Dirk. Dienke had nog geen vijf minuten geleden gebeld, dat
de klaargezette zakken met pakjes waren verdwenen zonder dat ze een auto had gehoord. Zelfs de honden hadden
niet geblaft En nu staat die man hier; ruim honderd kilometer verder in Mijdrecht bij Sien.
Sien begreep het wel, want voor het raam stond een rendier
met een vuurrode neus. En dat liedje over Rudolf had ze nu
wel lang genoeg gehoord om hem te herkennen.
“Je eet zeker straks bij je neef Jan voor je voor de kerst
naar huis gaat”? zei de Kerstman. Nu geloofde doctor Dirk
als wetenschapper absoluut niet in toeval en hij geloofde helemaal niet in door de lucht vliegende sledes met een kerstman erin en rendieren ervoor. Maar dit kon toch echt allemaal niet, hoe kon die man alles weten. Doctor Dirk, de zeebioloog, moest hier toch een logische verklaring voor kunnen vinden.

Sneeuwde
‘s Avonds was het stil op de weg op het moment Dirk naar
huis reed. Het sneeuwde licht toen hij op de snelweg over de
Veluwe richting Apeldoorn ging. Door het weer reed hij zeker niet harder dan honderd toen hij even naar rechts keek...
Zijn mond viel open! Naast hem vloog een rendier met een
vuurrode neus, daarachter nog meer rendieren en dan een
slee helemaal vol cadeautjes, met de Kerstman op de bok.
Terwijl de slee Dirk langzaam inhaalde, zwaaide de Kerstman naar hem om vervolgens snel omhoog te vliegen
en een scherpe bocht te draaien. Hij moest nog
naar heel heel veel kleine en grote kinderen toe.
Sien stond weer met droge wielen bij de winkel
op de ochtend van eerste kerstdag en droomde
over alles wat ze voor de kerst had beleefd. Opeens was de winkelwagentjesstal helder rood verlicht. Rudolf met zijn helder rode neus stond
voor de winkelwagentjes. De Kerstman
haalde Sien uit de rij, gaf haar een dikke
kus en zei: “Je bent de liefste winkelwagen met het mooiste kerstverhaal dit jaar”.
Het is allemaal waar, want ik heb
het zelf van de Kerstman en Sien
gehoord.

Poul de Jongh

