
Uithoorn - In de Nieuwe Meerbo-
de van 23 december staat een pu-
blicatie dat op dinsdag 16 december 
de eerste ondergrondse afvalcon-
tainers bij de Brusselflat in gebruik 
genomen zijn. Dit gebeurde door 
wethouder Maarten Levenbach, Jan 
van den Berg Jeths (directeur van 
Woongroep Holland) en Cynthia van 
Nie (bewoonster en lid van Europa-
rei). Zelfs de kerstman was opge-
trommeld om deze ingebruikneming 
luister bij te zetten. Het is een zeer 
loffelijk streven om de afvalverwer-
king van de flats aan de Europa-
rei te reguleren en te structureren. 
Er moet mij echter wel wat van het 
hart. 
In de oude situatie was het zo dat 
men voor het deponeren van zijn of 
haar afval de flat niet uit hoefde. In 
de daarvoor bestemde container-
ruimte van elke flat was genoeg 
ruimte om dit af te voeren. Er ston-
den minimaal drie containers en als 
deze vol waren wisselde de huis-
meester ze even om voor lege. Bo-
vendien bleef men bij slecht weer 
lekker droog! In de nieuwe situatie 
– die amper een week oud is – heeft 
elke flat twee containers voor gf en 
restafval. Het verbaast mij echter ten 
zeerste dat er per drie flats slechts 
één container voor papier en één 
voor glas beschikbaar is. Dit volume 
is beduidend minder dan voorheen 
en dat is ook al meteen te merken.
Tussen de Briandflat, Brusselflat en 
Coudenhoveflat staan, op een win-
derige hoek, deze glas- en papier-
containers. Net vóór de kerstdagen 
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Zijn we blij met de nieuwe 
ondergrondse containers ?!

Zij verdienden terecht een 
kerstpakket
Uithoorn - Een dag voor kerstavond 
werden bij AH Jos van den Berg in 
winkelcentrum Amstelplein enke-
le mensen in de schijnwerper gezet 
– dan wel fotodigitaal vastgelegd - 
die allen een kerstpakket ter waar-
de van 50 euro hadden verdiend. 
Het ging hier om een actie die de 
landelijke Albert Heijn had opge-
zet in samenwerking met radio/TV 
zender RTL en waaraan de vesti-
ging van AH op het Amstelplein ook 
meedeed. “De donkere dagen voor 
kerst zijn hét moment om iemand 
in je naaste omgeving die iets voor 
een ander heeft betekend of een 
zware tijd heeft doorgemaakt, voor 
het voetlicht te halen. Onze klanten 
kregen de kans daar zelf aan mee te 
werken door aan de speciale kerst-
wensboom die we hier in de win-
kel hadden opgezet, een kaartje in 
te vullen en op te hangen. Daarvoor 
waren ongeveer honderd kaart-
jes beschikbaar en die lagen in een 
doosje dat aan de boom was vast-
gemaakt. Op zo’n kaartje kon men 
aangeven wie een compliment ver-
diende, een steuntje in de rug moest 
krijgen of werd bedankt voor een 
bijzondere dienstverlening. De re-
den kon men daarbij ook opgeven. 
Nou, dat is kennelijk in heel goede 
aarde gevallen want in een mini-
mum van tijd waren alle kaartjes be-

schreven en in de boom gehangen,” 
vertelt supermarktmanager Patrick 
van der Helm. “Daaruit hebben onze 
medewerkers zes kaartjes gekozen 
die hen het meest hadden ontroerd 
of een intens sociale bewogenheid 
inhielden. De ‘genomineerden’ aan 
wie het bedankje was gericht heb-
ben wij persoonlijk uitgenodigd om 
bij ons een AH kerstpakket in ont-
vangst te nemen. Dat zit boordevol 
smakelijke AH Excellent producten 
speciaal voor de kerstdagen. Maar 
ook enkele ‘afzenders’ hebben we 
gevraagd te komen.”

Patrick reikte in de personeelskan-
tine van AH de pakketten uit aan de 
aanwezige uitverkorenen die boven-
dien op koffie met koek werden ge-
trakteerd. Hij vertelde daarbij met-
een waarom men die had verdiend 
en wie de afzender van de kerst-
wens was. Aldus kregen Lida Plas-
meijer-Kennis (vrijwilliger bij de ter-
minale zorg), Piet en Joke (kinder-
opvang en -verzorging), de heer en 
mevrouw Wahlen (brand Drechtdijk) 
en Nicole van der Knaap (team ver-
zorging van kinderen met een ver-
standelijke beperking) het pakket 
uitgereikt. Helaas konden twee per-
sonen door omstandigheden niet bij 
de uitreiking aanwezig zijn, t.w. Erica 
Oldersma en de heer Rippert Aerts. 

Afgesproken was dat zij het pakket 
op een ander tijdstip uitgereikt zou-
den krijgen. Overigens waren twee 
ontvangers van het kerstpakket door 
RTL naar voren geschoven. Zij wa-
ren aangewezen via de website. Uit 
gesprekken bleek dat het hier ging 
om mensen die een emotionele pe-
riode achter de rug hebben, zich op 
de een of andere manier verdienste-
lijk hebben gemaakt dan wel bijzon-
dere hulp of zorg hebben verleend. 
Om die reden zijn de zes kerstpak-
ketten van AH op de juiste plaats 
beland, daarmee overigens niets 
tekort doend aan de andere kerst-
wensen. Waarmee maar gezegd wil 
worden dat eigenlijk elke kerstwens 
wel een kerstpakket waard zou zijn 
geweest…

Oudhollandse winterpret 
in Legmeer-West
Uithoorn - Zondag 28 december 
werd er dankbaar gebruik gemaakt 
van de natuurijsbaan in Legmeer-
West. De gemeente Uithoorn had 
het evenemententerrein, gelegen 
aan de Randhoornweg, onder wa-

ter gezet. Door de vorstperiode is 
dit terrein omgevormd tot een fan-
tastisch stukje natuurijs. De men-
sen vermaakten zich uitstekend, en 
er was ook de mogelijkheid om een 
warme versnapering te krijgen zoals 

snert, warme worst en koek en soa-
pie. Gezien het feit dat het nog even 
door zal vriezen zullen nog wel meer 
mensen de kans krijgen om de ijzers 
onder te binden.

Foto: Edwin Onclin

was de papiercontainer al vol en de 
toestroom van papier bleef aanhou-
den. Het werd een puinhoop, zoals 
op bijgaande foto’s is te zien. 
Het papier werd naast/tegen de 
containerbehuizing geplaatst, met 
als gevolg dat het door de wind de 
vrije ruimte werd ingeblazen en het 
milieu ontsierde. Nu weet ik wel dat 
het natuurlijk allemaal de schuld van 
de bewoners/gebruikers is, maar ik 
vind dat er van gemeentewege een 
deugdelijk afvoerschema opgesteld 
dient te worden dat zodanig aange-
past is, dat het de aan- en afvoer in 

evenwicht houdt. En als het nodig 
blijkt te zijn, laat men dan een keer 
extra de container legen; dit houdt 
de omgeving schoon en de ge-
moedstoestand van de bewoners/
gebruikers in de hand. Laten we sa-
men, bewoners en gemeente, stre-
ven naar een schoon en doelmatig 
gebruik van de containers en dit als 
goed voornemen voor het nieuwe 
jaar houden!
Ik wens u het beste voor 2009.
 

Eef Buurman,
bewoner Briandflat.

Wij zijn op zoek naar een

INVALkrAcht
voor de feestdagen, weekenden of bij 

ziekte van vast personeel.

wilt u meer weten? bel naar:
0297-566454, vragen naar joke of john
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op donderdag 18 december jl. heb-
ben de vrijwilligers van Vita Welzijn 
en Advies en het Loket Wonen Wel-
zijn en Zorg een high tea aangebo-
den gekregen als dank voor hun in-
zet in het afgelopen jaar. Deze blijk 
van waardering is hen samen met en 
in het Theehuis aan het Amstelplein 
aangeboden. 

Vol enthousiasme verzorgen de vrij-
willigers steeds weer het vervoer, de 

boodschappen en diverse klusjes 
voor de inwoners van Uithoorn.
Heeft u ook hulp nodig bij het doen 
van een klusje, boodschappen, de 
administratie en/of vervoer en weet 
u niemand die u daarbij kan helpen?
Neem dan contact op met het Lo-
ket WWZ. Dit Loket is gevestigd in 
het gemeentehuis en iedere werk-
dag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 
Het Loket is op deze tijden ook tele-
fonisch bereikbaar: 0297-513131.

Stichting Burgemeester 
Kootfonds te Uithoorn
Aanvragen subsidie 2009 
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organi-
saties en personen die menen op 
grond van hun activiteiten in Uit-
hoorn en De Kwakel èn hun fi nanci-
ele positie aanspraak te kunnen ma-
ken op steun kunnen vóór 26 maart 
2009 een onderbouwde subsidie-
aanvraag indienen. Daartoe behoort 
ook een zo recent mogelijk inzicht in 
de fi nanciële positie van de aanvra-

ger. De aanvraag moet worden ge-
richt aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds, 
Postbus 8, 1420 AA  Uithoorn. 
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdrage in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in 
april 2009 door het bestuur van Stich-
ting Burgemeester Kootfonds beoor-
deeld. Alle aanvragers krijgen schrif-
telijk bericht over de beslissing.
Voor nadere informatie kunt u zich 
wenden tot de heer mr. G. Roodhart, 
tel. 513151.

High tea voor vrijwilligers

Gemeentegids 2009
De nieuwe gemeentegids verschijnt later dan u in andere jaren ge-
wend was. Door technische omstandigheden kan de gids 2009 niet 
eerder bij u bezorgd worden dan eind januari. 
Adreswijzigingen e.d. voor deze gids kunt u niet meer doorgeven, 
maar wél voor de digitale ‘gemeentegids’. Op de homepage van www.
uithoorn.nl vindt u een link naar deze gids.

Schaatsen in 
Legmeer-West?
Het evenemententerrein van Leg-
meer-West ligt vlakbij sportpark De 
Randhoorn tussen Haas en Rand-
hoornweg. Het terrein heeft een 
grasmat en er omheen liggen lage 
dijkjes. Dankzij die dijkjes kan het 
terrein onder water worden gezet. 
Dan ontstaat tijdens een vorstpe-
riode een prachtige natuurijsbaan! 
Dankzij lichtmasten kan dan ook ’s 
avonds worden geschaatst. 

Omdat de weersvoorspellingen gun-
stig waren is het terrein dinsdag 23 
december onder water gezet. Met 
behulp van ongeveer 2000 m3 water 
ligt er in de laatste dagen van 2008 
afhankelijk van het weer 20 cm wa-
ter of ijs. 
Houdt het evenemententerrein 
dus in de gaten evenals 
www.uithoorn.nl

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

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

Dienstregeling ophalen huisvuil 
rond de jaarwisseling
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op donderdag. Op die dag wordt geen afval in-
gezameld. Om overvolle afvalcontainers te vermijden, zijn de inzameldagen 
verschoven.
WIJK 4A Thamerdal, Dorp, Zijdelveld
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari
WIJK 4B  Meerwijk-Oost
 Donderdag 1 januari 2009 wordt zaterdag 3 januari

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

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

lijkheid over de toekomstige opper-
vlakte van het winkelcentrum op het 
Legmeerplein.
Tijdens de openbare bijeenkomst 
op 12 januari geeft wethouder Le-
venbach een toelichting op het rap-
port en beantwoordt hij vragen. Di-
rect betrokken partijen zoals buurt-
beheer, de eigenaar van het winkel-
centrum, het café en zalencentrum 
en de Emmaschool zijn persoonlijk 
uitgenodigd en hebben de steden-
bouwkundige analyse inmiddels ont-
vangen.
De projectleiders van het project 
(Her-)ontwikkeling Legmeerplein 
zijn mevrouw A. de Boer en de heer 
F. Gerritsen. Voor vragen zijn zij te 
bereiken op tel.: 0297 513111.
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Buurtbeheer in december
Diverse buurten organiseren activiteiten rond Oud en Nieuw. Op de website 
van Buurtbeheer (buurtbeheer.uithoorn.nl) kunt u meer lezen over deze ac-
tiviteiten.

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

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

Viering Oud & Nieuw 
in De Kwakel
Gemeente, pol i t ie, brandweer, 
Woongroep Holland en een aantal 
inwoners van De Kwakel hebben 
ook dit jaar weer een draaiboek op-
gesteld om de viering van de jaarwis-
seling in De Kwakel tot een succes te 
maken. De inwoners van De Kwakel 
hebben zich dit jaar verenigd in de 
Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel. 
De viering zal voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar plaatsvinden op 
het pleintje Kerklaan/Drechtdijk. 

De Kerklaan en het deel Drechtdijk 
tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwa-
kelsepad/Boterdijk zijn op Oude-
jaarsdag vanaf 23.00 uur afgesloten 
voor verkeer. Deze afzetting duurt 
tot Nieuwjaarsdag 02.00 uur. 

Afgelopen jaar hebben vuurkorven 
de plek van het feest verlicht en ver-
warmd. Ook dit jaar is er toestem-
ming gegeven om een feesttent en 

vuurkorven te plaatsen in het cen-
trum van De Kwakel. 
Veiligheid is belangrijk tijdens de 
Oud en Nieuw viering. Daarom mo-
gen tijdens de afzettingsperiode au-
to’s in de Mgr. Noordmanlaan alleen 
op de parkeervlakken staan en niet 
ernaast. Bovendien zullen vrijwil-
ligers en VMB Security & Services 
surveilleren in en rondom De Kwa-
kel. Ze zullen onder andere in de ga-
ten houden of er sprake is van van-
dalisme. De politie zal controleren of 
er volgens de regels vuurwerk wordt 
afgestoken. Dit mag op Oudejaars-
dag vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur 
Nieuwjaarsnacht. 
De Stichting Vuurwerkgroep De 
Kwakel kan met het oog op de toe-
komst nog meer mensen gebrui-
ken voor organisatorische onder-
steuning. Nadere inlichtingen en 
aanmeldingen bij Paul Boere: 06-
27125690.

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

Scheidingsdepot is op 31 december (zoals gebruikelijk op woens-
dag) en op 1 januari gesloten.

Openingstijden balie Werk en 
Bijstand rond de feestdagen
De balie voor het spreekuur van cluster Werk en Bijstand is rond de feestda-
gen geopend op 
• Woensdag 30 december: gemeentehuis gesloten ‘s middags
• Vrijdag 2 januari: gemeentehuis gesloten
Dit geldt alleen voor de spreekuren in de gemeente Uithoorn, de spreekuren 
op woensdag in de gemeente Aalsmeer gaan gewoon door.

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

Verpleeghuisarts dr. Tjerk Salomons 
spreekt dan over “Wat gaat er mis in 
je hoofd bij dementie?”

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring, Hanneke ten Brinke, tel. 
020-5454273.

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

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

31 dec. Viering Oud & Nieuw in feesttent bij Dorpshuis

2009
1 jan.  Nieuwjaarsduik bij botenhuis Michiel de Ruyter. 
 Startschot om 12.30 uur door wethouder Verheijen
2 jan. Inzamelen vuurwerkafval bij Europarei (kinderactie) 
 (11.00-15.00 uur)
7 jan. Nieuwjaarsreceptie WMO-raad in restaurant van 
 gemeentehuis (20.00 uur)
10 jan. Nieuwjaarsborrel buurtbeheer De Kwakel, dorpshuis 
 De Quakel (15.00 uur) 
12 jan. Informatieavond met wethouder Levenbach in Alkwin Kollege 
 over stedenbouwkundige analyse Legmeerplein (20.00 uur).
15 jan.  Alzheimer café in Het Hoge Heem (19.00 uur).
10 feb. Vierde bijeenkomst Mircroklimaat (vermindering 
 vliegtuighinder) in Thamerkerk met wethouder Verheijen 
 (19.30 uur) 
28 mrt. 1e Uithoornse Puzzeltocht Admiralengroep Uithoorn. 
 Start bij Thamerkerk vanaf 10.00 uur. 

Kerstbomen
Begin 2009 haalt de gemeente oude kerstbomen op. Zet 

uw afgedankte kerstboom tegelijk met uw afvalcon-
tainer op de containeropstelplaats. Het is belangrijk 

dat u het kruis en de spijkers van de boom haalt. 
De boom wordt namelijk versnipperd. Bewoners 

van hoogbouwwoningen kunnen hun afge-
dankte bomen bij de (ondergrondse) ver-

zamelcontainers zetten.

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

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

uit;

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

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

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

tijdens de feestdagen
Tarieven Regiotaxi per 2009
De eigen bijdrage voor het ge-
bruik van de Regiotaxi is gerela-
teerd aan het strippenkaarttarief 
van het reguliere Openbaar Ver-
voer. Per 1 januari 2009 stijgt de 
prijs van de blauwe strippenkaart 
met 5,9%. De eigen bijdrage ziet 
er met ingang van 1 januari 2009 

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

Uit ervaring blijkt dat tijdens de feest-
dagen veel gebruik wordt gemaakt 
van de Regiotaxi. Daarom is het ver-
standig tijdens deze dagen rekening 
te houden met de volgende richtlij-
nen.  

Op Oudejaarsavond rijdt de Re-
giotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op 
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi 
te rijden op de normale tijd: om 06.00 
uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestel-
len via telefoon 0900 - 899 83 43.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

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

RENOVATIE BUITEN-
RUIMTE EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en 
Monnetfl at
Al een aantal maanden  wordt in de 
buitenruimte tussen de Briandfl at en 
de Brusselfl at en aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de Monnetfl at ge-
werkt aan het groen en de bestra-
tingen. Deze werkzaamheden ma-
ken deel uit van de totale renovatie 
van de buitenruimte van de he-

WERK IN 
UITVOERING

le wijk Europarei. De plannen voor 
deze herinrichting zijn samen met 
de bewoners opgesteld in de zoge-
naamde werkateliers. Tot het ein-
de van dit jaar worden de heesters 
vervangen, nieuwe bomen aange-
plant en de gazons vernieuwd. Ook 
wordt bij de Brusselfl at en Briandfl at 
een trapveld aangelegd, voorzien 
van drainage. De doeltjes worden 
in het voorjaar 2009 geplaatst als de 
grasmat goed is aangeslagen. Bij de 
Monnetflat worden ook de trottoirs 
aan de zuidzijde en de oostzijde van 
de fl at herstraat.

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL

 
Op de hoek van de Drechtdijk en 
Boterdijk gaat de firma Bot Bouw 
11 appartementen bouwen. Het he-
le project duurt ongeveer anderhalf 
jaar.  De aannemer is op 18 novem-
ber begonnen met het heien voor de 
nieuwbouw. In het eerste kwartaal 
van 2010 is de oplevering van de ap-
partementen gepland. Meer info: 
Bot Bouw, Cor van der Lin-
den, tel.: 06-52092090



 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in het 
grijze kader.
Zijdelwaard
- Ter Braaklaan 46, vergunning voor het vergroten van een woning aan de ach-

terzijde. Bezwaar: t/m 2 februari 2009.

 VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 2009 
aan de heer B. Lemmens, namens IJsman BVBA, voor het venten van consump-
tie-ijs in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 in de Ge-
meente Uithoorn. (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders. Tot uiterlijk 24 januari 2009 kan tegen voormelde vergunning be-
zwaar worden aangetekend.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen, als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, van UBA 
Bouw b.v., J.A. van Seumerenlaan 4 te Uithoorn. De melding betreft het bouwen 
van een nieuwe, deels onderkelderde, entree. 
Op de inrichting zijn de voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. Hierdoor vervalt de ver-
gunningplicht op grond van de Wet milieubeheer. De Algemene wet bestuurs-
recht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instel-
len van beroep.

75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep 
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door 
de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk 
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijk-
heid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u 
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

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

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Beleidsregels eenmalige uitkering sociale minima 2008. Info: Afdeling Dienst-

verlening cluster Werk en Bijstand, de heer C.H.L. Bakker, tel: 513255. Inza-
geperiode: 28 november 2008 t/m 10 januari 2009

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk-Oost
- Fender 8, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een terrasoverkapping.
Zijdelwaard
- Joost van den Vondellaan 12, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van 

een woning aan de achterzijde en onderheid terras en een gevelwijziging aan 
de straatzijde.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wilhelminakade 81, reguliere bouwaanvraag voor het vernieuwen van een 

aanbouw tot serre.

30 DECEMBER 2008

pagina 4 Nieuwe Meerbode - 30 december 2008
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O F F I C I Ë L E  M E D E D E L I N G E N  E N  B E K E N D M A K I N G E N

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

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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan 
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aange-
geven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de open-
bare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden 
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt 
u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schrif-
telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het even-
tueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 

0 2 5 1 - 6 7 4 4 3 3

BIJ ONS ZIJN UW 
RECLAMEFOLDERS/KRANTEN

IN JUISTE HANDEN!

BÉL VOOR OPTIMALE
VERSPREIDING MÉT DEZE 

KRANT MEE NAAR:

Kijk ook op onze website: WWW.VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in Tanzania:

De omheining van het 
schoolterrein

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Het werk is klaar. Een goed begin van het nieuwe jaar! 
Het schoolterrein is omheind met een prachtmuur!! Oordeel zelf.
Behalve een stevige muur van hoge kwaliteit is er een werkplaats aan-
gebouwd waar een soort ambachtschooltje is gesticht. Kinderen kunnen 
hier het tapijt knopen leren. Ook is er een kantoortje voor de bewaking 
aangebouwd en een opslagplaats.
De omheining heeft dus meerdere functies maar het belangrijkste is toch 
de bewaking en beveiliging. Er kunnen nu niet meer allerlei voertuigen 
over het terrein rijden, wat heel gevaarlijk is voor spelende kinderen, 
maar ook dreigt niet meer het gevaar dat er ongewenste bouwwerken 
van derden op het schoolterrein worden opgericht. En natuurlijk zijn de 
eigendommen van de school nu veel beter beveiligd. Niet overbodig in 
een land met een enorme werkloosheid. Dat veroorzaakt (uiteraard zou je 
haast schrijven) veel diefstal. 
De bouw van de omheining heeft als nevenresultaat een stuk werkgele-
genheid geschapen voor een groep mensen. Ook dat is heel positief.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette is eenieder die deze omheining 
mogelijk heeft gemaakt zeer dankbaar.

Nel Bouwhuijzen

home.wanadoo.nl/ivnrvu

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Voor de meeste vogelliefheb-
bers is het voorjaar en begin 
van de zomer de mooiste tijd 
van het jaar als alles af en 
aan vliegt om het ongeduldige 
nageslacht zo snel mogelijk 
zelfstandig te krijgen en met 
de mooiste liederen het territo-
rium luidruchtig wordt afgeba-
kend. Toch valt er zelfs, of juist, 
in de winter van een prach-
tig schouwspel te genieten. 
De meeste mensen kennen 
wel de zwermen spreeuwen 
die als grote wolken door de 
lucht kolken. Minder bekend 
wellicht is dat ook kieviten 
dit soort capriolen uitvoeren. 
Kieviten zien we hier het hele 
jaar door dus ook in de win-
ter, maar dat wil niet zeggen 
dat we altijd dezelfde kievi-
ten zien. Veel kieviten kennen 
namelijk ook een trek. Op de 
site Migration Mapping Tool ( 
http://blx1.bto.org/ai-eu/) van 
de Britse vogelvereniging kun 
je goed zien waar “onze” kie-
viten (Lapwing in het Engels) 
allemaal naar toe gaan. Op 
basis van geringde exempla-
ren kan men nagaan hoe de 
vogels zich door het jaar heen 
verspreiden. Sommige blijven 
het hele jaar hier in de buurt. 
Andere broeden in het westen 
van Rusland maar komen in 
oktober, november onze kant 
op om in april weer hun broed-
gebieden op te zoeken. Meer 
kouwelijk aangelegde kieviten 
komen in mei deze kant op 
maar vertrekken in oktober 
alweer richting Noord-Italië 
of Noord-Spanje om daar de 
winter door te brengen. 
Om terug te komen op de 
kievitendans: als u tegen de 
schemering eens gaat kijken 
op Waverhoek hebt u grote 

kans dat u ervan kunt genie-
ten. Als u iets te vroeg komt, 
valt er nog geen kievit te ont-
dekken. Die zijn druk bezig hun 
maaltje bijeen te sprokkelen 
in de velden. Maar als u naar 
de lucht blijft kijken zult u plot-
seling ontdekken dat de ene 
groep na de andere arriveert 
op deze overnachtingsplek. 
Ze voegen zich samen en 
scheren als één organisme 
rakelings over het waterop-
pervlak. Als bij toverslag draait 
de hele groep de andere kant 
op en licht de donkere wolk 
plotseling op als de vogels 
hun lichtgekleurde onderkant 
naar u toe draaien. Waar in 
de zomer voortdurend het syn-
thesizer-achtige “kieoewiet” te 
horen is, dansen ze nu in diepe 
stilte. Alleen als de vlucht vlak-
bij komt is de karakteristieke, 
wat trage, roofvogelachtige 
vleugelslag goed te horen. 
Van dit zwijgende, maar dy-
namische fenomeen gaat een 
uiterst ontspannende werking 
uit. Als de hele zwerm een dik 
half uur over het wateropper-
vlak gedanst heeft, wordt het 
tijd voor de nacht en strijkt de 
hele groep rustig neer op een 
deel van Waverhoek dat net 
droog staat.

Mocht u het wat te koud vinden 
om te gaan kijken, dan kan een 
blik op good-times.webshots.
com/album/562189851QcEiFE 
u wellicht overhalen toch eens 
in levenden lijve te gaan kijken 
naar deze prachtige voorstel-
ling.

Sep Van de Voort,
IVN De Ronde Venen

http://home.wanadoo.
nl/ivnrvu/ 

Voor de meeste vogelliefheb- kans dat u ervan kunt genie-

Dansvoorstelling in 
de open lucht

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  
Bijgaande foto kregen we dit weekend opgestuurd van John Veenhof.
Hij schreef erbij:
“Zoals op bijgaande foto te zien is, heeft niet Haaksbergen de primeur, 
maar Uithoorn.
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Uithoorn - “Wij wensen u smake-
lijke feestdagen”. Dat was veelvul-
dig te horen aan de kassa in de 
winkels op het Zijdelwaardplein en 
het Amstelplein. De winkeliers heb-
ben goed gedraaid het afgelopen 
weekend waar de koopzondag zich 
na een drukbezochte zaterdag an-
dermaal kon verheugen in een flin-

ke belangstelling van het kooplusti-
ge publiek. Kredietcrisis wat is dat, 
kan men zich afvragen als je hoort 
dat de winkels soms recordomzet-
ten denken te hebben gedraaid.
Misschien wel voor het laatst en 
volgend jaar duidelijk minder? Nie-
mand die het kan voorspellen. Maar 
dit zit in elk geval ‘in de pocket!’ 

Waar afgelopen zondag het winkel-
centrum Zijdelwaardplein natuurlijk 
ook geopend was, miste men pu-
bliekstrekkers in de vorm van ludie-
ke optredens of de inbreng van ex-
tra gezelligheid. Het stond althans 
niet aangekondigd. Hoe anders was 
dit op het Amstelplein waar behalve 
een fraaie en sfeervolle kerstversie-
ring een in Charles Dickens tenue 
geklede brassband haar best deed 
sfeer te brengen. En dat lukte heel 
goed. Wie dat wilde kon zich tegoed 
doen aan proefhapjes die verschil-
lende charmant geklede gastvrou-
wen aan bezoekers van het winkel-
centrum presenteerden.
Zondag is het duidelijk minder druk 
geweest dan zaterdag, maar daar-
om niet minder gezellig. Toen was 
er een pianist in de hal van Winkel-
centrum Amstel Plein die de sterren 
van de hemel speelde en kon men 
met het oog op de oud en nieuwvie-
ring alvast iets van de oliebollen en 
de glühwein proeven bij het Thee-
huis. Kortom, Winkelcentrum Am-
stel Plein heeft tijdens het koop-
weekeinde een sfeervolle kerstsfeer 
weten te creëren voor haar klanten. 
Dat draagt bij aan gezellig winkelen 
en boodschappen doen.

“Wij wensen u smakelijke 
feestdagen”

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

Ja! Ja! Oude jaar
De donkerste dag is 
weer voorbij. Wij gaan 
weer naar het licht toe 
in mooi winterweer. Wij 

hebben ruim de tijd gekregen om na te denken, 
om te filosoferen over alles, met een tussenpauze 
in de kerstdagen. Wat een haast had iedereen 
weer voor de kerstdagen om alles binnen te 
slepen wat ze allemaal niet op kunnen eten. 
Ja! Ja! Wat gebeurt er met de resten? Gaan die 
nog op tussen de oliebollen en appelflappen? 
We zullen het zien aan het aantal grijze 
minicontainers dat weer buiten staat. Januari 
2009 begint de gemeente ervaringsgewijs al 
met twee keer grijs. Ja! Ja! Het lijnen moet 
ook nog even wachten, bijvoorbeeld tot 11 
januari want de nieuwjaarsrecepties dagen 
niet uit tot afslanken. Maar dan gaan wij er 
weer tegenaan. Ja! Toch? Het Estafetteproject 
baart toch zorgen. Geen winkels. Nauwelijks 
voorzieningen. Toenemend autogebruik in een 
maatschappij die vraagt om duurzaam bouwen 
waarbij dus steeds minder gebruik van de auto 
gewenst is Ja! Ja! Zogenaamd een toename 
van het aantal woningen voor bejaarden. Dat 
is schijn, want het aantal woonruimten in 
Avondlicht wordt bijna gehalveerd in verband 
met de noodzakelijke verbouwing en onze 
bejaarden moeten toch opgevangen worden 
en ergens wonen. Ze moeten zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen functioneren, want hulp is 
ook al schaars door de veroudering van ons 
dorp. En van de mensen in al die dure villa’s 
en huizen is weinig hulp te verwachten. Velen 
vragen zelfs om hulp. Ja! Ja! (Tegen de tijd dat 

het plan over tien jaar klaar zou zijn is Twistvliet 
ook alweer bejaard.) Je gaat dus bejaarden 
in goedkope woningen onderbrengen die 
eigenlijk ook voor starters op papier staan in 
een gebied buiten het centrum waar juist de 
gezelligheid te vinden is. Niks gezelligs in de 
buurt. Geen brede school of iets dergelijks. 
Geen opvang. Triest. Ja! Ja! Hoe zou het nu 
gaan met al die vragen van de Raadsleden 
die in de laatste, “echt de laatste”, mislukte 
rondetafelgesprekken zijn gesteld? Zou 
daar serieus naar gekeken worden of volgt 
men weer de oude politiek. Je weet wel. 
Toch? Zoals dat ook met vredesbestanden is 
van twee strijdende partijen. Zoiets als een 
wapenstilstand om de gelederen te versterken. 
Dat zou hier betekenen niet proberen de 
vragen op te lossen maar proberen een beperkt 
aantal tegenstemmers om te praten (of zo 
iets) en over te halen voor het wangedrocht te 
stemmen, zodat het plan met de minst mogelijke 
“democratische” meerderheid van bijvoorbeeld 
1 stem wordt aangenomen en ons de komende 
50 jaar op te schepen met het wangedrocht. 
De verenigingen zijn al met mooie beloften 
gepaaid, dus waarom verder ook niet voortgaan 
op dezelfde manier. Ja! Ja! Wij zullen het zien. 
Democratie! Ja! Ja! Democratie! We kunnen in 
ieder geval onze democraten op 7 januari in 
De Boei weer de beste wensen overbrengen. U 
moet erbij zijn, want de vrijwilligers van de vele 
hulporganisaties en verenigingen zijn ook weer 
met kramen aanwezig en die verdienen onze 
handen en ondersteuning.

John B. Grootegoed

Kerstboom gestolen
Waver - Bij ons voor het huis staat al enige jaren rond 
kersttijd een verlichte kerstboom van zo’n 3 meter.
Deze staat toch zeker wel bekend in de Waver! Gewoon 
simpelweg een silhouet van een fraaie boom, verlicht 
met een slang!
In de loop van maandag 22 december kwam de vrouw 
des huizes (mijn moeder) er achter dat de boom weg 
was?! Redelijk verbouwereerd belt ze haar man (mijn 
vader), ook hij wist van niks.
Een conclusie is snel gemaakt, de boom is in de nacht 
van zondag 21 op maandag 22 december ontvreemd!!
Ook de buren (de boom staat op de erfscheiding) ston-

den perplex! Dit doet de kerstsfeer in de Waver toch 
even een domper geven! Wie doet nou zo iets?
Als ze de boom echt zo mooi hadden gevonden, had 
gewoon eens aangebeld, misschien hadden ze hem na 
de kerst met toestemming en voor niets mogen mee-
nemen...?
Misschien heeft iemand iets gezien? De laatste tijd zijn 
er al meer inbraken in auto’s geweest en dingen ont-
vreemd in de Waver.

Debby de Graaff
De Waver

Kerstviering speciaal voor 
de kinderen
Regio - Bij binnenkomst leek het 
een gewone kerstviering te zijn 
maar als je rondkeek viel het grote 
aantal kinderen op in alle leeftijden. 
Wel natuurlijk vergezeld door of opa 
en oma of door papa en mama. En 
de dienst zelf stond ook voor het 
grootste gedeelte in het teken van 
de kinderen en werd ook uitgevoerd 
door de kinderen. Zo was er het kin-
derkoor Op-Maat dat helemaal in 
kerstsfeer met rode kerstmutsen op 
hun bijdrage leverden en een kerst-
spel dat ook opgevoerd werd door 
de kinderen. De sfeer was meteen 
heel anders dan bij een ‘gewone’ 
kerstdienst. Hier en daar zag je een 
kind dat opgetild werd door zijn of 
haar ouders om het beter te kun-
nen zien, af en toe was er gehuil van 
een kind dat het duidelijk niet naar 
zijn of haar zin had en af en toe ren-
de er een kind door de kerk. Want 
ja, zo lang stilzitten is ook niet alles. 
Als liedjes vooraf aan de dienst wer-
den gezongen allereerst het verhaal 
van Jozef en Maria die geen plaats 
konden krijgen en uiteindelijk te-
recht kwamen in de stal waar Ma-
ria’s zoon geboren wordt ‘niet voor 
geweren of geweld maar voor de 
herders in het veld’. Als tweede ‘Tjok 
tot aan de nok’ . ‘Vol is het overal vol 
nergens plaats maar wij hebben ge-
noeg aan een simpele stal’. Het der-
de liedje dat vooraf aan de eigenlij-
ke viering werd gezongen was een 
liedje over de engeltjes. ’Engeltjes 
zweven zelden voorbij maar als ze 
dat doen doen ze ’t meestal heel blij. 
‘k hoorde vanmorgen zo’n engelen-
stem en die zong van een kindje in 
Bethlehem’. Als openingslied was er 
het bekende kerstlied dat door ie-
dereen ook werd meegezongen: 
’Komt laten wij aanbidden’. Daarna 
werd het thema van deze kinder-
kerstviering voorgelezen:

Blij
‘Kerstmis daar word je blij van. 
Kerstmis is een feest van warmte, 
versieringen, lichtjes. De wereld ziet 
er een paar dagen heel wat mooi-
er uit. Met Kerstmis zijn de scholen 
dicht, fijne tijd om andere dingen te 
doen en ook een tijd van lekker eten 
en laat naar bed’. Het voorgelezen 
thema werd gevolgd door de gezon-
gen schuldbelijdenis en daarna las 
Joyce het gebed voor: Grote men-
sen spreken nu van vrede en van 
goed zijn voor alle mensen. Maar ik 
zeg vandaag tot Jezus. Ik ben blij dat 
je er bent’. In het liedje ‘Kerstmis is 
meer’ wordt gezongen dat Kerstmis 
wel iets meer is dan alleen maar kal-
koen en kerstbrood met spijs maar 

het licht van de wereld en de droom 
van een wereld vol licht. Daarna 
kwam het kerstspel met de knorrige 
herder Joram die eigenlijk nergens 
wat van wil weten en altijd loopt 
te mopperen. Ook op die bijzonde-
re avond. “Ik heb er genoeg van,  
waarom kunnen die stomme scha-
pen niet op zichzelf passen: ”Maar 
ja, hij gaat toch maar op weg naar 
de andere herders die hem lachend 
aan zien komen. ’Daar is Joram, je 
kunt wel zien dat hij er weer echt 
zin in heeft: “Laat mij maar liever 
slapen”, vindt Joram. Als tussenlied 
was er het liedje over de aankon-
diging van de geboorte aan Maria 
“Schrik niet want wat ik kom zeggen 
is juist heel fijn. Jij krijgt een klei-
ne baby die zoon van god zal zijn’. 
Het kerstspel gaat weer door en Jo-
ram schrikt uit zijn slaap op van een 
plotseling licht. Dat is de engel Ga-
briel die komt vertellen dat er een 
baby is geboren in Bethlehem. Maar 
Joram vindt het maar niets: “Mooie 
boel zo’n baby, alweer zo’n drukte-
maker die ons wakker houdt met 
zijn gehuil”. Dan vertelt de engel dat 
het een heel bijzonder kind is en dat 
de herders gauw moeten gaan kij-
ken. Joram vindt het nog steeds ge-
zeur: “Wat een gedoe allemaal, ik 
snap niet waar dat goed voor is”. 
Dan klinkt er een prachtig lied, ge-
zongen door de engelen en het koor 
zingt het liedje van de Engelkens die 
door het luchtruim zweven.

Rennen
De andere herders rennen zo snel 
ze kunnen naar Bethlehem en Jo-
ram loopt er mopperend achteraan:  
“Wie rent er nou ’s nachts naar de 
stad en onze schapen dan”. Als de 

andere herders roepen dat hij moet 
opschieten zegt Joram kwaad ‘Hou 
op man, ik ben doodop en wat is 
dat nou helemaal: een kribbe, dat is 
gewoon een houten bak met hooi’. 
Maar toch loopt hij door en geluk-
kig kunnen ze de stal makkelijk vin-
den want er boven staat de mooiste 
ster die ze ooit gezien hebben. Tus-
sendoor zingt het kinderkoor weer 
een liedje over de ster die de her-
ders de weg wijst. De herders ko-
men binnen en zijn wel een beetje 
verlegen maar Jozef en Maria vin-
den het leuk dat ze gekomen zijn en 
het kindje kijkt stralend naar de her-
ders en dan wordt zelfs Joram blij 
en heeft berouw dat hij altijd zo’n 
mopperpot is geweest. Als de her-
ders weggaan, zingt hij zelfs een 
lied. Daarna zingt Nick een liedje 
over wat de herder heeft gezien en  
volgt het bekende evangelieverhaal. 
Eline zingt het lied ‘Stille Nacht Hei-
lige Nacht’. Het koor zingt  weer een 
liedje over de sterren in de nacht en 
of dat het eind van het geweld op 
aarde zal betekenen. Dan wordt ie-
dereen gevraagd om elkaar ‘vrede’ 
te wensen. ‘Jingle Bells’ zorgt voor 
het vrolijke effect. Als slotlied wordt 
het mooie lied ‘Midden in de win-
ternacht gezongen’. Met als toegift 
nog even het Feliz Navidad. Voor de-
ze kinderkerstviering waren oud-le-
den van het koor speciaal gekomen, 
evenals extra leden voor her kerst-
programma. Want om zoiets in el-
kaar te zetten kun je natuurlijk wel 
wat extra handen gebruiken. Zowel 
voor de kinderen als voor de vol-
wassenen een  kerstviering met nu 
eens een knorrige herder in plaats 
van allemaal vrolijke herders wat 
wel zo menselijk overkomt.

Hizi Hair’s Metamorfose 
avond komt er weer aan!
Mijdrecht - Na een succesvolle 
metamorfose avond te hebben ge-
had in februari 2008, krijgt deze ac-
tie weer een vervolg. U kunt zich in-
schrijven door middel van de bon el-
ders in deze krant. Deze actie is voor 
iedereen die zich graag wil laten 
verrassen in het nieuwe jaar voor 
een nieuwe coupe, kleur en visagie.
Hizi Hair trekt op de sluitingsdatum 
17 januari 2009 vijf winnaars die van 
Hizi Hair bericht krijgen om zich he-
lemaal te laten verwennen. Mooier 
kan het jaar toch niet beginnen?
Schrijft u ook uw e-mailadres er-
bij en u ontvangt 4x per jaar de Hi-
zi Hair e-newsletter met allerlei leu-
ke acties.

Wat en wie is Hizi Hair?
Met de inmiddels 52 Hizi Hair salons 
zijn zij vooruitstrevend op het ge-
bied van hun doeltreffend concept 
bestaande uit: Service, Kwaliteit en 
Aandacht voor de klant.
Hun haarstylistes kijken goed naar 
de klant en gezichtsvorm en luiste-
ren intussen naar uw wensen. Hier-
bij geven zij een goed en passend 
advies op het gebied van coupe, 

kleur en vorm. Tevens bieden zij u 
een passend en eerlijk advies voor 
hoofdhuid en haarproducten. Bij 
Hizi Hair treft u uitsluitend profes-
sionele producten. De kwaliteit en 
verzorgende waarde liggen op een 
hoog niveau, hierdoor verbruikt u 
minder, waardoor u er langer plezier 
van heeft en uiteindelijk voordeliger 
uit bent. Op het gebied van haar-
cosmetica werkt Hizi Hair met Ke-
rastase en L’Oréal. Tevens geven zij 
u slylingtips om zo nog langer van 
uw coupe te mogen genieten. Bij Hi-
zi Hair is de klant echt koning en u 
wordt dan ook van top tot teen in de 
watten gelegd. Dankzij hun inten-
sieve trainingsprogramma vanuit de 
eigen Hizi Hair Acedemy, worden de 
haarstylistes uitstekend getraind in 
vaktechniek. Maar ook op persoon-
lijke ontwikkeling wordt aandacht 
besteed d.m.v ons eigen opleidings
 instituut: de Hizi Hair University d-
ie een grote bijdrage leverd aan nieuw
 talent. Hun service uit zich in de 
wachttafel met comfortabele stoe-
len en gratis gebruik van internet, 
compleet met een ruime keuze aan 
diverse koffie- en theesoorten, limo-

nade en evt. een lekker soepje voor 
tussen de middag of na 16.00 uur. 
Dit alles om de wachttijd zo aange-
naam mogelijk te maken.
Bij Hizi Hair kunt u gebruik maken 
van de massagestoel tijdens uw 
hoofd-wasmassage. Bent u al be-
kend met Hizi Hair’s relaxmassa-
ge? Dit is een 10 minuten durende 
hoofdhuidmassage met een keu-
ze uit diverse olieën die u zal ont-
spannen, om zo weer “fris” voor de 
dag te komen. Speciale actie: Relax-
massage van 13,45 euro voor 9,95 
euro. (tip: ook leuk om weg te geven 
als cadeautje)

Wil jij model worden 
bij Hizi Hair?
Dat kan!
Door hun ambitie om te groeien 
doen zij mee aan wedstrijden zoals 
o.a de Color Trophy en de Coiffure 
Award.
Kom gerust binnen voor informatie 
en schrijf je in!

Hizi Hair is gevestigd aan de Dorps-
straat 46 in Mijdrecht 
Weer genieten van mooi haar!

Nieuw bij de ‘Paraplu’:

Cursus 
‘Spreken in het openbaar’

Wilnis - In de maand januari 2009 
start bij Stichting ‘Paraplu’ op-
nieuw een cursus “Spreken in het 
openbaar”. Dezelfde cursus die in 
het najaar heeft plaatsgevonden 
bleek bijzonder populair te zijn.
Het belangrijkst voor het houden 
van een spreekbeurt in het open-
baar is het schrijven van een ar-
tikel. Zodra men in staat is een 
goed artikel te schrijven, kan 

men alle soorten spreekbeurten 
of toespraken houden. Met be-
hulp van de cd-rom “Train je vaar-
digheden” wordt de mogelijkheid 
geboden te werken aan het ver-
groten van het zelfbewustzijn en 
daarmee aan het gemak waar-
op men zich in het openbaar uit-
drukt.
De cursus bestaat uit vijf les-
sen van 2 uur op de woensdag-

avonden vanaf 14 januari en kost 
slechts 33 euro.
Voor meer informatie en voor aan-
melding kan contact worden op-
genomen met Jacqueline Adema, 
tel. 0297-283908. Via e-mail kan 
men altijd terecht op het adres
info@stichtingparaplu.nl of op de 
website  www.stichtingparaplu.nl, 
ook voor het downloaden van een 
inschrijfformulier.

Knotgroep Uithoorn 
start in De Hoef

Regio - In het nieuwe jaar op 
zaterdag 3 januari gaat de Knot-
groep Uithoorn weer aan slag in 
De Hoef.

Langs de Westzijde en op het erf 
van de veehouderij van de fami-
lie Burggraaff staan vele knot-
wilgen en –essen die de groep 
nog goed kent van drie jaar gele-
den: ze moeten nodig weer wor-
den bijgewerkt! En het is prach-
tig werken, zo langs de Krom-

me Mijdrecht met uitzicht op het 
‘bovenland’.

De Knotgroep start vanaf de 
boerderij van Burggraaff aan 
Westzijde 22 in De Hoef. Borden 
“Knotgroep Uithoorn” langs de 
weg geven de locatie aan.

Van 9.00 tot 13.00 uur wordt er 
gewerkt, maar halverwege de 
ochtend is het in de schuur bij 
het jongvee even uitrusten met 

koffie of thee met lekkere koek, 
en na afloop is daar voor ieder-
een soep.

De Knotgroep heeft goed ge-
reedschap, maar neem zelf be-
ker en lepel mee.

Iedereen die ervan houdt om een 
ochtend actief in de natuur be-
zig te zijn, is welkom!  Voor meer 
informatie: Bert Schaap 0297-
565172.
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januari

februari

maart

•	 De	 RK-Kerk	 aan	 de	 Schans	 in	 Uithoorn	 is	 onver-
wacht	al	vóór	de	kerstdagen	gesloten	omdat	de	kerk	
niet	meer	veilig	zou	zijn	voor	bezoekers.	Een	voor-
opgezet	plan,	zo	beweert	stichting	B.O.U.D.	De	kerk	
zou	al	verkocht	zijn.

•	 Wederom	is	er	een	groot	gaslek	geconstateerd	aan	
de	Drechtdijk	in	De	Kwakel.

•	 Wethouder	Monique	Oudshoorn	hoopt	op	een	posi-
tieve	en	constructieve	oplossing	voor	behoud	van	de	
Schanskerk	en	De	Burght.

•	 Sommige	(dure)	ramen	van	de	Burghtkerk	zijn	door	
vandalen	ingegooid.	Naar	zeggen	heeft	het	niets	te	
maken	met	de	voorgenomen	sluiting	van	de	kerk.

•	 Het	parochiebestuur	van	de	R.K.	kerken	in	Uithoorn	

ontkent	 de	 verkoop	 van	 de	 Schanskerk	 aan	 Rabo	
Vastgoed.

•	 Wethouder	 Levenbach	 blijft	 erbij	 dat	 de	 Irenebrug	
over	de	Amstel	gesloten	en	afgebroken	moet	wor-
den	waarvoor	een	 (historische)	 loopbrug	met	aan-
sluiting	op	de	Schans	in	de	plaats	komt.

•	 In	de	derde	week	van	januari	heeft	het	kerkbestuur	
ook	het	parochiecentrum	naast	de	Schanskerk	ge-
sloten.	Daarmee	worden	tal	van	clubs	en	verenigin-
gen	gedupeerd	die	er	gebruik	van	maken.

•	 De	 gemeente	 geeft	 wijkbewoners	 meer	 zeggen-
schap	over	hun	eigen	buurt.

•	 Atletiek	 Klub	 Uithoorn	 organiseert	 haar	 jaarlijkse	
hoogtepunt:	de	Kenwoord	Run.

•	 De	gemeenteraad	stemt	in	met	het	voorstel	van	B&W	

om	 een	 ‘knip’	 aan	 te	 brengen	 in	 de	 toegang	 naar	
de	Irenebrug	over	de	Amstel.	Er	worden	enkele	vari-
anten	ter	bestudering	aangedragen	hoe	Amstelhoe-
kers	naar	het	centrum	van	Uithoorn	kunnen	komen.

•	 In	het	kader	van	de	Nationale	Voorleesdagen	 leest	

Wendy	van	Dijk	voor	bij	kinderen	van	de	Blokken-
doos.	Die	boden	haar	2.000	euro	aan	voor	haar	pro-
gramma	Heel	Holland	Helpt.	De	kinderen	hebben	dit	
bedrag	bij	elkaar	gekregen	door	verkoop	van	schil-
derijtjes	die	zij	zelf	hadden	gemaakt.

•	 Vanwege	een	betaling	door	stichting	BOUD	aan	een	
aannemer	die	reparatiewerkzaamheden	gaat	uitvoe-
ren	kan	de	R.K.-kerk	aan	de	Schans	weer	geopend	
worden	voor	kerkdiensten.

•	 Dankzij	berichtgeving	 in	de	Nieuwe	Meerbode	zijn	
er	genoeg	nieuwe	vrijwilligers	om	buurthuis	Ponde-
rosa	te	laten	doorgaan	met	haar	activiteiten.

•	 De	bekende	actrice	Yolanthe	Cabau	reed	op	verzoek	
van	TV-maatschappij	BNN	in	het	kader	van	het	pro-
gramma	Crazy	88	op	de	Zijdelweg	 in	Uithoorn	o.a.	
een	flitspaal	van	zijn	voetstuk.

•	 In	de	maand	 januari	heeft	de	gemeente	alle	afval-
containers	 omgewisseld	 voor	 nieuwe	 die	 voorzien	
zijn	van	een	chip.

•	 De	raadszaal	in	het	gemeentehuis	van	Uithoorn	zal	
rigoureus	 worden	 verbouwd	 omdat	 die	 niet	 meer	
aan	de	moderne	eisen	van	deze	tijd	voldoet.

•	 Uithoorn	heeft	er	een	nieuw	CDA	gemeenteraadslid	
bij:	André	Smits.	Hij	is	de	opvolger	van	CDA-raadslid	
Geer	Hubers.

•	 Het	oude	fabrieksgebouw	van	Sigma	aan	de	Wieger-
bruinlaan	wordt	(eindelijk)	gesloopt.

•	 GroenLinks	 komt	 met	 een	 initiatiefvoorstel	 inzake	
het	Speelbeleidsplan	voor	Uithoorn	en	De	Kwakel.

•	 VVD	Noord-Holland	schenkt	een	Valentijnstaart	aan	
de	stichting	B.O.U.D.	voor	inspanningen	tot	behoud	
van	de	Schanskerk.

•	 Er	 is	 een	nieuwe	 JOP	geplaatst	 voor	de	 jeugd	na-
bij	het	buurthuis	Ponderosa.	Er	moet	nog	een	naam	
worden	bedacht.

•	 Op	de	schrikkeldag	geboren	baby’s	kunnen	gemeld	
worden	bij	de	Nieuwe	Meerbode.	Daarbij	kunnen	de	
ouders	een	taart	in	ontvangst	nemen.

•	 De	VVD	wil	een	werkgroep	ter	beoordeling	van	de	
procedure	rond	de	Brede	School.

•	 Wethouder	 Maarten	 Levenbach	 van	 de	 gemeente	
Uithoorn	gaat	ondanks	beloften	eigenwijs	door	zich	
uitsluitend	te	beperken	tot	één	onderzoek:	het	slo-
pen	van	de	Irenebrug	en	het	plaatsen	van	een	loop-
brug.	Dit	terwijl	de	gemeenteraad	opdracht	heeft	ge-
geven	tot	het	onderzoeken	van	nóg	twee	andere	va-
rianten.

•	 In	 Aalsmeer	 is	 het	 digitale	 loket	 van	 de	 gemeente	
geopend.	Uithoorn	en	Aalsmeer	zullen	er	in	een	sa-
menwerkingsverband	gebruik	van	gaan	maken.

•	 In	een	 landelijk	onderzoek	van	de	Voedsel	en	Wa-
ren	Autoriteit	scoort	de	gemeente	Uithoorn	goed	als	
het	 gaat	 om	 controle	 en	 onderhoud	 van	 speeltoe-
stellen	 in	 de	 openbare	 ruimte.	 De	 score	 is	 met	 80	

procent	ruim	boven	het	landelijk	gemiddelde	van	63	
procent.

•	 Vanwege	 de	 heropening	 van	 het	 Winkelcentrum	
Amstel	Plein	na	de	verbouwing	de	afgelopen	maan-
den,	komen	de	winkeliers	tijdelijk	uit	met	een	‘eigen	
krant’,	de	Amstelpleinbode.

•	 De	 jaarlijkse	schoonmaakactie	 ‘De	Kwakel	Schoon’	
is	 weer	 een	 groot	 succes.	 Veel	 inwoners	 hebben	
meegeholpen	 hun	 leefomgeving	 weer	 te	 ontdoen	
van	zwerfvuil	en	andere	rommel.

•	 Het	 CDA	 is	 verbaasd	 over	 de	 uitspraken	 van	 wet-
houder	Maarten	Levenbach	dat	hij	als	enige	variant	
ziet	het	afbreken	van	de	 Irenebrug	 ten	gunste	van	
een	voetgangers-	en	fietsbrug	over	de	Amstel.

•	 Tien	winnaars	bij	de	Postcode	Loterij	 vallen	 in	Uit-

hoorn	voor	275.000	euro	in	de	prijzen.
•	 Wethouder	Levenbach	duldt	geen	tegenspraak	in	de	

zaak	van	de	Ireneburg.	Hij	beschuldigt	de	pers	van	
leugenachtige	berichtgeving.

•	 Bij	de	sloop	van	het	oude	Sigma	fabriekspand	aan	
de	 Wiegerbruinlaan	 wordt	 door	 een	 gecertificeerd	
bedrijf	eerst	het	asbest	verwijderd.

•	 Om	te	voldoen	aan	de	eisen	van	de	provincie	inza-
ke	 hoogwaardig	 openbaar	 vervoer	 wordt	 een	 vrije	
busbaan	 aangelegd	 vanaf	 het	 busstation	 Uithoorn	
richting	Aalsmeer/Hoofddorp.	De	vraag	van	veel	be-
woners	rijst	of	de	oversteekplaatsen	bij	de	busbaan	
voor	 voetgangers	 en	 fietsers,	 met	 name	 die	 bij	 de	
Weegbree,	wel	veilig	genoeg	worden	uitgevoerd.
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•	 De	 gemeente	 Uithoorn	 wil	 haast	 maken	 met	 het	
vaststellen	 van	 het	 zogeheten	 beeldkwaliteitsplan	
Amstelfront.

•	 Omwonenden	 uiten	 hun	 bezorgdheid	 om	 de	 over-
steekplaats	 bij	 de	 Weegbree	 als	 die	 daar	 door	 de	
toekomstige	busbaan	 in	de	Zuidtangent	wordt	ge-
kruist.

•	 Het	 bewonersoverleg	 Zijdelwaard	 wordt	 intensief	
bijgewoond	door	inwoners	die	zich	laten	horen	wat	
zij	van	hun	leefomgeving	vinden.	Grootste	ergernis	is	
de	overlast	door	jeugd,	het	spuiten	met	graffiti	op	de	
muren	van	de	flats,	kaalslag	in	het	groen	en	verdere	
verloedering	door	slecht	onderhoud	en	te	weinig	in-
breng	van	de	gemeente.

•	 Zo	kan	het	ook:	het	pad	langs	het	Zijdelmeer	ziet	er	
keurig	uit	en	wordt	wel	het	visitekaartje	van	de	ge-
meente	genoemd.

•	 Bewoners	van	en	in	de	omgeving	van	de	Bosmuis	in	
Uithoorn	hebben	veel	overlast	van	jongeren	die	hun	
tuinmeubilair	 in	 de	 sloot	 smijten	 en	 de	 potplanten	
vernielen.	Ook	wordt	er	te	hard	op	de	fietspaden	ge-
reden	terwijl	dit	tegenwoordig	met	brommers	op	de	
weg	moet.

•	 Naast	de	Vuurlijn	bij	de	 rotonde	 in	de	N201	wordt	
een	 nieuw	 gezondheidscentrum	 gepland	 van	 het	
Ziekenhuis	Amstelland	te	Amstelveen.	Hierin	zal	o.a.	
een	polikliniek	worden	gehuisvest	en	ook	verschil-
lende	huisartsen	zullen	er	hun	praktijk	krijgen.

•	 Ook	de	bewoners	van	Thamerdal	roeren	zich	in	een	
overleg	met	de	gemeente,	wijkbeheer	en	politie.	Dat	
moet	ook	wel,	gezien	de	vernielingen	bij	het	bussta-
tion	en	het	aantal	inbraken	dat	met	liefst	85	(!)	pro-
cent	is	toegenomen.

•	 De	in	Uithoorn	wonende	politieman	Ruud	Stolte	gaat	
met	een	aantal	van	zijn	collega’s	een	reis	per	fiets	
van	12.000	km	maken	naar	Beijing,	China	om	daar	
bij	de	opening	van	de	Olympische	Spelen	op	6	au-
gustus	aan	te	komen.

•	 De	 gemeenteraad	 heeft	 het	 college	 van	 B&W	 een	
‘boodschappenlijstje’	 aangeboden	 als	 handreiking	
bij	 de	 samenstelling	 van	 de	 voorjaarsbegroting,	
waarin	de	wensen	van	de	raad	worden	verwoord.

•	 De	 PvdA	 benadrukt	 dat	 Uithoorn	 geen	 ‘Manhat-
tan	aan	de	Amstel’	moet	worden,	maar	gewoon	een	
‘dorp	aan	de	rivier‘	moet	blijven.

•	 Het	open	blijven	van	de	Schanskerk	hangt	volgens	
het	kerkbestuur	af	van	de	gemeente.

•	 Voor	het	zesde	achtereenvolgende	jaar	publiceert	de	
gemeente	Uithoorn	het	‘Burgerjaarverslag’.

•	 De	gemeente	Uithoorn	staat	aan	de	vooravond	om	
een	geheel	‘elektronische	gemeente’	te	worden.

•	 Voetbalclub	 Legmeervogels	 wil	 kunstgras	 voetbal-
velden.

•	 Zeven	 Uithoornaars	 krijgen	 bij	 de	 traditionele	 lint-
jesregen	een	Koninklijke	Onderscheiding,	onder	wie		
ook	burgemeester	Berry	Groen.

•	 Er	zijn	opvallend	veel	jongeren	aanwezig	bij	de	Do-
denherdenking	op	4	mei	bij	de	herdenkingsplaatsen	
in	Uithoorn	en	De	Kwakel.

•	 De	viering	van	Koninginnedag	in	De	Kwakel	is	weer	
als	vanouds	gezellig.

•	 De	JOP	bij	buurthuis	De	Ponderosa	krijgt	de	naam	
Pondeplu.

•	 Jubilerende	collectanten	van	de	Hartstichting	wor-
den	traditioneel	weer	in	het	zonnetje	gezet.

•	 Politie	fietsteam	Bike2Play	met	Ruud	Stolte	uit	Uit-
hoorn	 is	 in	Moskou	aan	gekomen.	Zij	 fietsen	 voor	
Right2Play	om	via	sponsoring	kansarmen	in	ontwik-
kelingslanden	te	kunnen	laten	sporten.

•	 De	begroting	van	de	gemeente	Uithoorn	heeft	een	
overschot	 van	 1,8	 miljoen	 euro.	 De	 vraag	 rijst	 wat	
men	met	dit	geld	zal/moet	gaan	doen…

•	 In	de	Uithoornse	bibliotheek	 is	het	Servicepunt	 In-
burgering	geopend.

•	 De	gemeente	werkt	 samen	met	de	sportverenigin-
gen	aan	een	nieuwe	Sportnota.

•	 De	 RK	 Kerk	 aan	 de	 Schans	 heeft	 weliswaar	 ach-
terstallig	onderhoud,	maar	er	 is	geen	gevaar.	Dit	 is	
het	resultaat	van	een	uitgevoerde	quick	scan	in	op-
dracht	van	het	college	van	B&W.

•	 Bij	veel	inwoners	heerst	nog	steeds	onduidelijkheid	
over	de	aanleg	van	de	busbaan.

•	 Begin	deze	maand	is	de	nieuwe	brug	bij	Vrouwen-
akker	 op	 zijn	 plaats	 gehesen.	 Volgens	 plan	 zal	 de	
brug	inclusief	alle	wegaansluitingen	30	juni	officieel	
in	gebruik	worden	genomen.

•	 Een	aantal	woningen	in	het	fraaie	bouwproject	Bui-
tenhof	langs	de	N	201	zal	in	het	vierde	kwartaal	van	
dit	worden	opgeleverd.

•	 In	De	Kwakel	is	voor	de	eerste	keer	een	‘Straatspel-
dag’	georganiseerd	die	zeer	succesvol	is	verlopen.

•	 De	 Stelling	 van	 Amsterdam	 wordt	 een	 belangrijke	
richtlijn	bij	het	opstellen	van	de	structuurvisie	voor	
Uithoorn.

•	 In	Uithoorn	 is	een	netwerk	fietsroute	knooppunten	
gerealiseerd.	Fietsers	kunnen	nu	kiezen	uit	verschil-
lende	fietstochten	in	de	hele	regio	die	op	elkaar	aan-
sluiten.

•	 In	De	Hoef	is	de	geheel	vernieuwde	St.	Antonius	van	
Padua	school	feestelijk	ingeluid.

•	 De	gemeente	komt	met	een	reddingsplan	voor	de	St.	
Jan	de	Doper	kerk	aan	de	Schans.

•	 De	gemeente	heeft	het	door	buurtbewoners	voorge-
stelde	alcoholverbod	 voor	Het	Oude	Dorp	afgewe-
zen.

•	 DenkTank	van	Stichting	Alexander	komt	met	advie-

zen	 voor	 bijdragen	 aan	 het	 jongerenbeleid	 van	 de	
gemeente.

•	 Het	 RK	 Parochiebestuur	 van	 de	 Schanskerk	 zegt	
zich	 de	 wet	 niet	 te	 willen	 laten	 voorschrijven	 door	
het	college	hoe	zij	hun	geld	willen	besteden.

•	 In	De	Kwakel	wordt	voor	de	33e	keer	het	zoals	ge-
woonlijk	drukbezochte	vierdaagse	Polderfeest	geor-
ganiseerd.

•	 Er	komt	een	nieuwe	Praktijkschool	in	Uithoorn	die	in	
het	schooljaar	2010	haar	deuren	zal	openen.

•	 Op	verschillende	plaatsen	in	Uithoorn	wordt	de	om-
geving	opgeleukt	met	 vaste	planten	 en	bloembak-
ken.

•	 De	horeca	in	Het	Oude	Dorp	en	De	Schans	trakteert	
de	bewoners	en	andere	belangstellenden	op	het	tra-
ditionele,	populaire	‘Goud	van	Oud’	met	verschillen-
de	bands	op	een	zaterdagavond.

•	 De	 voorzitter	 van	 de	 Stuurgroep	 Buurtbeheer	 van	
de	Legmeer	en	het	Burgemeester	Kootpark,	de	heer	
Norbert	 Dingen,	 biedt	 wethouder	 Jeroen	 Verheijen	
namens	de	bewoners	een	wensenpakket	aan	op	het	
gebied	van	wonen,	buitenruimte,	voorzieningen,	ver-
keer	en	vervoer,	behoud	en	verbetering	winkelcen-
trum.
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•	 Het	huisartsencollectief	in	Uithoorn	is	bezorgd	over	
het	uitblijven	 van	het	nieuwe	Gezondheidscentrum	
dat	 eind	 dit	 jaar	 in	 gebruik	 genomen	 had	 moeten	
worden	naast	de	nieuwe	rotonde	in	de	N201	naast	
Plan	Krayenhoff.	Bureaucratie	en	doorgeschoten	re-
gelgeving	liggen	hieraan	ten	grondslag

•	 De	eerste	woningen	van	de	103	in	het	project	Leg-
meer-West	fase	2	zijn	door	UBA	Bouw	opgeleverd.

•	 Het	 buurtprogramma	 Thamerdal	 is	 aan	 wethouder	
Jeroen	Verheijen	overhandigd.

•	 De	nieuwe	brug	over	de	Amstel	op	de	drukke	pro-
vincialeweg	N231	bij	Vrouwenakker	is	officieel	in	ge-
bruik	genomen.

•	 Er	komt	een	Vrijwilligerscentrale	in	Uithoorn.
•	 In	de	Thamerkerk	 te	Uithoorn	 installeerde	wethou-

der	 Monique	 Oudshoorn	 de	 leden	 van	 de	 WMO-
raad	die	uit	9	personen	bestaat.

•	 Het	was	‘beredruk	en	oergezellig’	bij	Goud	van	Oud	
in	Uithoorn.

•	 De	gemeente	Uithoorn	wil	een	Centrum	voor	Jeugd	
en	Gezin	in	de	gemeente	gaan	oprichten.

•	 Bij	Neville	Chemicals	Europe	wordt	een	lek	gecon-
stateerd	bij	een	gashouder	met	het	gevaarlijke	gas	
boriumtrifluoride.	Het	 lek	werd	door	brandweer	 en	
hulpdiensten	snel	gedicht.

•	 De	provincie	wil	de	forten	behorende	tot	de	Stelling	
van	Amsterdam	meer	lucratief	voor	het	toerisme	ma-
ken.

•	 Sinds	kort	komt	de	politie	bij	woninginbraak	de	aan-

gifte	bij	de	gedupeerde	thuis	opnemen.	Tevens	wordt	
sporenonderzoek	verricht.

•	 De	wijk	‘Betram’	is	na	intensieve	verbeteringen	aan	
straten	en	beplanting	door	wethouder	Maarten	Le-
venbach	met	een	bloemetje	aan	de	bewoners	afge-
rond.

•	 Café	Drinken	en	Zo	organiseert	weer	de	populaire	
jaarlijkse	Harley	Davidson	dagen.

•	 Het	Amstelplein	is	herbestraat	en	er	is	een	speciale	

asfaltlaag	aangebracht.
•	 De	omlegging	van	de	provinciale	weg	N201	ligt	op	

schema.
•	 Bewoners	worden	uitgenodigd	politie	en	gemeente-

lijke	instanties	te	helpen	bij	het	bestrijden	van	van-
dalisme	en	overlast	door	jongeren.

•	 Wijken	met	hoogbouw	in	Uithoorn	krijgen	aparte	on-
dergrondse	afvalcontainers	voor	huishoudelijk	rest-
afval,	glas	en	papier	en	karton.

•	 Marktmeester	mevrouw	Henny	Moleman	heeft	offi-
cieel	afscheid	genomen	als	marktmeester	van	de	lo-
kale	markt	in	Uithoorn.	Zij	kreeg	als	dank	voor	haar	
inzet	van	wethouder	Jeroen	Verheijen	een	bos	bloe-
men	en	een	cadeaucheque.

•	 Het	R.K.	kerkbestuur	wil	de	Schanskerk	half	augus-
tus	ontmantelen	en	‘inpakken’.	

•	 Er	was	weer	 een	geweldig	goed	georganiseerd	en	
geslaagd	Polderfeest	 in	De	Kwakel.	Dit	 jaar	alweer	
voor	de	33e	keer!

•	 De	JeugdSportPas	voor	kinderen	van	de	groepen	3	
t/m	8	van	de	basisscholen	wordt	dit	jaar	omgezet	in	
een	JeugdActiviteitenPas.

•	 KDO	 wil	 mei	 2009	 starten	 met	 de	 bouw	 van	 een	
nieuw	clubhuis.

•	 De	provincie	Noord-Holland	is	gestart	met	de	aanleg	
van	een	vrije	busbaan	tussen	het	busstation	in	Uit-
hoorn	en	de	Legmeerdijk.

•	 Bike2Play,	het	politiefietsteam	waarvan	Uithoornaar	
Ruud	 Stolte	 ook	 deel	 uitmaakt,	 is	 aangekomen	 in	
Beijing	en	heeft	de	tocht	van	10.750	kilometer	voor	
het	goede	doel	(Right	to	Play),	volbracht.	Het	team	
heeft	 dankzij	 sponsors	 100.000	 euro	 bij	 elkaar	 ge-
fietst.

•	 Huub	van	Vliet	Woninginrichting	aan	de	Drechtdijk	
houdt	op	te	bestaan.	De	winkel	was	er	92	jaar	geves-
tigd.	Op	korte	termijn	opent	Huub	een	nieuwe	zaak	

op	het	bedrijventerrein	‘Lindenpark’	in	De	Kwakel.
•	 Stichting	Speel	Mee	heeft	een	leuke	Vakantiespeel-

week	 georganiseerd	 voor	 kinderen	 van	 5	 t/m	 12	
jaar.

•	 De	10-jarige	Dominiqie	Leeseman	uit	Uithoorn	speelt	
een	belangrijke	rol	in	kindermusicals.

•	 Hockeyvereniging	 Qui	 Vive	 viert	 haar	 45-jarig	 be-
staan.

•	 In	het	kader	van	het	integrale	veiligheidsbeleid	is	de	
gemeente	gestart	met	het	verbeteren	van	de	veilig-
heid	op	het	bedrijventerrein	van	Uithoorn.

•	 Jacques	Snellenberg	40	jaar	organist	bij	de	RK	Kerk	
St.	Jan’s	geboorte	in	De	Kwakel.

•	 De	 gemeente	 Uithoorn	 gaat	 begin	 september	 be-

wonersavonden	 organiseren.	 Aan	 de	 orde	 komen	
vraagstukken	over	hoe	Uithoorn	er	 in	de	 toekomst	
moet	 gaan	 uitzien.	 De	 gemeente	 heeft	 daarvoor	
plannen	die	onder	de	aandacht	 zullen	worden	ge-
bracht.

•	 Ook	in	Uithoorn	en	De	Kwakel	dingen	eigenaren	van	
tuinen	mee	naar	de	prijs	 voor	wie	de	mooiste	 tuin	
heeft.

•	 Meer	dan	140	bomen	en	boomgroepen	 zijn	 op	de	
lijst	 geplaatst	 van	de	meest	waardevolle	 bomen	 in	
Uithoorn.

•	 De	Kwakelse	Kermis	was	ook	dit	jaar	weer	een	groot	
succes	met	kinderoptochten,	kermisoptocht,	diverse	
optredens,	een	Duitse	Bieravond	en	nog	veel	meer...

•	 B&W	willen	dat	zowel	Uithoorn	als	De	Kwakel	altijd	
zwerfafvalvrij	 is.	Daarvoor	wordt	een	project	opge-
start	om	dit	de	komende	jaren	te	realiseren.

•	 De	Kwakel	kende	weer	een	 fantastische	kinderop-
tocht,	die	gezien	moet	worden	als	het	kleine	broertje	
van	de	werkelijke	grote	kermisoptocht	die	eveneens	
jaarlijks	wordt	gehouden.	Tal	van	onderwerpen	wa-
ren	dit	keer	gerelateerd	aan	de	Olympische	Spelen.

•	 De	 Tropical	 Night	 in	 Uithoorn	 blijkt	 wederom	 een	
zeer	druk	bezocht	en	gewild	evenement.

•	 Eigenaar	 Delta	 Lloyd	 van	 winkelcentrum	 Zijdel-
waardplein	 heeft	 het	 moderniseringsplan	 van	 het	
winkelcentrum	‘onhaalbaar’	genoemd.	De	hoge	kos-
ten	van	een	parkeergarage	onder	de	grond	zijn	de	
grote	spelbreker.

•	 B&W	willen	de	Praktijkschool	Koningin	Emma	huis-
vesten	 in	 het	 schoolgebouw	 op	 het	 Legmeerplein	

zodra	 dit	 leeg	 komt	 als	 de	 basisscholen	 De	 Kwik-
staart	en	Toermalijn	verhuizen	naar	de	nieuwe	Brede	
School.

•	 Raad	 en	 college	 ruziën	 over	 de	 toekomst	 van	 het	
Legmeerplein.

•	 De	raadzaal	in	het	gemeentehuis	van	Uithoorn	is	na	
een	complete	renovatie	aan	het	begin	van	het	nieu-
we	politieke	jaar	weer	officieel	in	gebruik	genomen.

•	 Het	CDA	wil	met	inwoners	discussiëren	over	de	in-
richting	van	het	oude	N201	tracé	als	de	weg	over	en-
kele	jaren	is	omgelegd.

•	 Het	 Bisdom	 en	 de	 gemeente	 gaan	 een	 plan	 ont-
wikkelen	 voor	 een	 andere	 invulling	 van	de	 ‘locatie	
Schanskerk’.

•	 De	 gemeente	 geeft	 KDO	 een	 renteloze	 lening	 van	
2,25	miljoen	euro	voor	vervangende	nieuwbouw.

•	 In	Uithoorn	kunnen	tijdens	Monumentennacht	drie	

monumenten	worden	bezocht,	te	weten	de	Brouwe-
rij,	de	Thamerkerk	en	het	Fort	a/d	Drecht.

•	 De	 échte	 Kwakelse	 kermisoptocht	 muntte	 uit	 door	
fraaie	en	creatief	vervaardigde	wagens	en	verklede	
mensen.	Altijd	weer	een	bijzonder	genoegen	dit	 te	
zien.

•	 Het	 nieuwe	 bestemmingsplan	 voor	 de	 Boterdijk	 is	
niet	bij	alle	Kwakelaars	in	goede	aarde	gevallen.	De	
meningen	zijn	zeer	verdeeld.

•	 B&W	hebben	het	besluit	genomen	tot	een	verbeter-
plan	 inzake	de	 renovatie	van	het	gemeentehuis	en	
de	gemeentewerf.

•	 Inwoners	zijn	niet	blij	met	de	keuze	van	de	gemeente	
voor	tuingroen	depots.	Daar	kunnen	zij	vrijelijk	hun	
tuinafval	storten.	De	bewoners	geven	in	een	schrij-
ven	naar	de	gemeente	aan	dat	de	infrastructuur	rond	
de	locaties	voor	dit	doel	volledig	ongeschikt	is.

•	 De	Zijdelweg	krijgt	een	ongelijkvloerse	kruising	met	
de	om	te	leggen	N201.

•	 Voetbalvereniging	 Legmeervogels	 heeft	 dringend	
een	of	meer	kunstgrasvelden	nodig	om	alle	compe-
titiewedstrijden	naar	behoren	te	kunnen	spelen.	De	
‘natuurlijke	velden’	zijn	vanwege	overmatig	gebruik	
volledig	stuk	gespeeld.

•	 Buurten	 dragen	 met	 verschillende	 buurtprogram-
ma’s	bij	 tot	discussie	over	verbetering	van	de	 leef-
omgeving.	 Dit	 jaar	 zijn	 drie	 buurtprogramma’s	 ge-
reed	gekomen,	te	weten	die	van	De	Kwakel,	het	Tha-
merdal	en	de	Legmeer.	Nu	was	de	wijk	Meerwijk	aan	
de	beurt.	Het	overleg	wordt	in	december	afgesloten.	
De	buurtprogramma’s	worden	in	2009	en	2010	uit-
gevoerd.

•	 De	bewoners	van	de	Legmeer	zijn	boos	over	de	op-
gedrongen	locatie	van	de	nieuwe	praktijkschool	Ko-
ningin	Emma.
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•	 Bewoners	van	het	Oude	Dorp	Uithoorn	willen	dat	de	
gevels	van	 te	slopen	oude	panden	blijven	bestaan,	
waarachter	nieuwbouw	kan	worden	gepleegd.	Een	
en	 ander	 kwam	 naar	 voren	 tijdens	 het	 Bewoners-
overleg	Oude	Dorp.

•	 Goede	communicatie	met	de	bewoners	is	een	speer-
punt	van	de	gemeente	Uithoorn.	Dit	blijkt	uit	de	be-
groting	van	2009.

•	 De	 gemeente	 Uithoorn	 heeft	 een	 woningmarkton-
derzoek	gedaan.	Doel	is	aan	de	weet	te	komen	wat	
er	leeft	bij	de	bewoners	van	De	Kwakel	en	Uithoorn	
als	het	gaat	om	hun	leefomgeving.

•	 De	 VVD-fractie	 zet	 fractielid	 Amanda	 van	 den	
Aartweg-Hakfoort	uit	de	Uithoornse	raad.

•	 Het	Bisdom	Haarlem	laat	Actiegroep	Open	de	Kerk	
weten	dat	de	parochie	Uithoorn	zich	geen	twee	gro-
te	kerken	kan	permitteren.

•	 Tijdens	de	Open	Brandweerdag	in	Uithoorn	op	4	ok-
tober	werden	indrukwekkende	demonstraties	gege-
ven.

•	 Het	advies	van	de	Alderstafel	inzake	de	uitbreiding	
van	de	vliegactiviteiten	van	Schiphol	pakt	voor	Uit-
hoorn	gunstig	uit.

•	 Drie	 supermarktketens	 zijn	 geïnteresseerd	 in	 een	
vestiging	op	het	Legmeerplein.

•	 De	verschillende	buurtprogramma’s	die	de	gemeen-
te	organiseert,	worden	goed	bezocht.	Bewoners	blij-
ken	sterk	betrokken	 te	zijn	bij	de	 leefbaarheid	van	

hun	 omgeving	 en	 komen	 regelmatig	 met	 voorstel-
len.

•	 De	Admiralengroep	Uithoorn	viert	haar	zestigjarige	
bestaan.

•	 De	Dag	voor	de	Ouderen	wordt	steeds	meer	een	sa-
menvloeiing	van	culturen.

•	 In	een	paar	weken	tijd	zijn	kort	achter	elkaar	 twee	
grote	hennepplantages	ontdekt	en	ontmanteld.

•	 De	bewoners	van	de	wijk	Meerwijk	zijn	fel	tegen	de	
openstelling	van	de	bussluis	in	hun	wijk.

•	 Vrijwilligers	van	de	R.K.	kerk	aan	De	Schans	hebben	
van	het	bisdom	officieel	‘ontslag’	gekregen.

•	 De	Thamen	Scholengemeenschap	introduceert	een	

proefproject	‘Praktijkgericht	leren’,	vergelijkbaar	met	
de	vroegere	Ambachtsschool.	Het	(lokale)	bedrijfsle-
ven	participeert	hierin.

•	 De	Kwakelse	Veiling	 is	wederom	een	groot	 succes	
geworden.	Volgend	jaar	wordt	die	voor	de	50e	keer	
gehouden!

•	 Een	groot	appartementencomplex	aan	de	Drechtdijk	
is	door	brand	verwoest.	Er	viel	1	dode	te	betreuren.

•	 De	gemeente	maakt	 de	hoofdlijnen	 voor	 de	 struc-
tuurvisie	van	Uithoorn	en	De	Kwakel	bekend.

•	 De	Maand	tegen	drugs	en	drank	gaat	weer	van	start	
op	1	november.

•	 Buurtbeheer	De	Kwakel	zorgt	voor	een	levendiger	en	
leefbare	omgeving.

•	 Er	is	een	lik-op-stuk-beleid	nodig	om	jeugdige	mod-
dergooiers	en	vandalen	bij	de	Europarei	aan	te	pak-
ken.

•	 De	uit	de	fractie	van	de	VVD	gestapte	Ananda	van	
den	Aardweg-Hakfoort	gaat	als	eenmansfractie	ver-
der	onder	de	naam	Eerlijk	Democratisch	Uithoorn.

•	 Na	 20	 jaar	 achtereen	de	bekende	Hobby	Markt	 in	
het	 winkelcentrum	 Zijdelwaard	 te	 hebben	 georga-
niseerd	heeft	de	organisatie	besloten	ermee	te	stop-
pen.

•	 De	R.K.	Kerk	aan	De	Schans	is	op	last	van	het	Bis-
dom	Haarlem	leeggehaald.	De	kerk	is	buiten	gebruik	
gesteld.	Het	lijkt	er	steeds	meer	op	dat	de	fraaie	kerk	
gedoemd	is	te	verdwijnen.

•	 De	Kwakelse	Veiling	heeft	 ruim	52.000	euro	opge-
bracht.	Het	geld	zal	worden	verdeeld	onder	instellin-
gen	en	verenigingen	die	zich	hiervoor	hebben	opge-
geven.

•	 De	 Uithoornse	 bedrijven	 PoppoVisual	 en	 drukke-
rij	 De	 Budelse	 hebben	 in	 Chicago	 (USA)	 voor	 het	
door	 hun	 ontwikkelde	 product	 de	 Internationale	
Pixi	Award	gewonnen.	Het	product	stak	met	kop	en	
schouders	boven	de	concurrentie	uit.	Bij	de	Award-
verkiezing	 werden	 500	 inzendingen	 beoordeeld	 uit	
100	landen.

•	 Het	college	wil	de	bussluis	tussen	de	Meerwijk	Oost	
en	 West	 in	 het	 weekend	 voor	 doorgaand	 verkeer	
openstellen.	Dat	stuit	op	veel	bezwaren	van	de	be-
woners,

•	 Het	appartementencomplex	aan	de	Drechtdijk	waar-
in	onlangs	een	grote	brand	heeft	gewoed,	is	voorlo-
pig	onbewoonbaar	verklaard.

•	 Het	Oranjepark	in	Uithoorn	wordt	uitgebreid	opge-
knapt	en	gerenoveerd.

•	 De	Kwakelse	kerk	van	de	R.K.	parochie	St.	Jan’s	Ge-
boorte	bestaat	40	 jaar.	Dat	wordt	op	23	november	
uitgebreid	gevierd	met	een	feestelijk	maar	passend	
programma.

•	 De	bewoners	van	de	Weegbree	willen	een	hoog	en	
doorlopend	 hek	 grenzend	 aan	 de	 oversteekplaats	
van	de	haltes	bij	de	nieuwe	busbaan.

•	 De	 intocht	 van	Sint	Nicolaas	 en	 zijn	 zwarte	 pieten	
was	weer	als	vanouds	in	Uithoorn.	Op	de	Wilhelmi-

nakade	en	later	bij	het	Amstelplein	kon	men	over	de	
koppen	lopen.	Talloze	ouders	met	hun	kinderen	wil-
den	het	feest	meemaken.

•	 De	Uithoornse	politiek	wil	een	nieuw	onderzoek	voor	
een	 proef	 van	 een	 eventuele	 openstelling	 van	 de	
bussluis	in	de	Meerwijk.

•	 Ouders	 pleiten	 voor	 meer	 speelplekken	 voor	 hun	
kinderen	in	de	Burgemeester	Kootwijk.

•	 Er	 is	een	nieuwe	wandelroute	 langs	de	Amstel	ge-
opend	die	deel	uitmaakt	 van	een	 in	 totaal	 135	km	
lange	route	langs	de	Stellingen	van	Amsterdam.	Het	
deel	 van	 dit	 zogenoemde	 Fortenpad	 bij	 Uithoorn	
werd	met	een	schot	uit	een	veldkanon	officieel	ge-
opend.

•	 De	maand	november	wordt	vanaf	heden	de	‘Maand	
van	de	verleiding’	genoemd	en	niet	meer	Maand	van	
de	drugs	en	drank.

•	 Op	het	Dorpsplein	in	De	Kwakel	wordt	het	einde	van	
het	jaar	weer	een	groots	feest	georganiseerd.

•	 De	PvdA-fractie	Uithoorn	heeft	 te	kennen	gegeven	
de	Irenebrug	graag	te	willen	behouden	na	de	omleg-
ging	van	de	N210.

•	 Een	 originele	 oude	 Amerikaanse	 schoolbus	 is	 om-
gebouwd	tot	‘Piggelmee	de	Kinderboekenbus’.	Het	is	
de	eerste	en	enige	rijdende	kinderboekenwinkel	van	
Nederland	die	 onlangs	 in	 de	 regio	 naar	 specifieke	
locaties	zal	gaan	rijden.

•	 Een	klankbordgroep	gaat	meedenken	over	de	vraag	
of	de	Irenebrug	over	de	Amstel	wel	of	niet	moet	ver-
dwijnen.

•	 Gemeenschappelijke	 regelingen	 die	 de	 gemeenten	
Uithoorn	en	Aalsmeer	met	elkaar	aangaan	roept	bij	
de	raadsleden	veel	vragen	op.

•	 De	nieuwe	Sportnota	van	de	gemeente	is	zeer	am-

bitieus	opgesteld.	De	vraag	rijst	of	er	wel	voldoende	
budget	is	om	het	allemaal	te	realiseren.

•	 Jeugdcentrum	THE	mix	gaat	voor	méér	activiteiten.
•	 Botenbouwers	uit	De	Kwakel	voelen	zich	gedupeerd.	

De	 gemeente	 staat	 een	 laad-	 en	 losplaats	 aan	 de	
Amstel	niet	toe.	Daardoor	worden	de	bedrijven	vol-
gens	eigen	zeggen	in	hun	bedrijfsvoering	ernstig	be-
knot.

•	 De	Marokkaanse	gemeenschap	 in	Uithoorn	 en	De	
Kwakel	investeert	in	jongeren.	Hoofddoel	is	het	be-
zighouden	van	zowel	Marokkaanse	als	niet-Marok-
kaanse	 jongeren	 in	 buurten.	 Foto	 onder:	 hun	 ont-
moetingsruimte	bij	de	Tweemaster.

•	 De	gemeente	heeft	de	locatie	voor	de	Praktijkschool	
Koningin	Emma	op	het	Legmeerplein	vastgesteld.

•	 In	 de	 Amstelstraat	 is	 de	 gemeente	 begonnen	 met	
een	proef	met	 energiezuinige	 en	duurzame	 straat-
verlichting.

•	 Traditiegetrouw	 ligt	 het	 draaiboek	 voor	 de	 oud	 en	
nieuwviering	in	De	Kwakel	alweer	klaar.

•	 Jan	de	Groote	blijft	voorlopig	beheerder	van	’t	Buurt-
nest	in	Uithoorn.

•	 De	 gemeente	 gaat	 kinderspeelplaatsen	 aanpas-
sen.	Om	kinderen	te	laten	meebeslissen,	zijn	er	drie	
speelplaatsen	als	‘pilotplaats’	aangewezen,	waarvan	
een	in	De	Kwakel.	Het	gaat	om	de	inrichting	van	in	
totaal	47	speelzones	en	twee	speellandschappen	die	
alle	in	2012	moeten	zijn	ingericht.
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Wereldwinkel De Aardnood 
een echte cadeauwinkel
Uithoorn - Meteen bij binnenkomst 
staan op een tafel verschillende 
kerststalletjes te pronk en als je dan 
de echte winkel binnenkomt, valt 
het eerste de grote kerstboom op 
met natuurlijk versieringen afkom-
stig uit derde wereldlanden. Op het 
eerste gezicht is de wereldwinkel 
niet makkelijk te vinden en je moet 
goed kijken waar je naar binnen-
gaat maar dan kom je terecht in een 
wereld ver buiten Europa. Ida Wes-
selius vertelt dat zij dan ook de bes-
te cadeauwinkel van Uithoorn he-
ten te zijn. En dat is niet verwonder-
lijk want je kunt er echt voor alles 
terecht. Beginnend bij de voedsel-
afdeling met verschillende soorten 
thee waaronder natuurlijk ook van 
Max Havelaar en van Simon Levelt. 
Koffie, snoepjes, chocola van Tony’s 
Chocolonely (evenals Max Havelaar 
Fair Trade die na nogal wat gekib-
bel nu een samenwerkingsverband 
zijn aangegaan). Wijnen die ook in 
de almanak vermeld staan, diverse 
soorten rijst, couscous en sappen, 
pindakaas, oliën en kruiden maar 
ook kookboekjes. Cd’s, waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt 
aan projecten in Indonesië. Verder 
wierook. Je ruikt de geur al als je die 
kant oploopt en geurzakjes. “Vooral 
de kettingen zijn favoriet op het mo-
ment”, aldus Ida. Deze worden ge-
maakt door de Tibetaanse vluchte-
lingen die in kampen leven in Nepal 
en geen verblijfsvergunning krijgen. 
Prachtige zilveren sieraden (en niet 
duur) waaronder van Hei Tiki het 
symbool van vruchtbaarheid. 

Geweven
Aparte kleding die zelf geweven is 
waarbij jasjes van zes lagen stof op 
elkaar dan ingeknipt worden en ge-
wassen tot het een bepaald effect 
krijgt. En ook kleding van batik wat 
een paar jaar geleden erg in trend 
was. Mooi glaswerk uit Vietnam 
en Bolivia. Alles is van gerecycled 
glas, allerlei soorten tassen en man-

den (daar zijn wij bekend om), leer-
werk (etuis en portemonnees), zij-
den sjaals, handdoeken, aardewerk, 
figuren van zeep en speksteen (een 
zachte steensoort die met de hand 
bewerkt kan worden), aardewerk uit 
Peru en houten, kleurig speelgoed 
uit Sri Lanka en natuurlijk allerhan-
de droom- en zorgpoppetjes (je ver-
telt je zorgen en legt het onder je 
kussen), boeken, muziekinstrumen-
ten, maar ook kaarten van Amnes-
ty, gerecyclede schrijfwaren en niet 
te vergeten heel veel kerststalletjes 
uit allerlei landen en allerlei versie-
ringen voor de kerstboom. Ida liet 
nog even de bloemen zien die door 
kinderen waren gemaakt tijdens de 
World Fair Trade day door kraaltjes 
aan een ijzerdraadje vast te maken 
en dan daar een bloem van vouwen. 
Maar ook waxinelichtjes en vazen 
van papierrolletjes maar dan wel in 
een houdbare vorm. Ook heel apart 
is de Cadiz, een vissersschelp die in 
een platte vorm gebogen kan wor-
den in allerlei vormen en dan ge-
verfd. 

Ontstaan De Aardnood
Maar nu over het ontstaan van de 
wereldwinkel, in ieder geval van 
die in Uithoorn. In de zeventiger ja-
ren was Thea Pieck betrokken bij de 
Missie voor ontwikkeling en vrede. 
Een kerkelijke werkgroep die zich 
ook bezighield met de verkoop van 
producten van Fair Trade zoals kof-
fie van Max Havelaar en kruiderij-
en en ook samenwerkte met Unicef 
en Amnesty. Dat samenwerkings-
verband bestaat in zekere mate 
nog, want in de winkel worden nog 
steeds producten van deze instan-
ties verkocht en vrijwilligers die zich 
inzetten voor deze instanties zijn 
ook werkzaam in de Wereldwinkel. 
In totaal zijn er nu 45 vrijwilligers. 

Gezamenlijk
Thea is destijds thuis begonnen op 
zolder met ook verkoop van dit soort 

artikelen. Er bestond toen al wel een 
wereldwinkel in Uithoorn maar die 
was meer politiek gericht. Er is toen 
aan de gemeente gevraagd om een 
gezamenlijke ruimte voor zowel de 
Wereldwinkel als Unicef en Amne-
sty. Maar uiteindelijk bleef de We-
reldwinkel over en rond twintig 
jaar geleden kwam de huidige lo-
catie naast de bibliotheek vrij. Dat 
was in het begin alleen de fietsen-
berging. Want het andere gedeel-
te werd toen nog door vrouwen af-
komstig uit Spaans sprekende lan-
den gebruikt als ontmoetingsruimte. 
Maar toen dat aantal sterk terugliep 
kon de hele ruimte door de Wereld-
winkel gebruikt worden. 

De inrichting van de winkels, de op-
leiding van de vrijwilligers en de di-
verse activiteiten worden gecoördi-
neerd door de overkoepelende or-
ganisatie van alle wereldwinkels in 
Nederland Fair Support. Zo kunnen 
er ook kerstpakketten samenge-
steld worden.

De Wereldwinkel heeft een klein 
klantenbestand van bedrijven en 
verzorgt dan een presentatie waar-
bij de bedrijven kunnen kiezen voor 
de samenstelling van een pakket via 
een brochure. Deze wil nu ook meer 
eenheid brengen in de vorm van 
etaleren. Maar er zijn ook particu-
liere bedrijfjes, zowel in Nederland 
als in het buitenland, die leveren 
aan de Wereldwinkel. Fair support 
is een tak van Fair Trade die voor-
heen de overkoepelende organisa-
tie vormde en nu samengaat met de 
Evenaar, een inkooporganisatie. In 
totaal bestaan er 400 wereldwinkels 
in Nederland die allemaal draaien 
via vrijwilligers. 
“Vroeger had iedereen toch een be-
paald idee over een wereldwinkel 
met wat truttige spulletjes verpakt 
in bruin papier, maar dat imago is er 
gelukkig nu af en dat klopt ook niet 
meer”, vertelt Ida.

‘Metaalmoeheid’ bij Black 
Knight na 26 jaar 
op het podium
Uithoorn - Weinig bands bestaan zo 
lang als de Uithoornse Black Knight. 
De heavy metal band kan terugkij-
ken op een carrière op het podium 
van 26 jaar met optredens door het 
hele land en bij diverse spraakma-
kende evenementen. Rudo Plooy 
kan gezien worden als één van de 
oprichters van de band. “Ik was er al 
een tijdje klaar voor om in een band 
te gaan spelen. Toen las ik een ad-
vertentie waarin een rockband een 
drummer zocht. Ik had geen idee 
wat zij speelden en toen zij vroegen 
wat speel je zoal, zei ik Golden Ear-
ring en zo. Het bleek dus de hard-
ste band te zijn die ik kende.” On-
ze werknaam was: ‘Capture’. Toen 
kwam iemand op het idee van Black 
Knight dat hij op een flipperkast 
had zien staan. Dat was in 1982. Op 
een feestje kwam Rudo iemand te-
gen met lang haar en dacht dat zou 
wel een goede zanger kunnen zijn. 
Maar hij speelde alleen akoestisch 
gitaar. Hij heeft het geprobeerd en 
het lukte. We wilden toch een be-
paalde uitstraling hebben. We oe-
fenden toen in een oefenruimte bij 
Shiva en al gauw veranderde de 
band van een hard rock band in een 
heavy metal band. In 1991 kwam 
Hans erbij als bassist. “Ik had een 
basgitaar gekocht maar er verder 
niet meer naar om gekeken en toen 
werd ik een keer gebeld heb je zon-
dag wat te doen. Toen ik nee zei was 
het antwoord ‘dan nu wel’ en zo is 
het begonnen. Wij werden in die tijd 
veel gevraagd in het voorprogram-
ma van Death Wish. Een aantal ja-
ren werden er demo’s gemaakt en 
die werden aardig ontvangen. Ron-
nie Monnie (gitarist) en een van de 
oprichters kwam steeds weer terug 
maar verdween ook steeds weer. 
Ondertussen gingen de optredens 
gewoon door ondanks de verschil-
lende wisselingen van de wacht. 

Drie keer
Zo trad Black Knight op in het voor-
programma van Normaal bij Ajoc in 
Mijdrecht in ’91 waar zij trouwens 
drie keer zijn opgetreden. ”Ik herin-
ner me nog dat we een keer met de 
hele band in de sloot zijn gespron-
gen en toen helemaal zwart van de 

modder achter op het podium bij 
Normaal gingen staan. Benny Jo-
ling lag in een deuk.” “Eigenlijk wa-
ren wij wel zo’n beetje de huisband 
van Shiva”, vertelt Rudo. We hebben 
er zeker meer dan twintig keer ge-
speeld. Er zijn ook heel wat zangers 
geweest. Zo was er een afspraak 
gemaakt met een zanger die niet 
kwam opdagen. Later bleek dat de 
zanger wel geweest was maar voor 
de deur was blijven staan wachten 
omdat hij dacht dat de band veel te 
goed voor hem was. Toen kwam het 
eerste optreden in Beverly Hills in 
Nieuwkoop. Ook het verhaal van de 
ontgroening is wel een mooie anek-
dote.
Een woordvoerder van Prins Con-
stantijn had de groep opgebeld of 
zij bij de ontgroening wilden komen 
spelen in Leiden in een studenten-
huis. Maar na twee nummers werd 
er opeens een bel geluid en gingen 
alle studenten elkaar te lijf. Knip-
ten jassen kapot en lagen over de 
grond te rollen. Dat duurde vijf mi-
nuten, toen ging er weer een bel en 
was het afgelopen. Dat was dus de 
ontgroening. Black Knight speelde 
verder, maar al na een minuut stond 
opeens de politie voor de deur en 
ondanks protesten mocht de band 
niet meer verder spelen. “We kre-
gen ons geld nog wel”, lacht Rudo. 
Tien jaar lang heeft de band ook ge-
speeld tijdens ‘Rocking on the Dike’, 
het Koninginnedagfestival in Uit-
hoorn. Maar door de vele regeltjes 
werd het niet leuk meer.

Lange weg
Bij een bandcompetitie won de band 
nog de bandtrofee. Toen kwam ho-
tel Kaboul in zicht. Ook daar werd 
Black Knight de huisband. De eer-
ste cd verscheen: ‘Tales from the 
Dark side’. Het was een lange weg 
maar hij werd heel goed ontvangen. 
De band kreeg een platencontract 
aangeboden. De band trad ook op 
in het buitenland zoals in Bulgarije 
maar dat was linke soep. 
Bernie kwam erbij via de Heavy Me-
tal Maniacs. In Amstelkade won 
de band nog de popprijs en kwam 
in de finale bij Smoke on the ring-
sloot (festival in Nieuwveen) waar zij 

tweede werden maar eigenlijk vol-
gens de jury eerste hadden moeten 
worden: “Maar jullie komen er toch 
wel” en dat gezegde hoorde de band 
nog wel vaker. Marcel van der Ha-
ven die op een foto in de krant stond 
met als opschrift: Black Knight, hoe-
wel hij toen nog geen bandlid was, 
werd gevraagd om zanger te wor-
den. Er waren optredens bij Image 
in Mijdrecht eind 2002 en zij kwa-
men in de finale bij de Metal Bat-
tle. In 2003 werd de band uitgeno-
digd om te komen spelen op een 
wagen tijdens het bloemencor-
so in Aalsmeer. Ook in 2003 reed 
de band mee bij de Kwakelse Op-
tocht op een eigengemaakte wagen. 
Zij waren shirtsponsor van HSV in 
De Hoef. Toen kwam het optreden 
bij the Sword Brothers, een festival 
met internationale bands en volgens 
de organisator was Black Knight de 
beste Nederlandse band. Een twee-
de cd volgde, “the Beast inside’, en 
in 2006 volgde een optreden bij het 
Metal Visie festival, een initiatief uit 
Duitsland. Met een originele tour-
bus gingen zij naar het Heavy Metal 
Maniacs. Na dat festival kwam Tim 
bij de band. In september 2007 bij 
de laatste keer van het bloemencor-
so met een rondje door het Olym-
pisch Stadion en in november 2007 
volgde het 25-jarig jubileum waar 
alle oud-bandleden ook opgetreden 
zijn. Helaas zijn twee oud bandleden 
overleden. Ja, en toen kwam eigen-
lijk het moment van het afscheid. 
“Het bandleven heeft een enorme 
impact op je gezinsleven en je werk. 
Je moet veel support hebben van 
het thuisfront.
Je bent eigenlijk de hele week er-
mee bezig”,  aldus Hans en Marcel. 
Rudo voegt er nog aan toe dat het 
ook steeds weer een kwestie is van 
alle neuzen dezelfde kant opkrij-
gen. “Het is een mooie tijd geweest 
en elk jaar denken we nog een reü-
nie bij de Zwarte Kat waar we trou-
wens ook het laatste optreden heb-
ben gehad, weer echt in de oude 
sfeer”. Maar de naam Black Knight 
blijft voortbestaan, al is de band er 
dan mee gestopt. En je weet het 
nooit misschien volgt er een weder-
geboorte van Black Knight. 

Kerstboompjes voor de 
bewoners van Hospitium
Wilnis - Leerlingen van OBS Willes-
poort brachten traditiegetrouw een 
kerstgroet naar de bewoners van 
het Johannes Hospitium in Wilnis. 
Sinds de oprichting van het Hospi-
tium in 1998 bestaat er een hech-
te band tussen het Hospitium en 
OBS Willespoort. Deze komt onder 

meer tot uiting tijdens het jaarlijk-
se bezoek met Kerstmis als kinde-
ren hun zelfversierde boompjes ko-
men aanbieden. Namens het Hospi-
tium namen dit jaar Anneline Smit 
en Lyda Germs de kerstboompjes in 
ontvangst. Enkele bewoners waren 
in de gelegenheid de kinderen in 

hun kamer te ontvangen. De kinde-
ren werden hartelijk bedankt en ge-
prezen om hun creativiteit.  De lei-
ding van het Hospitium nodigde de 
kinderen na afloop uit om later dit 
schooljaar nog eens terug te komen 
voor een bezoek en een rondleiding 
door het gebouw.

Zondag 4 januari a.s.

Gratis Comedy 
Night in Feestcafé
’t Kruytvat
Vinkeveen - Op zondagavond 
4 januari 2009 is iedereen van 
harte welkom op de 1e Come-
dy Night in Feestcafé ’t Kruytvat 
in Vinkeveen.
Vanaf januari gaat ‘t Kruytvat 
van start met een maandelijks 
terugkerende comedyavond 
met verschillende professio-
nele komedianten vanuit heel 
Nederland. Deze eerste come-
dyavond valt tegelijk met hun 
Nieuwjaarsreceptie. Om die 
reden geven zij de show gra-
tis weg.

Bij de volgende avonden zal ‘t 
Kruytvat een kleine entree vra-
gen. De avond zal gevuld zijn 
met een aantal stand-up co-
medians die dwars door het 

geluid gaan. Talentvolle kome-
dianten zullen scherpe humor 
ten gehore brengen.

Het geheel wordt aan elkaar 
gepraat door een M.C. De deu-
ren gaan om 16.00 uur open en 
de Comedy Night begint om 
19.00 uur. Wees op tijd, want 
vol = vol.

Wilt u ook iets eten? Het feest-
café heeft speciaal voor de-
ze avond een kleine kaart tot 
20.00 uur.
Meer informatie vindt u op 
www.kruytvat.nl. Of word lid 
van Kruytvat Hyves voor up-to-
date info over de komedianten 
en thema avonden www.kruyt-
vat1.hyves.nl  



M�  de b� te wensen van:

ANCO GOLDHOORN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR RONDE VENEN BELANG

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Enerzijds bereikt dat de 
grondeigenaren van Marickenland meer waarden zullen krijgen, 
anderzijds de procedure rondom de herindeling.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De procedure herindeling, waarbij ideeën en plannen van 
beroepsbestuurders en landelijke partijen een hogere prioriteit 
blijken te hebben boven een echt democratische procedure 
waarbij de bewoners totaal zijn genegeerd.

WELKE BELOFTE UIT DE 
VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Motto ‘Samen sterk met de inwoners’ waargemaakt door met succes de herindeling aan te 
vechten. Wij hebben als bijna enige partij het belang van onze inwoners voor ogen gehouden.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Duidelijkheid over migratie saldo nul en Randstad 2040, onderwerpen 
die door Ronde Venen Belang op de kaart zijn gezet.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een echt democratisch besluit ten aanzien van het niet doorgaan van de herindeling.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Absoluut niet. Loenen en Breukelen hebben de stekker eruit getrokken. 
Dit kan het parlement niet negeren. 

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De gemeenteraad van Loenen (waarmee Ronde Venen Belang in de strijd 
tegen de herindeling samen optrekt). Zij hebben net als wij het belang 
van de inwoners belangrijker geacht dan een bestuurlijke carrière.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat iedereen en niet alleen raadsleden, zich wat meer gelegen 
laat liggen aan respect voor elkaar.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009? 
Veel plezier en invulling van het motto: Pluk de Dag.

GERARD VERLAAN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Helaas de kredietcrisis.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Wij hebben met zijn allen goede vooruitgang geboekt op het 
punt van Maatschappelijke Ondersteuning.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

Meer starterswoningen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De laatste rest van het beleidsprogramma.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ongetwijfeld!!!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Maarten van der Weijden.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Opheffen van de onzekerheid over Groot Mijdrecht Noord.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid en geluk.

TOINE DOEZE
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE 
VENEN VOOR DE COMBINATIE

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met ( natuurlijk) gemengde gevoelens. 
Niet alles ging goed, niet alles ging slecht.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Open en eerlijk politiek bedrijven, met niet eigen belang 
maar belang gemeente/burger voor ogen.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een ( homegene) opstelling van de rest van de raad ten aanzien van het college.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een zo ideaal mogelijk Estafetteproject en het nastreven van een 
nieuwe gemeente die (ook) van belang is voor onze burgers.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja, bestuurlijk wel, maar aan de identiteit van de kernen en de dorpen zal niets veranderen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Obama, een zwarte man in het Witte Huis, prachtig!

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede gezondheid voor mezelf en alle Rondeveners.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Vrede, veiligheid en wijsheid.

SANDOR HARMENS
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Veel discussies over de herindeling. Helaas geen discotheek, een 
gemiste kans.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Obama, kabinetsbesluit herindeling, kredietcrisis en er is de 
discussie rond de N201.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Bouw zwembad is gestart.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een echte discotheek, veel bouwplannen in de opstartfase, 
nu moeten we eindelijk eens echt gaan bouwen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Estafetteproject, bouwen voor zorg en welzijn, starters en een nieuw sportcomplex in de 
Driehoek.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Jazeker, liever geen herindeling, maar als het dan toch moet, 
dan toch met Abcoude, Loenen en Breukelen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Iedere inwoner... Zij zorgen ervoor dat De Ronde Venen zo’n prachtige gemeente is.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Einde economische crisis, bouwen voor starters in De Ronde Venen en een fi nancieel 
verantwoorde herindeling.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, geluk en... durf te leven.

JAN VAN LOO
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met genoegen en soms met treurnis.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Besluit herindeling, discussies estafetteproject, toestanden rond 
Groot Mijdrecht Noord.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

O.a. handhaving goede reserve positie, servicepunten, besluit 
bezoekerscentrum/museum Marickenland.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De procedure winnen tegen het waterschap in verband met de dijkverschuiving. 
Gaat om 6 miljoen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Estafetteproject, mits dit op zorgvuldige wijze gebeurt. 
Bijdrage leveren aan goede procedure rond Groot Mijdrecht Noord.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Dat is nog niet zeker.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Dat is privé voor mij.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede gezondheid.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Goede zorg voor elkaar en voor anderen.
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Mutsen en sjaals bij kampioenschappen 
klunen in De Kwakel
De Kwakel - Verleden jaar viel de 
temperatuur nog wel mee bij het 
jaarlijkse evenement kampioen-
schappen klunen dat nu voor de 
tweede keer in De Kwakel geor-
ganiseerd werd. Maar dit jaar was 
het behoorlijk koud en overal vie-
len de mutsen, petten, warme sjaals 
en dikke jassen op. Hoewel muziek-
vereniging Tavenu nergens last van 
scheen te hebben en lekker pit-
tige muziek speelde, passend bij 
een dergelijk evenement. Verleden 
jaar was er nog het oliebollencon-
cert met wat ingetogener muziek. 
Dit keer was duidelijk meer gekozen 
voor het dweilorkest-genre en veel 
Duitse nummers. Party Mix en Let’s 
have it, lekker ritmische nummers 
en daarna kwam Opzij opzij opzij. 
Als vierde nummer het bijna niet uit 
te spreken Tiroler Holzhacker bu-
abn. Daarna kwam Over and Out 
gevolgd door Aus Böhmen kommt 
die Musik, het Trompetenecho en 

het bekende Rosamunde en als af-
sluiting weer een Duits lied: Hoch 
die Tassen. Je waande je in de ski-
hut waar de kroezen bier hoog ge-
heven worden en lekkere meezing-
muziek klinkt en je vanzelf wel mee 
gaat zingen om warm te worden en 
opgenomen te worden in het win-
terse sfeertje. Alleen een sneeuw-
bui ontbrak eigenlijk nog, anders 
was het helemaal compleet een 
wintersportfestijn geworden. Als te-
genhanger de zonnige klanken van 
de steelband. Geen uitgebreid re-
pertoire maar toch met een knip-
oog naar de vroegere Caribische 
muziek van een Lord Kitchener en 
Mighty Sparrow. Dit zijn bekende 
namen uit de beginperiode van de 
Calypso muziek. Een voorloper van 
de Reggae en de Soca (Soul Calyp-
so) echte feestmuziek. Calypso zelf 
is ontstaan uit de Kaiso, een ritme 
van West Afrikaanse muziek wat in 
eerste instantie door de slaven werd 

gespeeld en waarin zij hun mees-
ters belachelijk maakten. Carlos, de 
instructeur van de steelband van Ta-
venu, richt zich vooral op dit soort 
muziek afkomstig uit Trinidad. 

Idee
Het nummer Pan in A-minor is ook 
van de genoemde Lord Kitchener. 
Verder werden nog twee nummers 
gespeeld, Party time en the Ham-
mer. Op 20 juni is er de steelband-
dag in De Kwakel met zes of zeven 
steelbands uit het land. Tussen de 
verschillende muzikale intermezzo’s 
door werden de deelnemers aan de 
kampioenschappen Klunen geïn-
strueerd over het af te leggen tra-
ject. Sandra vertelde dat het bestuur 
verleden jaar op het idee is geko-
men om een dergelijk evenement te 
organiseren omdat een bestuurslid 
een huisje heeft in Friesland waar 
het klunen in de zomer een enor-
me hype schijnt te zijn. “Wij dach-
ten toen, dát kunnen we hier wel 
in de winter gaan doen.” Van te vo-
ren was het niet mogelijk om in te 
schrijven. “Dat hebben we bewust 
gedaan omdat, als het eventueel re-
gent of erg slecht weer is, je ieder-
een weer moet gaan afbellen.” Dus 
de inschrijving kon  alleen een half 
uur van te voren. Helaas viel het uit-
eindelijke aantal deelnemers nog-
al tegen en hadden zich niet meer 
dan tien enthousiastelingen aange-
meld. Misschien had dat met de va-
kanties te maken of met het kou-
de weer. Maar in ieder geval waren 

diegenen die het wel aandurfden 
enthousiast en fanatiek. Sandra ver-
telde dat ze dit jaar gekozen had-
den voor wat meer obstakels om het 
wat meer spectaculair voor de toe-
schouwers te maken maar ook voor 
de deelnemers zelf. Zo was er een 
poortje gemaakt, er lag een bocht in 
het circuit en er waren meer stro-
balen op het parcours aangebracht 
waar je zo snel mogelijk of overheen 
of langs moest klunen. Er was een 
verdeling gemaakt in jeugdleden tot 
en met dertien jaar en vanaf dertien 
jaar. Bij het inschrijfpunt kreeg je de 
schaatsen uitgereikt.

Krul
Er waren Friese doorlopers of hou-
ten Noren. “Het was nog zoeken ge-
blazen naar die Friese doorlopers, 
want die zijn bijna nergens meer te 
vinden”, vertelt Jan Kas. Bij de Friese 
doorlopers zit er een mooie krul aan 
het eind en die worden vaak door 
de beginners gebruikt en dan wordt 
er overgestapt op de stalen noren 
die meer voor het lange afstandrij-
den worden gebruikt. Er werd met 
twee deelnemers tegelijk gestart. 
De een ging links om en de ander 
rechts om. Dan kwamen ze bij de 
stempelpost, zo snel mogelijk weer 
terug, keren en de andere kant 
weer op en zorgen dat je je tegen-
stander niet van het parcours af-
kluunt. Natuurlijk liep het niet alle-
maal op rolletjes maar dat hoort bij 
een dergelijk evenement en maakt 
het ook wel zo leuk. Zo werd er af 

en toe wel een schaats verloren on-
derweg maar daar maak je je niet 
druk om, gewoon doorlopen en kij-
ken hoe snel je aankomt. Want win-
nen wil je toch wel en aangemoe-
digd word je ook wel. Bij de jeugd 
was de volgorde bij de winnaars: 1. 
Pim Blommestein, 2. Timo van Zan-
ten, 3.Jasper van Zanten en 4. Me-
rel van Zanten. En bij de deelnemers 
vanaf 13 jaar: 1. Dennis Roehorst, 1. 

Kjell Ten Brink, 3. Kevin van Niftrick, 
4. Querijn Alderden, 5. Barry van 
Diemen en 6. Timo Kas.

Om een beetje warm te worden kon 
je zoals dat hoort bij een wintereve-
nement nog een bekertje warme 
chocolademelk of glühwein halen 
of een oliebol of appelfl ap. Een echt 
winters gebeuren tijdens de decem-
berdagen in De Kwakel.

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert diverse cursussen en gespreksgroepen voor man-
telzorgers. Bijvoorbeeld de cursus Ziekenverzorging Thuis, Omgaan met dementie, de CVA 
gespreksgroep en de gespreksgroep voor mensen die te maken hebben met Borderline 
problematiek. Voor meer informatie over deze cursussen/gespreksgroepen wat betreft 
data en kosten kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, steunpuntman-
telzorg@amstelring.nl of 0900-1866 (lokaal tarief ).

Cursus omgaan met Dementie voor partners van een dementerende

Start maandag 9 februari 2009, 13.00 – 15.00 uur
8 bijeenkomsten

Hoofdgebouw van de Amstelring
Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen

Wanneer dementie in de familie voorkomt brengt dat veel veranderingen met zich mee. 
Eigenlijk moet je weer een heel nieuwe manier ontwikkelen om met je partner of je ouder 
om te gaan. Maar hoe doe je dat? In deze cursus leggen we uit wat er eigenlijk gebeurt 
met de dementerende, hoe hij/zij het beleeft, wat er gebeurt met het geheugen en hoe 
je daar het best op kan reageren. Het is een cursus om nieuwe informatie te krijgen maar 
ook om in contact te komen met mensen in dezelfde situatie. 

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP), zowel voor de mantel-
zorger als voor de verzorgde

Als u Parkinson krijgt, ervaart u dat u niet meer kunt doen wat u altijd deed. Dit kan u en 
uw partner boos en geïrriteerd maken. Eigenlijk wilt u dat het gezelliger is, maar u weet 
niet hoe u het voor elkaar kan krijgen. Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook 
psychologische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt 
maar ook van de partner. Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring geeft een cursus voor 
deze groep patiënten en hun mantelzorgers, in samenwerking met de Parkinson Patiën-
ten Vereniging. De cursus is erop gericht de deelnemers te leren omgaan met de gevolgen 
van de ziekte en de kwaliteit van leven voor beiden te verbeteren. Het programma heeft 
een positieve insteek: het is gericht op wat nog wèl kan, ondanks de beperkingen. Het 
leert de patiënt en de partner beter omgaan met de gevolgen van de ziekte Parkinson. Ie-
dere sessie heeft een eigen thema. Naar aanleiding van het thema is er ruimte voor eigen 
inbreng en verhaal. Er wordt van iedere deelnemer een actieve deelname verwacht. De 
PEPP cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, start februari 2009. Maximaal 6 tot 8 personen. 
Elke bijeenkomst bestaat uit 1½ uur. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. De 
groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats. 

CVA - gespreksgroep voor mantelzorgers in Uithoorn en Amstelveen 

Het doel van de gespreksgroep is om ervaringen te delen met anderen in een vergelijk-
bare situatie. Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt extra informatie gegeven over de 
hersenen en het functioneren van de hersenen. Hiervoor nodigen we onder andere een 
neuropsycholoog uit. Andere onderwerpen zijn: voor uzelf zorgen en toekomen aan uw 
eigen behoeften, omgaan met gevoelens, de dilemma’s daarbij, omgaan met karakterver-
anderingen en veel ruimte voor eigen inbreng of een rondje met de vraag: “Hoe is het met 
u?”. Het aantal deelnemers voor de gespreksgroep wordt bewust klein gehouden: 5 tot 8 
personen. Hierdoor kunt u ook toekomen aan het uitwisselen van ervaringen.  Extra ser-
vice van het Steunpunt Mantelzorg is de inzet van een vrijwilliger voor die mantelzorgers 
die hun partner niet alleen kunnen laten. 

Gespreksgroep “Zorgen voor iemand met Borderline”

Iemand met een Borderline vertoont vaak onvoorspelbaar gedrag. Het ene moment heeft 
iemand behoefte aan aandacht en contact, het volgende moment kan iemand zich terug-
trekken in zichzelf en contact afwijzen. Dit is voor de persoon zelf niet gemakkelijk maar 
zeker ook niet voor de omgeving. De relatie staat vaak voortdurend onder spanning. In 
deze gespreksgroep is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, wat zorgt voor her-
kenning en erkenning. De deelnemers kunnen zelf aangeven over welke thema’s ze willen 
spreken en krijgen handvatten aangereikt om de situatie beter te kunnen hanteren. 
De groep wordt begeleid door een coördinator van het Steunpunt Mantelzorg.



M�  de b� te wensen van:
JULES BOSMA

GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Zeker met wat teleurstelling, want veel beleidsvoornemens zijn 
doorgeschoven of niet uitgevoerd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De uiterst warrige discussie over de knip 201.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Dat er in ieder geval beslist is dat er een knip komt in de N201.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Helderheid over het accommodatiebeleid.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid over de winkelcentra Zijdelwaard en Legmeer 
en een verantwoord besluit over de Irenebrug.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Dat verwacht ik niet, hoewel de samenwerkingsverbanden met Aalsmeer 
steeds meer neigen in de richting van een fusie.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De vrijwilliger en mantelzorger die zich zoveel uren, belangeloos inzetten voor anderen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Gezondheid

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Wie zich met vriendschap weet te omgeven, overwint alle klappen van het leven.

ROB DE BOER
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een goed jaar waarin gestaag gewerkt is aan een beter Uithoorn.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De geboorte van mijn kleinzoon.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Duurzaam inkopen voor de gemeente Uithoorn.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, 
MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

Een breed gedragen structuurvisie.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Behoud van het groen in de gemeente.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Zeker niet, samenwerking met Aalsmeer op ambtelijk niveau is prima, 
doch Uithoorn blijft mooi wel.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn fractievoorzitter Jan Mollema die op zijn eigen wijze stand houdt.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een keuze voor een groen Uithoorn.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, voorspoed en realisering van persoonlijke doelstellingen.

JOOP HOOGKAMER
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een zeer druk politiek jaar met veel spannende momenten.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Helaas afscheid moeten nemen van mevrouw Van de 
Aardweg-Hakfoort.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Het op een interactieve wijze vaststellen van het Uithoornse 
verkeers- en vervoersplan ( UVVP).

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Het onderzoek en het resultaat van herstructurering van het bedrijventerrein.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Liefst de schop in de grond maar minimaal de handtekening onder de ontwikkelingsprojecten 
Legmeerplein en Zijdelwaard.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
In principe ja; ik heb er dan drie raadsperiodes opzitten en wordt het tijd dat jongeren het 
gaan overnemen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn kleindochter die bijna rimpelloos is overgegaan van een schoolse school 
naar het middelbaar onderwijs op het Alkwin.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat de raad op een gelijkblijvende wijze blijft samenwerken 
aan een mooi en leefbaar Uithoorn en De Kwakel.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een gezond jaar met iets minder politiek en meer familie.

TOM VERLAAN
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Als een redelijk rustig jaar, geen grote bezuinigingsacties of 
andere controversiële onderwerpen. Soms wel eens wat saai.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
29 Mei 2008. De raadsvergadering in De Kwakel waarin we 
het mogelijk maakten om KDO zijn accommodatie te laten 
vernieuwen in 2009.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Meer burgerinitiatief en bewoners betrekken bij processen 
als UVVP en buurtbeheer.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Dat er echte duidelijkheid voor de ondernemers aan de Iepenlaan is.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Meer aandacht voor de samenhang tussen wonen, werken en 
recreëren in dit overvolle deel van Nederland.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Zeker niet. Dat vereist veel zorgvuldige besluitvorming en ook een 
uitspraak van de bewoners en ondernemers van Uithoorn.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn partner Jacqueline die op o.a. al die vergaderavonden 
alleen achter al onze kinderen aanloopt.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Voor de raad graag een onderling debat.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Prettig wonen, samen doen!

NICK ROOSENDAAL
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Op een moeizaam jaar, waarin veel is gedaan voor de jeugd door 
het besluit om meer en betere speelplekken aan te leggen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De enorme opkomst van de voetbaljeugd van Legmeervogels om 
voor hun club nieuwe velden te bepleiten.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De ongelijkvloerse kruising van de N201 waardoor het 
autoverkeer naar Amstelveen beter zal doorstromen en de reistijd 
voor forensen korter wordt.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Dat vliegtuigen niet meer over, maar langs de bebouwde kom vliegen en er 
minder geluidsoverlast zal zijn.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een start met nieuwbouw winkelcentrum Legmeer.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee, zo’n prettige woongemeente geef je niet op zonder een veel beter alternatief.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De heer Zwik, omdat hij zich op zijn leeftijd nog zo blijft inzetten 
voor obstakelvrije voetpaden voor jong en oud.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een veilige en prettige woonomgeving waar mensen met elkaar werken om Uithoorn 
nu en in de toekomst leuk te houden.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, levensvreugde en fi jne buren.
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ANDRÉ SMITS
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Ben sinds februari raadslid. Moet veel leren maar ga het steeds 
leuker en interessanter vinden.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan het (versneld) 
doorgaan van het plan voor renovatie/nieuwbouw KDO sportpark.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Voortzetting van het rioleringsplan, ingezet door mijn 
voorganger.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De aanvraag van Legmeervogels voor twee kunstgrasvelden in 2009 en nog een voor de nabije 
toekomst.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid voor diverse winkelcentra en nog meer buurtverantwoordelijkheid.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Ik hoop nog niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Daar is maar een antwoord mogelijk, dat is mijn vrouw.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Op politiek gebied duidelijkheid over de Amstelboulevard en alles wat daarmee samenhangt.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Plezier uitdagingen, gezondheid en aandacht voor en van velen. Prettig wonen en samen doen.

JAAP BAAK
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Enkele zekerheden met name op fi nancieel gebied zijn onderuit 
gegaan.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Kredietcrisis en een niet-daadkrachtig college (veel nota’s, 
weinig concrete realisatie).

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Raadsuitspraak over bovengrondse knip in de N201 ter hoogte 
van het dorpscentrum.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Duidelijkheid over de knip en accommodatiebeleid. Verder wordt bijna 50% van de concrete 
beleidsvoornemens door het college doorgeschoven naar 2009.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid over de knip in de N201, oplossing problematiek Iepenlaan en het 
accommodatiebeleid.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Ik zou niet weten waarom.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Obama.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Daadkrachtige gemeenteraad en college, die de vele openstaande dossiers succesvol kunnen 
afronden.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Liefde en gezondheid als basis.

ELS GASSELING
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Wisselend beeld in de politiek is het geven en nemen. 
In mijn persoonlijk leven was het een prima jaar.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De geboorte van mijn kleindochter op 17 maart 2008.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Samen met de VVD heeft de PvdA een voorstel gedaan voor een 
mooi speelbeleid.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Minder geluidshinder van Schiphol voor Uithoorn en De Kwakel.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een betere bereikbaarheid van de fractie voor de bewoners, bijvoorbeeld een spreekuur.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Obama. Hopelijk maakt hij de verwachtingen waar.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een goede gezondheid.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Onderling begrip, wijsheid en veel liefde.

DANIEL WOLFFENSPERGER
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een jaar vol veranderingen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Diverse veranderingen.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De ongelijkvloerse kruising van de omgelegde N201 en de 
Zijdelweg gaan er komen.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

Het behoud van de vaste oeververbinding tussen Uithoorn en de Amstelhoek is nog niet veilig 
gesteld.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
???

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Absoluut niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Angelo Slootjes, een dierbare collega, die dit jaar is overleden.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een ander kabinet met minder betutteling.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, geluk en alle andere clichés.

RIA ZIJLSTRA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR GROENLINKS

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Hard gewerkt met regelmatig goede resultaten.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De branden in Uithoorn en De Kwakel.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Aantal maatregelen voor een duurzamer Uithoorn en De Kwakel 

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, 
MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

De duurzame gemeente Uithoorn.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
???

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee, Uithoorn blijft een autonome gemeente in 2009. Wel werkt gemeente Uithoorn op 
bepaalde gebieden samen met Aalsmeer.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
???

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Concrete stappen van het college voor een energie neutrale regio, zoals is afgesproken 
regionaal.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Veel woonplezier in een groene omgeving.



M�  de b� te wensen van:
TRUDY VENINGA

GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Van de brug via de sportaccommodatie bij KDO tot en met een 
besluit dat de toekomst biedt voor de ondernemers aan de 
Iepenlaan, Het was weer boeiend en enerverend.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Dat het kerkbestuur en de parochianen niet meer met elkaar door 
dezelfde kerkdeur konden en zij beide ook geen andere ingang 
konden vinden. Gelukkig wordt er nu gewerkt aan een mooie 
oplossing.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Meer bloeiende bloemen en planten waardoor Uithoorn en De Kwakel mooier en vrolijker 
worden.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een maatschappelijke discussie over de toegangsroute naar het dorp vanaf de nieuwe N201.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een goed plan om de Amstelhoek en Uithoorn te blijven verbinden, waardoor er een mooi 
dorpshart gerealiseerd kan worden.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee, waarom zouden we dat denken?

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Ed van de Biesenbos, vanwege het aanbrengen van kleur en fl eur in onze gemeente, en de 
mensen die de hanging baskets bewateren.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat mensen meedenken met de politiek om zich voor te bereiden op de verkiezingen.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Prettig wonen, samen doen.

KLAAS BIJLSMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Veel plannen zijn niet uitgevoerd of 
afgeremd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Besluit over de knip N201.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Besluit knip N201.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Helderheid over het accommodatiebeleid.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid over de winkelcentra en een goed besluit over de brugverbinding.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Vast niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De heer Zwik, ik bewonder zijn inzet en doorzettingsvermogen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Veel goeds voor de Uithoornse burgers.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een goede gezondheid.

JAN MOLLEMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met een positief gezicht. Veel zaken in Uithoorn zijn 
positief geëindigd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De keuze voor de knip.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De grote inbreng van baan/beheer.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

De uitwerking van de knip in daden.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Eindelijk de oplossingen voor de winkelcentra krijgen.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Zeker niet. Uithoorn is sterk en fi nancieel gezond en dat schort er bij 
andere gemeenten nog wel eens aan.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn vrouw, omdat ze steeds mogelijk maakt dat ik mijn raadswerk kan blijven doen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede oplossingen voor de structuurvisie waar iedereen zich ruimschoots in kan vinden.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een gezond en fi nancieel onbezorgd jaar waarbij de gezondheid het grootste goed is.

KATJA LAUGS
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Druk, hectisch maar veel bereikt.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Politiek: het vertrek van mevrouw Van de Aardweg uit de partij.
Prive: mijn start als freelancer, fl inke uitdaging!

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De toezegging dat er een ongelijkvloerse kruising komt met de 
omgelegde N201 bij Amstelveen, zo kunnen we doorstroming 
handhaven.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Herontwikkeling en renovatie van de winkelcentra Legmeerplein en Zijdelwaard, 
deze zijn nog steeds niet gestart.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Naast het starten van de herontwikkeling van beide winkelcentra 
hecht ik erg aan het vaststellen van de nieuwe woon- en structuurvisie.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee!!!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Stichting Bout, vanwege haar onuitputtelijke inzet voor het behoud 
van het kerkgebouw aan de Schans.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Reizen en op landelijk politiek gebied een onbehoorlijke omslag.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Geluk, gezondheid, liefde en weinig fi les.

MARTIN POLAK
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Het was weer een prachtig jaar waarin ik weer vader werd en de 
raad een aantal goede grote beslissingen heft genomen en we 
verder hebben kunnen werken aan een mooi Uithoorn.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De geboorte van mijn eerste zoon en het vaststellen 
van ‘mijn’ spelbeleidsplan.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Veel meer en betere speelvelden voor de jeugd van Uithoorn.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De ontwikkeling van het Zijdelwaardplein en het Legmeerplein.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De ontwikkeling van het Zijdelwaardplein en Legmeerplein.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Welke ramp gaat ons treffen? Of hebben we het over fusies? Dan is het antwoord: nog niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn vrouw.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat het een mooi en gezond jaar mag worden waarin wij de laatste 5% van ons 
verkiezingsprogramma gaan realiseren.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Zie vorig antwoord.
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Judovereniging Tai-Otoshi 
sluit het jaar af met 
traditionele kerstlessen
uithoorn - De week voor de kerst-
vakantie stond bij Tai-Otoshi weer in 
het teken van de traditionele kerst-
lessen.
Op woensdag, donderdag en vrij-
dag worden de normale judolessen 
dan vervangen voor uren die gevuld 
worden met Kerst spelvormen. De 
zaal is dan versierd met lichtslingers 
en judoleraar Dennis Bakker treedt 
op als judo kerstman.
 
Tijdens normale lessen ligt de aan-
dacht op verbetering van technie-
ken, de wedstrijdtrainingen zijn be-
stemd om aan kracht en uithouding 
te werken en de kerstlessen zijn er 

voor het vermaak, maar de licha-
melijke uithouding wordt dan mis-
schien nog wel meer op de proef 
gesteld.
 
Als warming-up beginnen de judo-
ka’s vaak met een tikspel en daar-
na gaat men er echt fysiek aan de 
slag. Zo zijn er de balspellen “tref-
bal”, “judo rugby” en kerstbal afpak-
ken, maar ook het festijn stapelen 
ontbreekt meestal niet. Bij het sta-
pelen liggen alle judoka’s, op 2 na, 
op een grote stapel en houden zich 
goed aan elkaar vast. De 2 over-ge-
bleven judoka’s dienen de stapel, 
met controle maar veel kracht, te 

ontrafelen. Elke judoka die van de 
stapel afgetrokken word sluit zich 
aan bij het begin 2-tal, om de stapel 
verder te ontrafelen. Een waar feest 
dat voor alle deelnemers fysiek zeer 
inspannend is. Dus het plezier tij-
dens de kerstlessen wordt gecom-
bineerd met een gezonde dosis fy-
sieke arbeid.
 
Op donderdag werd de kerstles voor 
de oudere groep afgesloten met een 
gezellig borrel en hapjes. Onze Ja-
panse judoka Kato had weer ge-
zorgd voor de heerlijkste sushi, die 
gretig naar binnen werd gewerkt 
door de overige aanwezigen.

Taarten maken en 
spelletjes doen tijdens 
Oliebollentoernooi KDO
De Kwakel - De laatste training voor 
de kerstvakantie heeft KDO hand-
bal een Oliebollentoernooi georga-
niseerd voor de jongste jeugd. Het 
is een gezellige afsluiting geworden 
van 2008, met (handbal)spelletjes, 
een fotospeurtocht en als klap op 
de vuurpijl: taarten maken!

Donderdagmiddag 18 december 
verzamelden maar liefst 39 oliebol-
len van de Mini’s tot en met de C-
jeugd zich in de kantine van KDO. 
Op een paar zieken na kwam ieder-
een naar het Oliebollentoernooi, dat 
al vier jaar een terugkerende activi-
teit is bij KDO handbal. 

De jeugdcommissie verzorgde voor 
alle oliebollen een oliebol met limo-
nade en aan het eind van het pro-
gramma een patatmaaltijd. De trai-
ners hadden een afwisselend en 
spannend programma in elkaar ge-
zet, dat in groepjes werd afgewerkt.

Allerlei spelletjes
In de sporthal speelden de meiden 
handbalspelletjes zoals koninginne-
bal en latschieten. Ook werd er een 
verkleedrace gehouden met een 
kerstmannenpak, wat uiteraard voor 
hilarische momenten zorgde! In de 

kleine sporthal hadden de trainers 
een heleboel andere spelletjes uit-
gezet; onder andere punten scoren 
met tennisballen in een bierkrat (ui-
teraard zonder bier!).

Verder moesten de meiden zoeken 
naar een aantal foto’s met vragen 
die verspreid waren over het KDO-
complex. Sommige groepen moes-
ten heel lang zoeken naar die ene 
ontbrekende foto, maar het is uit-
eindelijk allemaal gelukt!

Kliederen met taarten
Het leukste onderdeel van de mid-
dag vonden de meiden toch wel het 
taarten maken. Ze werden gefopt 
door trainster Ingrid die hen wijs-
maakte dat het een hele enge op-
dracht was, maar natuurlijk bleek 
dat allemaal mee te vallen. 

Er werd lekker gekliederd met alle 
ingrediënten. Toen het programma 
helemaal was afgerond, de meiden 
waren gedoucht en de patatjes op-
gegeten waren, mocht iedereen de 
eigen taarten proeven. 
En oh… wat waren ze lekker! Ook 
de ouders die de kinderen kwamen 
ophalen vonden de taarten verruk-
kelijk.

Het groepje ‘de kerstvrouwen’ leeft zich uit op hun taart.

Dio 1 staat in finale
Regio - Evenals vorig seizoen is Dio 
1 zeker van een finaleplaats. Met 
nog 1 wedstrijd te gaan kan con-
current De Vrijheid/Biljartmakers 
niet meer aanhaken en strandt op 
plaats 2.
De Kuiper/van Wijk eindigd deze 
eerste helft op een derde plaats.
John Beets wist uitkomend voor De 
Schans tot een serie van 46 caram-
boles te komen. Deze serie kwam 
tot stand tegen kopman John Vrie-
link tijdens de wedstrijd tegen De 
Merel/Metaal-Mijdrecht 1.   De par-
tij duurde slechts 20 beurten en was 
goed voor een 5-4 winst in het voor-
deel van De Schans.
Stieva Aalsmeer scoorde een 5-
4 tegen Cens 1.Derk Bunders wist 
z,n persoonlijk hoogste serierecord 
op te schroeven naar 14 carambo-
les hetgeen 31.82 % van z,n te ma-
ken caramboles betekende.  Tevens 
wist Derk z,n partij tegen Joris van 
Putten in slechts 15 beurtjes te be-
slechten. Ton Bocxe hield de par-
tij tegen Desmond Driehuis onder 
controle, kwam tot een hoogste se-
rie van 31 caramboles en was in 20 
beurten uit.

De Merel/Metaal-Mijdrecht 2 ver-
loor met 4-5 van DeVrijheid/Biljart-
makers.
Bobs Bar 2 kwam 2-7 tegen Dio 1 
overeen.
De Kuiper/Van Wijk won met 6-
3 van Dio 2. Henny Hoffmans van 
Dio 2 behaalde de 3 punten door in 
slechts 12 beurten (Henny had hier-
mee de kortste partij van de week) 
van Kees de Zwart te winnen.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van 
Cens 2.
De Kromme Mijdrecht 1 won met 5-
4 van De Paddestoel 2.
Collega Kromme Mijdrecht 2 pakte 
een 6-3 op De Paddestoel 3.
Bobs Bar 1 kwam tot een mooie 7-2 
op De Merel/Metaal-Mijdrecht 4.
In het weekend van 3 en 4 januari 
is de persoonlijke finale spelsoort li-
bre, klasse 1-ster in Sportcafe CENS 
te Mijdrecht.  Aanvang beide dagen: 
13.00 uur.

Deelnemers / finalisten zijn:  Jim 
van Zwieten, Robert Daalhuizen, 
Ralph Dam en Michel Bak, allen van 
de Paddestoel en Toine Doezé van 
De Kuiper/van Wijk.

Legmeervogels nieuwe 
koploper in de 3e klasse
uithoorn - De situatie is vooraf aan 
het duel Legmeervogels – CTO’70 
duidelijk. Wil Legmeervogels uit-
zicht houden op het winnen van de 
1ste periode dan moet er thuis ge-
wonnen worden van CTO’70. Als dit 
dan lukt, dan rest er in deze peri-
ode nog een duel en wel uit in en 
tegen Abcoude. Dit duel is al twee 
keer afgelast. De andere wedstrijd 
die Legmeervogels/LG/UBA nog 
achterloopt, is de thuiswedstrijd te-
gen Zeeburgia, maar dit is een duel 
voor de 2e periode.

Restant
De eerst helft van het duel Legmeer-
vogels – CTO’70 was het uitspelen 
van deze helft. Immers dit duel was 
op zondag 21 september in de 17e 
minuut gestaakt door een blessure 
van de scheidrechter. De stand was 
op dat moment 0-0. Met deze stand 
en met 17 minuten op het scorebord 
begonnen de partijen aan het du-
el. CTO’70 heeft in de vorige wed-
strijd nog een uitstekend resultaat 
behaald door een van de titelkan-
didaten FC Weesp met 2-1 te ver-
slaan. Legmeervogels was dus ge-
waarschuwd dat men een gemoti-
veerde tegenstander zou aantref-
fen. De 1ste helft, 28 minuten, was 
rommelig en beide partijen kwa-
men niet tot aantrekkelijk voetbal. 
Over en weer verkeerde passes, ac-
ties die mislukte alles ging eigen-
lijk mis. Het spel speelde zich dan 
ook groten deels af op het midden-
veld. Voor de beide doelverdedigers 
was er weinig of niets te doen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk als de 
rust ingaat met de brilstand, 0-0 op 
het scorebord.

2e helft 
Deze helft begint met en agressiefs 
spelend CTO’70 waar Legmeervo-
gels toch wel enigszins wordt ver-
rast. Legmeervogels werd dan ook 
gedwongen ver terug te zakken. 
Vooral over de vleugels was CTO’70 
gevaarlijk beide vleugelverdedigers 
van Legmeervogels werden dan ook 
herhaaldelijk voorbij gelopen wat 
weer leidde toch gevaarlijk situatie 
voor het doel van Patrick Brouwer. In 
eerste instantie kon Legmeervogels 
met kunst en vliegwerk een tref-
fer van de gasten voorkomen. In de 
52ste minuut  kwam daar dan toch 
de treffer van CTO’70. Een moment 
van vertwijfeling tussen een 2-tal 
spelers van Legmeervogels is er de 
oorzaak van dat een speler van de 
gasten volkomen vrij komt te staan 
voor Patrick Brouwer. Met een be-
keken schuiver in de beneden hoek 
liet hij vervolgens brouwer kansloos 
en kijkt Legmeervogels tegen een 
0-1 achterstand aan. Dan denk je 
dat de ploeg van trainer Danilo Ra-
citie is wakker geschud. Maar niets 
is minder waar. Legmeervogels blijft 

volharden in het geven van verkeer-
de passes waardoor het zelden in 
de buurt komt van het doelgebeid 
van CTO’70. In deze fase is het aan 
Patrick Brouwer te danken dat Leg-
meervogels niet tegen een grotere 
achterstand aan komt te kijken. Tot 
drie, vier keer toe verschijnt er een 
speler van de gasten volkomen vrij 
voor zijn doel. Maar met een paar 
goede reddingen voorkomt het er-
ger voor Legmeervogels. Dan lang-
zaam maar zeker hervind Legmeer-
vogels zich en komt beter en beter 
in zijn spel. Zo is Sander Boshui-
zen dicht bij de gelijkmaker in de 
64ste minuut maar zijn fraaie kop-
bal wordt dan toch nog een prooi 
voor de CTO’70 doelman. Inmiddels 
is het wel tien tegen tien geworden. 
Een incident tussen een speler van 
Legmeervogels en een van CTO’70 
doet de scheidsrechter beslui-
ten om beide spelers met een rode 
kaart van het veld te sturen. De laat-
ste 10 minuten van dit duel is hele-
maal voor Legmeervogels. Dan ont-
staan er ook kansen voor de Leg-
meervogels maar heeft men niet het 
geluk wat men in een paar andere 
wedstrijden wel heeft gehad. Toch 
wordt het nog 1-1. Het is Sander 
Boshuizen die uiteindelijk met een 
fraaie beweging de doelman van de 
gasten kansloos laat en de gelijk-
maker weet te score 1-1. Niet lang 
na deze treffer fluit de scheidsrech-
ter voor de laatste keer. Legmeervo-
gels houden dan 1 punt over aan dit 
duel en is dan gelijk alleen koploper 
in de3e klasse. Maar verliest wel de 
1ste periode. Die gaat nu naar Spor-
ting Maroc.

Winterstop
Er is nu een korte winterstop inge-
last door de KNVB pas op zondag 
18 januari 2009 hoeft Legmeervo-
gels/LG/UBA pas weer in actie te 
komen. Het programma voor die da-
tum 18 januari en zondag 25 janua-
ri 2009, beide bestemd voor het in-
haalprogramma, is nog niet bekend. 
Legmeervogels moeten dus nog in-
halen uit tegen Abcoude en thuis 
tegen Zeeburgia.
Toch komt nog een deel van de zon-
dagselectie in actie op zondag 4 ja-
nuari 2009 als om 14.00 uur, voor-
afgaand aan de nieuwjaarsrecep-
tie van Legmeervogels welke wordt 
gehouden om 16.00 uur, wordt ge-
speeld Oud Legmeervogels tegen 
Nieuwe Legmeervogels.

Dartkampioenschap
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel wordt zaterdag 17 januari de 
Open
Kwakelse dartkampioenschappen 
gehouden.Vanaf 9.00 uur is er de
inschrijving a’ • 2,50 voor de jeugd t/

m 14 jaar. De wedstrijden beginnen 
om 10.00 uur.
Vanaf 12.30 uur is de inschrijving a’ 
e 5,- voor de dames en heren
vanaf 15 jaar.Deze wedstrijden be-
ginnen om 13.30 uur.

Prijsklaverjassen in 
Ons Streven
Amstelhoek - Komende zaterdag 
3 januari 2009 vindt in de Amstel-
hoek wederom het prijsklaverjassen 
plaats, waarbij gekaart wordt om 
lekkere vleesprijzen. 

De avond begint om 20.00uur en 

er worden vier ronden gespeeld. 
De entree bedraagt slechts €. 2,50 
waarbij het eerste kopje koffie gra-
tis is. Tussendoor worden er lootjes 
verkocht. De zaal is open vanaf ca. 
19.30 uur. Tot zaterdag: Adres: En-
gellaan 3a AMSTELHOEK

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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André Looij heerst op 
het allereerste NK baan 
gehouden in Apeldoorn

Apeldoorn- Zaterdag 27 december 
werd er in het gloednieuwe sport-
centrum in Apeldoorn voor het eerst 
het NK baan georganiseerd. Op de 
eerste dag van dit vierdaagse eve-
nement zouden Thijs Leijgraaff en 
Dennis Looij bij de 15 en 16 jarige 
renners starten en André Looij bij 
de 13 en 14 jarige renners.

André wist in zijn categorie alle on-
derdelen te winnen waardoor hij 
automatisch Nederlands Kampi-
oen was. In alle wedstrijdonderde-
len was André heer en meester en 
liet zien dat hij bijzonder veel poten-
tie heeft voor de toekomst.  

Na 2 titels op de weg is dus nu ook 
de felbegeerde titel op de baan 
binnen!Broer Dennis kende ook een 
bijzonder goede dag. Met 2 gewon-
nen onderdelen (van de in totaal 4) 
en korte klasseringen in de overige 
onderdelen wist Dennis een mooie 
2e plaats binnen te slepen. In zijn 
spoor reed Thijs na een wat lastige 
start van het toernooi toch naar een 
verdienstelijke 6e plek in het eind-
klassement. Beide heren lieten zijn 

dat ook voor hun nog groei moge-
lijkheden zijn om uit te groeien tot 
toppers!

Argon D4 overtuigend 
najaarskampioen
Mijdrecht - Na acht overtuigend 
gewonnen wedstrijden (en één ge-
lijk) en 73 gemaakte doelpunten is 
het eindelijk een feit: Argon D4 is de 
najaarskampioen! We begonnen met 
wat afgelaste wedstrijden, waardoor 
het een tijdje duurde voordat we 
op de eerste plaats kwamen. Wel 
was vanaf de eerste wedstrijd dui-
delijk dat de mannen er zin in had-
den. De eerste wedstrijd tegen Vic-
toria was de D4 duidelijk de sterk-
ste.  Het maken van doelpunten was 
nog even lastig, maar het spel was 
erg goed en snel. De combinaties 
werden goed gezocht en gevonden. 
De tweede wedstrijd, tegen de mei-
den, werd ook makkelijk gewon-

nen, al hadden mannen wel wat last 
met de goede keeper van de tegen-
standsters. Na een oefenwedstrijd 
tegen de buren uit de Hoef stond de 
eerste echte test op het program-
ma, en wel tegen de ploeg die op 
dat moment op nummer één stond, 
Loosdrecht D3. De mannen waren 
tot het uiterste gemotiveerd om, on-
danks de blessures, een goede pot 
voetbal neer te zetten. Ook nu was 
de D4 weer de betere, en werd ook 
deze wedstrijd gewonnen met 3-1. 
Daarna was de beer los, en de drie 
wedstrijden er na werden met mini-
maal 10 doelpunten verschil gewon-
nen. Ook schoven we steeds verder 
omhoog, en kwamen  eindelijk op 

de eerste plaats terecht. De laat-
ste titanenstrijd was tegen BVV, een 
taaie tegenstander. Voor het eerst 
in het seizoen kwamen de man-
nen onder druk te staan, en ston-
den op een gegeven moment zelfs 
met 4-1 achter. Met een enorme 
krachtinspanning, zowel mondeling 
al voetbaltechnisch, werd toch nog 
een gelijkspel uit het vuur gesleept, 
waarna het kampioenschap einde-
lijk gevierd kon worden met bloe-
men, champagne en patat. Kelvin, 
Tom, Kars, Ramon, Omar, Tim, Da-
mian, Kevin, Bram, Ivo, Luuk, Dan-
ny, Paul, Mitch en Jacco hartstikke 
gefeliciteerd. 
Nu op naar het zomerseizoen!

Dames 1 Atalante met 
winst het nieuwe jaar in
Vinkeveen - Maandag 22 decem-
ber 2008 speelde het eerste dames-
team van V.V. Atalante haar laatste 
wedstrijd van 2008. Het team, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen en 
Haaxman Lichtreclame, kwam uit in 
de vierde ronde van de beker tegen 
V.V. Nederhorst D1. Dit team speelt 
in de poule van dames 2 en staan 
daar op de derde plaats. Dit bete-
kende echter niet dat de wedstrijd 
zomaar even gewonnen zou wor-
den.
Het team moest het karwei klaren 
zonder Carin van Tellingen (verhin-
derd) en Astrid van de Water (ge-
blesseerd). Coach Immerzeel start-
te de wedstrijd met de volgende ba-
sisopstelling: Janine Könemann, Su-
zan Heijne, Loes Kuijper, Inge Tan-
ja, Mirjam van der Strate, Nancy 
Schockman en tot last but not least 
Marlieke Smit.

Gelijk aan de wedstrijd tegen Kei-
stad kwam Atalante wederom 
niet goed uit de startblokken. Me-
de dankzij een goede service van 
de spelverdeelster van Nederhorst 
werd er snel tegen een behoorlij-
ke achterstand aangekeken. In het 
achterveld was Atalante nog niet 
helemaal wakker wat resulteerde in 
veel gescoorde prikballen van het 
team uit het gelijknamige dorp. 
Irma Schouten werd binnen de lij-
nen gebracht voor extra aanvals-
kracht, maar pas toen het team zich 
ging irriteren aan de scheids betaal-
de dat zich uit. Uiteindelijk besefte 

de Vinkeveense equipe dat ze het 
toch echt zelf moest gaan doen en 
dankzij een aantal goede services 
werd de achterstand omgezet in een 
voorsprong. Mede dankzij de snelle 
middenaanvallen van Loes Kuijper 
en de slimme ballen van Mirjam van 
der Strate ging de winst in deze set 
met 22-25 naar Atalante.

Eerste
De tweede set werd gestart zoals de 
eerste werd geëindigd, maar Ata-
lante was nog steeds niet scherp 
genoeg. De pass was niet zui-
ver, waardoor spelverdeelster Jani-
ne Könemann niet goed kon afwis-
selen aan het net. Nederhorst wist 
vervolgens veel ballen te scoren met 
hun goede middenaanvallen en we-
derom liep Atalante achter de feiten 
aan. Ditmaal was het de vechtlust 
binnen de Vinkeveense equipe die 
ervoor zorgde dat de achterstand 
niet te groot werd. In het achter-
veld werd er zeer hard gewerkt door 
met name Marlieke Smit en aan het 
net scoorde Inge Tanja veel punten 
met haar middenaanval. Nadat Jani-
ne tweemaal met een snelle set-up 
Nancy Schockman bediende en zij 
vervolgens deze ballen scoorde was 
het gaatje geslagen. Met 21-25 ging 
ook de tweede set naar Atalante.

Niet goed
De derde set kwam Mirjam van der 
Strate in het veld voor Nancy, maar 
ook dit keer ging het niet goed aan 
het begin van de set. Nederhorst 

domineerde het begin van deze set 
met veel servicedruk wat zich uitbe-
taalde in een 17-9 voorsprong. Na-
dat coach Immerzeel al een time-
out had genomen besloot hij Nan-
cy weer binnen de lijnen te brengen 
voor wat extra ervaring in de pass. 
Toen de service werd teruggehaald 
was het echter Suzan Heijne, die het 
team een zeer grote dienst bewees. 
Zij gaf Nederhorst een koekje van 
eigen deeg en met een goede servi-
cereeks kwam Atalante langszij. Ein-
delijk ging ook de rest van de Ata-
lantemachine lopen. Marlieke Smit 
leverde mooie passen af, die vervol-
gens door Janine werden omgezet 
in goede set-ups. Irma Schouten en 
Loes Kuijper lieten daarna zien nog 
lang niet versleten te zijn en scoor-
den veelvuldig op buiten en midden. 
Helaas voor Nederhorst wisten haar 
veelvuldig scorende middenaanval-
sters minder te scoren en door een 
uitgeslagen bal van een van die mid-
denspeelsters werd de wedstrijd be-
slist. Met wederom een 22-25 ging 
de derde set ook naar Vinkeveen.

Problemen
Deze wedstrijd was een goede om 
eens goed te kunnen zien waar de 
problemen liggen bij de Vinkeveen-
se ploeg en daarmee gaat trainer/
coach Sjaak Immerzeel zeker aan 
de slag. Toch mag er niet geklaagd 
worden. In 2008 gingen slechts twee 
wedstrijden verloren, staat het team 
op een knappe derde plaats en in de 
kwartfinale van de beker.

Broodnodige punt voor 
veerkrachtig KDO 1
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de inhaalwedstrijd 
in Amsterdam tegen Swift op het 
programma. Swift stond op voor-
hand onder KDO op de ranglijst, 
met één punt minder dan de Kwa-
kelaars. Bij winst van Swift zouden 
zij KDO dus passeren in het klas-
sement en hiermee KDO verder in 
de problemen brengen. Trainer Ron 
Langhout koos voor de volgende elf 
spelers: Peter Onderwater, Frank 
Hogerwerf, Michael Meijer, Rainier 
Onderwater, Paul Hogerwerf, Den-
nis Onderwater, Sven Vlasman, Pa-
trick Schijff, Jim Voorn, Dennis Rool-
ker en Erik Verbruggen.
Swift was in het eerste kwartier de 
bovenliggende partij en kwam in 
de 10e minuut eenvoudig op voor-
sprong na matig ingrijpen bij KDO 
na een Amsterdamse corner, 1-0. 
KDO pakte vervolgens het initiatief 
in handen en kwam steeds beter in 
de wedstrijd. Dennis Onderwater, 
Jim Voorn en Dennis Roolker kwa-
men in kansrijke positie, maar wis-
ten niet te scoren. In de 35e minuut 
moest Dennis Roolker het veld ver-
laten na een grove charge op zijn li-
chaam. Good-old Patrick den Haan 
was zijn vervanger en hiermee kreeg 
KDO een meer ervaren voorhoede. 
Met een 1-0 tussenstand werd de 
rust bereikt.
In de tweede helft startte KDO fu-
rieus en kreeg binnen vijf minuten 

drie kansen op de gelijkmaker. Uit-
eindelijk was het rechtermiddenvel-
der Dennis Onderwater die het ijs 
brak en zo KDO weer helemaal te-
rug in de wedstrijd bracht, 1-1. Lang 
kon KDO echter niet van deze stand 
genieten, want tien minuten later 
keek KDO tegen een 3-1 achter-
stand aan. De 2-1 viel na vermeend 
buitenspel aan Amsterdamse zij-
de en de 3-1 was een beheerst af-
standsschot van zo’n 20 meter. Voor 
KDO leek het doemscenario weer 
op te gaan spelen, maar KDO bleek 
deze middag over een gezonde do-
sis veerkracht te beschikken. In de 
65e minuut kreeg KDO een penal-
ty nadat Patrick den Haan onderuit 
werd getrokken in het zestienme-
tergebied. Patrick Schijff wist de bal 
in twee instanties te benutten en zo 
kwam KDO op 3-2. Vijf minuten la-
ter maakte KDO zelfs de gelijkma-
ker nadat invaller Doron Borger een 
voorzet van Jim Voorn beheerst bin-
nen wist te tikken, 3-3.
In de laatste twintig minuten kon de 
wedstrijd nog alle kanten op, maar 
uiteindelijk konden beide ploegen 
niet de bevrijdende winnende tref-
fer aantekenen. Aan Kwakelse zijde 
werd keeper Peter Onderwater de 
gevierde man door in de laatste mi-
nuut zijn ploeg in drie instanties op 
de been te houden.
Door dit gelijkspel blijft KDO op de 
zevende plaats staan en mag in de 

Zwemmen

De Amstel sluit jaar af met 
clubkampioenschappen
Uithoorn -In het 46-jarig bestaan 
van Zwem- en polovereniging De 
Amstel is minstens één traditie altijd 
blijven bestaan; de clubkampioen-
schappen, of zoals het intern nog 
altijd genoemd wordt “de Onderlin-
ge Wedstrijden”.

Ook dit jaar werd weer afgeslo-
ten met een groot, sportief en ge-
zellig zwemfestijn in het Veenbad in 
Vinkeveen. Compleet met naast al-
le slagen en afstanden een familie-
estafette en surprise-evenement. 
Maar liefst 54 leden hadden zich in-
geschreven om officieel te strijden 
voor de titel “Clubkampioen 2008”. 
Buiten een gezellige middag (met 
in de pauze: vrijzwemmen voor al-
le meegenomen, dan wel meegeko-
men familieleden) werd het ook een 
heel sportieve middag. Ook de win-
tersfeer ontbrak niet, terwijl het bui-
ten begon te sneeuwen was de tem-
peratuur binnen aangenaam en ont-
brak het koek-en-zopie-kraampje 
van Erik niet!

Nadat alle wedstrijden afgerond 
waren (met natuurlijk de 25 meter 
sprint als absoluut hoogtepunt kon 
iedereen (zoals dat heet:) voldaan 
huiswaarts keren. Om, zoals ook al 
46 jaar lang een traditie, te wachten 
op de prijsuitreiking. Deze vond af-

tweede helft van de competitie er-
voor gaan zorgen dat deze stek mi-
nimaal behouden blijft. Vrijdag 9 tot 
en met zondag 11 januari zal de ge-
hele KDO-selectie een weekend 
weg gaan naar een externe locatie. 
In dit weekend zal er uitgebreid aan 
de teambuilding gewerkt gaan wor-
den om zodoende een goede basis 
te leggen voor een hopelijk succes-
volle tweede competitiehelft.

gelopen zaterdag plaats in het club-
huis in Uithoorn. De eerste twee zijn 
al jaren geen verrassing meer, al-
leen willen ze nog wel eens stuiver-
tje wisselen….

Hierbij de eerste tien:
1e. Noëlla Hond met 228.36 punten 
(met ook meteen 3 nieuwe clubre-
cords!); 2e. broer Brinio Hond met 
233.51; 3e. Nick Drenth met 246.61; 
4e.Thijs Böhm met 248.17; 5e. Niké 
van Duijkeren met 250.68; 6e. Max 
de Jong met 252.76; 7e. Leo Reeuw-
ijk met 254.29; 8e. Nick Sijmons met 
254.40; 9e. Stefan Oudshoorn met 
254.43; en tot slot 10e. Elmer Kok 
met 257.77 punten.
De beste drie niet-wedstrijdzwem-
mers: 1e. Loïs van Duijkeren, 2e. 
Niels Volmer en 3e. Elrik Maat.
Bij de familie-estafette vielen de 
families van Tuijl, Kok en van Lin-
gen met hun neus in de boter (lees 
taart).

Na een gezellige avond konden de 
leden met hun ouders en ande-
re familieleden met al hun medail-
les en bekers huiswaarts keren om 
zich voor te bereiden op 2009, waar-
in voor de laatste keer de clubkam-
pioenschappen in het Veenbad in 
Vinkeveen plaats zullen vinden en 
de prijsuitreiking waarschijnlijk ook 
voor de laatste keer in het Uithoorn-
se clubhuis. In 2010 zullen alle fes-
tiviteiten immers plaats gaan vinden 
in het nieuwe Marickenbad aan de 
Veenweg in Mijdrecht.
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