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Oud- en Nieuwviering in
De Kwakel betekende drie
dagen groot feest
De Kwakel - Voor het vijfde jaar
lag de organisatie van de Oud- en
Nieuwviering in De Kwakel in handen van Stichting Vuurwerkgroep
De Kwakel. Dit jaar betekende dit
maar liefst 3 dagen feest.
Kinderdisco 29 december 2010
Omdat deze groep vrijwilligers als
doel heeft gesteld om van de eindejaarsviering een feestje te maken voor alle leeftijden, is er dit jaar
voor de eerste keer een disco georganiseerd. Alle Kwakelse basisschoolkinderen waren vanaf 19.00
uur welkom in de feesttent. Dansen
met je vrienden en vriendinnetjes
is leuk, maar na een tijdje gaat dat
toch vervelen. Maar toen bleek dat
er in penningmeester Erik een ware entertainer schuil ging. Met o.a.
een stoelendans en “wie is de beste
Kwakelse jumper”-wedstrijd was de
avond zo om.
Midwinteravond
30 december 2010
Voor de 2e keer heeft de Midwinteravond plaatsgevonden die in de
volksmond al snel “boerenkoolfeest” werd genoemd. Al voor de

aangekondigde openingstijd zaten
de eerste dames te genieten van
de warme chocomel en glühwein.
De meeste mensen hadden al in de
voorverkoop een kaartje gekocht,
maar ook aan de tent meldde zich
nog een aantal dorpsgenoten, die
vast waren afgekomen op de geur
van de heerlijke boerenkool. Met
worst en jus natuurlijk. De ca. 200
aanwezige gasten hebben er samen
een mooi feestje van gebouwd. Polonaises werden spontaan ingezet.
Toen zanger Danny kwam optreden,
werd er hier en daar zelfs op de tafels gedanst. De rest van de avond
zorgde dj Michel Kas voor lekkere
meezing- en deinsmuziek. Bij Piet
Kas konden drankjes gekocht worden om de dorstige kelen te verzorgen.
Oud- en Nieuwviering 2010-2011
Vanaf 10.00 uur, het tijdstip waarop officieel vuurwerk afgestoken
mocht worden, begonnen de vrijwilligers te surveilleren in het dorp.
Deze rondes zijn doorgegaan tot de
start van het Oud- en Nieuwfeest
voor het dorpshuis. De meeste jongeren kwamen pas laat naar bui-

ten, waardoor het in de ochtend erg
rustig was in het dorp. In de middag werd er vuurwerk genoeg afgestoken, maar door vrijwel alle jongeren werd goed rekening gehouden met de regels om geen mensen, dieren, straatmeubilair, etc. in
gevaar te brengen. Kort na de jaarwisseling liep het feestterrein gestadig vol met dorpsgenoten die elkaar een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen. Het feestterrein was
deels afgebakend met speciale rekken waar vuurwerk in geplaatst kon
worden.
Feesttent
In de feesttent zorgden vader en
zoon Kas voor resp. de drankjes en
muziek. Buiten de tent konden mensen zich warmen rondom de vuurkorven. Ook oliebollen en appelflappen waren ruim voldoende aanwezig. Omdat er op meerdere locaties
elders in de omgeving grote feesten
waren georganiseerd, was het wellicht iets minder druk dan verwacht,
maar daarom zeker niet minder gezellig. Even voor 3 uur verlieten de
laatste gasten het dorpsplein.
In samenspraak met de Vuurwerk-

Derde serieuze nieuwjaarsduik
Plons Brrr... bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - De ochtend begon regenachtig, maar al snel verscheen
de zon achter de wolken. Rond
half twaalf meldden zich de eerste
springers voor de derde editie van
de Nieuwjaarsduik ‘Plons Brrr...’ bij
Roei- en Kanovereniging Michiel de
Ruyter in Uithoorn.
Dit jaar waren er weer meer inschrijvingen. Vooraf hadden zich
al tien mensen aangemeld. Op deze eerste dag van 2011 stonden
53 duikers uit Uithoorn en omstreken klaar met een Unox muts om te
springen. Jan van Leeuwen - kajak-

instructeur van de vereniging – verzorgde op creatieve wijze de warming up. Goed warm geworden was
iedereen klaar om de Amstel in te
springen, waar gister nog een ijslaag lag van minstens tien centimeter dik. Om 12.30 uur werd het
startschot gegeven door Wethouder Verheijen uit Uithoorn. Jonge en
oude, maar ook zeer ludieke verklede duikers sprongen het koude water in. Zo sprongen er een pinguin, de Hulk, Matroos van de Titanic,
een non en een zeer schaars geklede dame in een outfit van Mar-

lies Dekkers. En koud was het even,
maar niet voor lang. Na een heerlijke douche konden in de verschillende categorieën prijzen in ontvangst worden genomen, welke
mede mogelijk waren door de partners van deze duik. De organisatie
van Plons Brrr... dankt haar partners
uit Uithoorn C1000, Sauna “Amstelland”, Bakker Bart en Unox voor hun
bijdrage en het mogelijk maken van
deze derde duik.
Voor een uitgebreide fotoreportage van deze duik, zie elders in deze krant.
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EXTRA
Deze groep vrijwilligers verzorgde de drie dagen feest in De Kwakel.
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groep had het bestuur van KDO ’s
ochtends alle toegangshekken tot
het sportterrein op slot gedraaid.
Ondanks deze voorzorgsmaatregel
zijn er toch mensen geweest die het
nodig vonden om 8 vuilnisbakken
op te blazen. Dit is helaas weer een
onnodige kostenpost voor de vereniging. Behalve dit vervelende incident is de hele dag bijzonder netjes verlopen. De vrijwilligers van de
Vuurwerkgroep zijn dan ook uiterst
tevreden en kunnen met gepaste
trots – met name op de jeugd -, terug kijken op een geweldige oudejaarsviering.
Ook zijn zij zeer dankbaar voor alle hulp die zijn in welke vorm dan
ook hebben gekregen van Kwakelse bewoners, ondernemers en vrijwilligers. Onder het motto “voor elkaar met elkaar” hebben de Kwakelaars wederom met z’n allen een
eindejaarsafsluiting
gerealiseerd
die een voorbeeld mag zijn voor andere buurten en dorpen.
Foto’s gemaakt door Annemarieke Verheij. Elders in deze krant vindt u een uitgebreide fotoreportage van deze feesten. Voor nog meer foto’s zie:
www.vuurwerkgroepdekwakel.nl
om meer foto’s te bekijken of voor
informatie over deze stichting.

Johan Enschedeweg 180
1422 DR Uithoorn • Tel: 0297-521511

Buurtbemiddeling werkt voor u
Uithoorn - Buurtbemiddeling heeft
ook dit jaar weer meer dan 100 meldingen van of voor bewoners binnengekregen betreffende een vorm
van overlast met de buren. Buren
met wie ze om de tafel willen zitten om naar oplossingen te zoeken.
Oplossingen die men gezamenlijk bespreekt en acceptabel vindt.
Met ondersteuning van bemiddelaars die op neutrale en onafhankelijke wijze alle betrokkenen bijstaan
om dit doel te bereiken. Volgens de
laatste cijfers heeft dit in de gezamenlijke regio Amstelveen en Uithoorn geleidt tot een oplossingspercentage van 68%. Dit betekent
dat in meer dan twee derde van de
gevallen een oplossing wordt gevonden! In de gemeenten Amstelveen en Uithoorn zijn 30 bewoners
die zich belangeloos inzetten als
buurtbemiddelaar. Zij ondersteunen medebewoners bij een veelheid
aan klachten. Van geluidsoverlast
tot onduidelijkheid over parkeerplekken, van rommel in de gang tot
overhangende boomtakken en andere zaken die tot irritaties of ruzies
kunnen leiden.

Buren
Wilt u weten hoe u nu verder moet
in een situatie met uw buren, dan
kunt u altijd contact opnemen met
buurtbemiddeling voor advies of
melding. Dit is kosteloos en uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt bij ons de informatiefolder opvragen of op papier tips en
adviezen ontvangen om een burengesprek aan te gaan. Tevens kunnen
we u doorverwijzen naar een andere
instantie als dit nodig mocht blijken.
Want ook in 2011 blijft buurtbemiddeling zich voor alle bewoners inzetten. Buurtbemiddeling is bereikbaar via tel. 023-5698883 of via mail:
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.
Op de website van MeerWaarde kunt u de informatiepagina oproepen waar zich ook een digitaal
meldformulier bevindt. Het postadres is: Buurtbemiddeling MeerWaarde, afd. Amstelveen en Uithoorn, postbus 429, 2130 AK Hoofddorp. Ook uw buurtregisseur, uw
woningbouwvereniging of de gemeente kan u meer informatie over
buurtbemiddeling geven.

Getuigen gezocht
Uithoorn - Op donderdag16 december rond 15.15 uur is mijn zoon van
11 jaar op de rotonde Alfons Arienslaan in Uithoorn aangereden door
een auto. Mijn zoon kwam vanuit de Joost van den Vondellaan. Thuis
gekomen vertelde hij huilend en geschrokken zijn verhaal. De bestuurder had nog gevraagd hoe het ging en mijn zoon heeft gezegd dat het
goed ging. Hij zat onder de blauwe plekken en had een behoorlijke
schaafwond. Zijn fiets is niet meer te berijden. Wil de bestuurder van
de grote grijze/zilverkleurige auto, misschien even contact op nemen.
Of heeft iemand iets gezien en toevallig het kenteken op geschreven.
Y Splinter uit Uithoorn: tel: 0655165531

Maak kans op een echte helikoptervlucht

Albert Heijn Jos van den
Berg weer vol plannen
Regio - Albert Heijn Jos van den
Berg uit Uithoorn mist op 0,04 punt
de landelijke finale van Albert Heijn
om mee te dingen naar de 1e prijs
van de Albert Heijn winkelwedstrijd.
Jos van den Berg: “Uiteindelijk zijn
we van de 820 winkels als 9e geëindigd waarop we toch ongelooflijk trots zijn.
We willen hierbij dan ook alle klanten enorm bedanken die op ons gestemd hebben het afgelopen jaar.
Voor het komende jaar zullen wij
onze servicegraad nog verder gaan
verhogen en wat dat inhoudt... daar
komen wij nog op terug. Ook zal het
voor een aantal klanten een vlie-

gende start van het jaar gaan worden. Hoezo? Wel, kijk maar elders
in deze krant en houdt ook de ko-

mende weken de Nieuwe Meerbode scherp in de gaten zodat u niets
mist!”
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c O lO F O n
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

Begin januari wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis verspreid
samen met de nieuwe afvalkalender.
Indien u eind januari de gemeentegids en afvalkalender nog niet heeft
ontvangen, kunt u deze opvragen bij de receptie van het gemeentehuis: telefoon 513 111. U kunt de nieuwe gemeentegids ook per e-mail
aanvragen: gemeente@uithoorn.nl. Vergeet dan niet uw adres met
postcode te vermelden. De gemeentegids 2011 is eind januari ook digitaal beschikbaar. Kijk hiervoor op www.uithoorn.nl
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Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 19 januari 2011 vindt
van 18.15 tot 19.45 uur de jaarlijkse onderwijsinformatiemarkt plaats.
Dit jaar is de locatie daarvoor de hal
van SG Thamen, J.M. den Uyllaan 4,
1421 NK Uithoorn.
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-

stelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Op deze avond
kunnen ouders/verzorgers en leerlingen van groep acht van het basisonderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het voortgezet onderwijs uit de omgeving te
bieden hebben.

Oud naar
Nieuw
van

Per 1 januari 2011 nieuwe procedure
bij vermissing van paspoort, rijbewijs
en nederlandse identiteitskaart
document verloren? dan naar het gemeentehuis!

Als u uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart bent verloren (er is dus geen sprake van diefstal), meld dit dan zo snel mogelijk bij
Publiekszaken in het gemeentehuis. U vult daar een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het document bent verloren en waarom u een nieuw
document aanvraagt.
Nadat uw identiteit door een medewerker van Burgerzaken is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen. In de regel kunt
u vijf werkdagen na de aanvraag uw nieuwe document weer ophalen.
Wanneer u in het bezit bent van meerdere identiteitsbewijzen moet u
deze allemaal meenemen bij de aanvraag.

document gestolen, dan naar de politie!

Is uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart gestolen, dan
moet u direct aangifte doen bij de politie. U krijgt hier een proces verbaal. Daarmee kunt u dan bij Publiekszaken in het gemeentehuis een
nieuw document aanvragen.

document gestolen of vermist in het buitenland?

Als uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart door welke oorzaak dan ook in het buitenland is kwijtgeraakt, meld dit bij terugkomst zo spoedig mogelijk bij Publiekszaken in het gemeentehuis.

Gevolgen strooizouttekort

De grootste landelijke aanbieders
van strooizout zien hun voorraden
snel slinken. Zij hebben de gemeenten gevraagd hun strooibeleid hier op
aan te passen. Ook de gemeente Uithoorn moet dat doen.

voorraad, maar wij beschikken nog
steeds – welliswaar beperkt – over
strooizout. We strooien zo nodig de
doorgaande wegen, de wegen naar
winkelcentra en bedrijventerreinen
en de busroutes.

Huidige strooibeleid

deze week nieuw zout
verwacht

Wij hebben nog een voorraad zout
en gemengd zout en zand. Sommige andere gemeenten hebben geen

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

Gemeentegids 2011 en
Afvalkalender uithoorn
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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
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Deze week wordt de zoutvoorraad
van de gemeente aangevuld.

Om u nog beter van dienst te zijn, hanteert
de gemeente Uithoorn vanaf 1 januari 2011
nieuwe openingstijden.

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 14.00 uur; vrije inloop
- maandag, dinsdag en donderdag:
14.00 - 17.00 uur; op afspraak
- woensdag:
8.30 - 17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling 17.00 - 20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid op 0297 - 513111
- maandag t/m donderdag:
8.30 - 17.00 uur
- vrijdag:
8.30 - 14.00 uur
Openingstijden Werk en Inkomen G2
- maandag en donderdag (Uithoorn): 8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 13.30 - 16.30 uur; vrije inloop
- dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn en Zorg G2
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

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

18 jan.
23 jan.

meer weten?

25 jan.
26 jan.

-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
6 jan.
14, 21 en
28 jan.
14, 21 jan.
14 jan.
15, 22 jan.
15 jan.

15 jan.
16 jan.

Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29;
19.30-21.30 uur
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal open
19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,00 (voorinschrijving € 9,00)
19.00-21.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwassenen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16,
Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Kids @ the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix,
19.00-21.30 uur. Entree € 3.
15.00-17.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwassenen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16,
Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, Uithoorn.
Aanvang 13.30 uur. Cursus ‘Spelend schilderen’. Start serie
van 12 schilderlessen. Kosten: € 220. www.jokezonneveld.nl
Nadere info: info@jokezonneveld.nl of 020-6418680
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren.
Met een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,00 vanaf
12.00 uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU).
Aanvang 14.30 uur. Entree: € 12.

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 31 31

De gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn werken samen!

Activiteiten kAlender
Activiteiten en evenementen

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 32 55

29 jan.
30 jan.
4 feb.
5 feb.
19 feb.
3 maart
8 maart
1 april
16, 22 en
23 april
5 mei
22 mei
2 juni

Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
14.30u: optreden door kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met
het liedjesprogramma “Xing in herfst-en wintertijd” Toegang gratis.
Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
Woensdagochtendinloop: Kaarten maken. 9.30-11.30 uur
Dorpshuis De Quakel
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4,
m.m.v. Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
11.00-15.00 u AKU Vakantiemakelaarsloop
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15 uur.
€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vormen van
dagbesteding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel
20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50)
13.30 uur
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen
11.00 en12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel,
inschrijving 10.00-12.00 uur.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl
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inlichtingen

Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met het Mantelzorg Steunpunt: 0900-1866 of mailen naar:
amstellandmeerlanden@alzheimernederland.nl

feestelijke jaarwisseling in
de kwakel
de Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel én natuurlijk aan alle Kwakelaars,
die hebben bijgedragen aan het slagen van het jaarwisselingfeest. De
gemeente bedankt hierbij alle betrokkenen voor hun inzet en goede wil.

Zoals elk jaar haalt de gemeente ook
in 2011 na de jaarwisseling kerstbomen op. Tussen maandag 3 en vrijdag 14 januari kunt u uw kerstboom
gewoon buiten zetten op de dag
waarop uw gf-rest container wordt
geleegd. Inwoners van de hoogbouw
kunnen in deze periode elke dag de
kerstboom aanbieden bij de ophaalplek van het plastic afval. De kerstbomen worden versnipperd. Haal daarom het eventuele houten kruis van de
boom af en trek alle spijkers eruit.

i

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

ternatieven? Er zijn diverse woonmogelijkheden in onze regio voor mensen met dementie.
U krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen ook is er tijd om met elkaar te praten. Het Alzheimer Café
is een ontspannen ontmoetingsplek
voor mensen die zorg of ondersteuning bieden aan een dementerende
en voor dementerenden zelf. U hoeft
zich niet van te voren aan te melden,
u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis.

kerstbomen na jaarwisseling de
deur uit, maar wel zonder spijkers

n

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

welke verschillende
woonvormen zijn er voor
mensen met dementie?

Het traditionele feest dat tijdens Oud
& Nieuw gevierd is op het plein bij de
Kerklaan/Drechtdijk is prima verlopen.
Dit is vooral te danken aan de inzet
van vele vrijwilligers en de leden van
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Of f ic ië l e me d e de linG e n e n b e k e n d ma k in Ge n

alGemene infOrmatie

Op 6 januari vindt het eerste Alzheimer café van 2011 plaats in Woonzorgcentrum Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint
om 20.00 uur; na de inleiding is er tijd
voor een drankje. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
De gasten van deze avond zijn de
heer Van Moorst (locatiemanager van
Het Hoge Heem), mevrouw Van Egmond (hoofd Zorg Zonnehuis Amstelveen) en ook Rozenholm Aalsmeer
zal vertegenwoordigd zijn.
Het is een moeilijke overweging: is
thuis wonen nog haalbaar of moet
degene met dementie ergens anders
wonen, waar de zorg dag en nacht
aanwezig is? En indien thuis wonen
niet meer mogelijk is, wat zijn de al-

t
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ter inZaGe
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Schetsontwerp aanleg Fiets- en voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Inzageperiode:
22 december 2010 t/m 2 februari 2011. Nadere info: mevrouw M.A. Vermaas,
tel. 0297-513111
inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- Petrus Steenkampweg, voormalige Vleeschhoek, aanvraag vergunning voor

het oprichten van 92 woningen. Ontvangen 28 december 2010.
de kwakel
- Irislaan 61, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een prefab kelder met
opbouw begane grond en vergroten dakkapel. Ontvangen 17 december 2010
- Fresialaan 14, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 27
december 2010
- Noorddammerweg 13, aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw. Ontvangen 27 december 2010
- Kwakelsepad 10, aanvraag vergunning voor het veranderen en vernieuwen
van een winkel-woonhuis met industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken. Ontvangen 24 december 2010
- De Kwakel Zuid, aanvraag vergunning voor het bouwen van 134 woningen.
Ontvangen 29 december 2010
- Boterdijk 206b, aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning
met vrijstaande berging. Ontvangen 30 december 2010.
de legmeer (burg. kootpark, de legmeer,
legmeer-west, buitenhof, Park krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een langzaamverkeersbrug. Ontvangen 16 december 2010
- Watsonweg 2, aanvraag vergunning voor het oprichten van 92 woningen (fase
2/3). Ontvangen 17 december 2010
- Watsonweg 2 te Uithoorn, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een
fietsbrug. Ontvangen 17 december 2010
- Muur 22, aanvraag vergunning voor veranderen van de voorgevel. Ontvangen
27 december 2010.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Dwerggans 6, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Ontvangen 27 december 2010.
thamerdal
- Schaepmanlaan 31 te Uithoorn, aanvraag wabo, aanvraag vergunning voor het
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ontvangen 30 december 2010.
Zijdelwaard (europarei)
- Pieter Langendijklaan 5, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 19 december 2010.
Verleende (OmGeVinGs-)VerGunninGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
bedrijventerrein uithoorn
- Industrieweg 12c, vergunning aan de exploitant van City Girls voor het exploiteren van een escortbedrijf vanaf 15 december 2010. Bezwaar t/m 26 januari
2011.
de legmeer (burg. kootpark, de legmeer,
legmeer-west, buitenhof, Park krayenhof)
- Mol 12, vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde. Bezwaar t/m 9 februari 2011.
dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 60, vergunning voor het wijzigen van de voorgevel. Bezwaar
t/m 9 februari 2011.
de kwakel
- Prunus 35, vergunning voor het verbouwen van een kantoor en het aanpassen
van een brandcompartiment. Bezwaar t/m 9 februari 2011
- Drechtdijk 35, vergunning voor het uitbreiden van een woning. Bezwaar t/m 9
februari 2011
- Mgr. Noordmanlaan 43, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar t/m 9 februari 2011.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Amsteldijk Zuid 253, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter voor het organiseren van de Nieuwjaarduik op
1 januari 2011 van 11.00 tot 14.00 uur
- Goudlijster 8, vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen. Bezwaar t/m 9
februari 2011
- Kuifmees 119, vergunning voor het uitbreiden van de begane grond, het maken van een dakterras op de uitbouw en het plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde. Bezwaar t/m 10 februari 2011.
bekendmakinG OPenbare VerGaderinGen
welstandscOmmissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de
agenda en het aanvragen van spreektijd.

www.uithOOrn.nl
Te koop:
Spijkerbroek merk Wrangler mt.
34-34 z.g.a.n. 15 euro.
Tel. 0297-562938
Te koop:
Bosch koelvriescombinatie in
nw.st. type KSU30622 No Frost
h.170 b.60 175 euro.
Tel. 06-10658938

rUNDer

Te koop:
Nauwelijks gebr. hockeyschaatsen mt. 44 t.e.a.b.
Tel. 0297-562116
Te koop:
Bosch koelvriescombinatie in
nw.st. type KSU30622 No Frost
h.170 b.60 175 euro.
Tel. 06-10658938

sUKaDelaPjes
2e pond

Eigen fabrikaat

Te koop:
Profoon Dect telefoon PDX5800
in doos nw. 12,50 euro. Beyerland voortent cravan type
350/2 originele tent blauw/grijs
z.g.a.n. 100 euro. 3x Nokia mobiel accu’s BL-5C 1x 1400 amh
v.a. 4,50 euro.
Tel. 0297-892088

500 gr.

€

100 gr.

€

HalVe Prijs

KiP COrDON BleU
Eigen fabrikaat

CerVelaaTWOrsT

150 gr.

Eigen fabrikaat

FileT aMeriCaiN
Eigen fabrikaat

5.50

150 gr.

1.45
€ 1.65
€ 2.10

erWTeNsOeP

slagerij WiM WOUTers
Pr. Christinalaan 135 • UiTHOOrN • Tel. 561938

Te koop:
Profoon Dect telefoon PDX5800
in doos nw. 12,50 euro. Beyerland voortent cravan type
350/2 originele tent blauw/grijs
z.g.a.n. 100 euro. 3x Nokia mobiel accu’s BL-5C 1x 1400 amh
v.a. 4,50 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Pelgrim combi fornuis 3 jaar
pr.st. 4-pits gasstel heteluchtoven 150 euro.
Tel. 0297-533561
Te koop:
Fr. lichteiken/kopshout
eettafel 180x97x77 plus
6 eetstoelen 250 euro.
Tel. 0297-563923
Te koop:
Bankbed beige. Zwart popfiguur tekening Japan of Chinees
2-pers. bed 75 euro.
Tel. 0297-567190
Aangeboden:
Voor hobbyist: oude kerstkaarten gratis afhalen.
Tel. 0297-566964
Te koop:
Ronde salontafel kl. teakhout
doorsnee 1 mtr. hg. 42 cm i.pr.
st. 5 euro.
Tel. 0297-566964

* Te koop:
Lange paars/roze
effen rok, soepel leer
très chique!
mt. 38 40 euro
Tel. 06-50284402

* Aangeboden:
Burbri Antiek.1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg 201 a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413

Gevraagd:
Spaarzegels van de Makro
groothandel. Rommelmarktspullen met losse beelden.
Oude kerststal.
Tel. 0297-540317

Gevraagd:
Wil de mevr. van de rode bestelde ketting op de kerstmarkt
mij even bellen was bij de Kika kraam.
Tel. 0297-342517

van Walraven
altijd gratis
advies en offerte

bel 0297-561312

10% wintersnoei kortingsbon
bij boulangé tuinontwerp en adviesbureau b.v.
Actie in December, JAnuAri en februAri
voor pArticulier, beDriJven en instellingen
winterwerkzaamheden:
◆ snoeien bomen ◆ kappen bomen ◆ fruitbomensnoei ◆ snoeien heesters
◆ wilgen knotten ◆ uitdunnen windsingels bossen ◆ snoei hagen
◆ snoeien recreatie eilanden ◆ versnipperen en stobbefrezen

kappen bomen
Wolphaartsdijk Zeeland

resultaat fruitbomensnoei
Loenen aan de Vecht

boomverzorging
Rotgans Uithoorn

Boulangé tuinontwerp en adviesbureau b.v.

kappen bomen
Herenweg Wilnis

verzorgt voor u: tuinontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging,
kappen bomen, exclusief dealer kokowall tuinschermen
Kantoor: Sperwerstraat 13, Nieuwkoop tel: 0172 -57 00 04
Werkplaats: Derde Zijweg 4, Mijdrecht tel: 06- 126 33 407
internet: www.boulange-tuinen.nl • e-mail: boulange@zonnet.nl
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INFORMATIEF
COLOFON
Verschijnt woensdag

DOkTERsDIENsTEN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl
redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
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

Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 27
Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenkliniek Amstelplein
Amstelplein 3 Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sTICHTINg wELzIjN
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/ANwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDiTiE 3
OPlAAg 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!

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

Paal bussluis Meerwijk
geramd
Uithoorn - Zondag jl. werd
de verzinkbare paal in de bussluis in Meerwijk, waar ons gemeentebestuur zo trots op is,
waarschijnlijk omdat ie een
fortuin gekost heeft, geramd
door een bus van Connexxion.

de doorgang zo snel mogelijk
weer vrij te maken ten behoeve van politie en ambulance,
niet vanwege de busdiensten...
Hans Weenen, Uithoorn

Op de foto ziet u hoe de geramde paal eerst met de nodige moeite wordt verwijderd en
uiteindelijk wordt vervangen
door een tijdelijke nieuwe, die
slechts handmatig weer omhooggehaald kan worden.

Vrijwillige brandweer
Uithoorn hulde!
Uithoorn - Op zaterdag 1 januari bemerkten wij bij het opstaan
een brandlucht in ons huis aan
de Dorpsstraat in Uithoorn. De
avond daarvoor hadden wij Oud
en Nieuw gevierd met vrienden
en gezellig de open haard gebrand. Bij het doorzoeken van
het huis konden we de oorzaak
van de brandlucht niet direct
achterhalen. Uiteindelijk vonden we dat de muur achter de
open haard erg heet was. Je kon
je hand er niet opleggen! Als je
de deur van deze ruimte open
en dicht deed kwam er rook uit
het stopcontact zetten. Op dat
moment sta je in dubio of je 112
moet bellen of niet. Wij hadden
dit nog nooit eerder nodig gehad, maar uiteindelijk toch gebeld. Via 112 werden we doorverbonden met de brandweer.
Binnen 10 minuten stonden
zij voor het huis met zes man,
een brandweerauto en 5 minuten later een hoogwerker. Ons
huis is een rijksmonument en
wij vreesden een enorme slooppartij om bij het vuur te komen.
Echter, de brandweer ging zeer
voorzichtig te werk. Zij analyseerden eerst waar de warmtebron zat met meetapparatuur.
Zij vroegen hoe de schoorsteen
door het huis liep en controleer-

den alle plekken tot aan het dak
toe met de hoogwerker en uiteindelijk was hun conclusie dat
de hittebron alleen achter de
openhaard zat. Vervolgens gingen zij voorzichtig te werk en
zaagden zij ter hoogte van de
warmtebron de wandmuur eruit
en er ontstond gelijk een klein
brandje doordat er nu zuurstof
bijkwam. Het blussen deden
ze met een hogewaterdruknevel zodat de waterschade tot
nul beperkt bleef. De brand
was geblust binnen 20 minuten
met veel deskundigheid en betrekkelijk weinig schade. Daarbij waren de mannen bovendien
erg aardig en zeer behulpzaam,
terwijl zij de hele nacht al tot 4
uur bezig waren geweest! Het
is treurig om te melden dat zij
in de nacht bij het blussen van
het KNA gebouw in de Legmeer
werden bedreigd door jongeren
ter plaatse. Waar blijft het respect!
Met deze ingezonden brief willen wij kenbaar maken hoe
dankbaar wij zijn met deze mannen die dit doen in hun vrije tijd
en dat wij hopen dat zij, waar zij
ook komen, het respect krijgen
dat zij meer dan verdienen.
Pieter en Sacha Bots-Vink

Dieren hebben zorg
nodig

De opgeroepen monteurs vertelden mij, dat de Connexxion
bussen een zender bevatten,
die normaliter de paal moet laten zakken, maar dat dit hier
kennelijk is misgegaan.

Dierenambulance en vrijwilligers verzorgen heden de watervogels in het gebied Aalsmeer
en De Ronde Venen. In deze tijd
hebben de dieren het moeilijk
met het vinden van voedsel.
De winter is net begonnen en
er kan nog veel slecht weer verwacht worden.
Wanneer het nodig is blijven de
Ambulance en de vrijwilligers
stand-by. De Dierenbescherming helpt ook geldelijk bij deze
wintervoedering.
Wanneer u zelf niet in staat bent

Ze vertelden me ook, dat de
paal met grote regelmaat niet
zakt, waarna de buschauffeur moet bellen om dat alsnog voor elkaar te krijgen; deze had daartoe kennelijk niet
het geduld...
Overigens is hen gevraagd

Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, 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

bij te voederen stort dan uw bijdrage voor deze voedering en
vermeld VOEDERING WATERVOGELS t.a.v. De Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland bankrekeningnummer
ABN-AMROBANK
rekening
41.44.59.067.
Op onderstaande foto ziet u van
de voedering aan de Amstel in
Uithoorn, op de voorgrond het
zojuist uitgestrooide voer.
De heer en mevrouw Peters
uit Uithoorn

WWW.MEErBODE.nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek
vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.
Zijn naam is Tarik, hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater met een
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Christinalaan in Uithoorn, rood cyperse kater met witte bef, tenen en
een witte punt aan zijn staart. Heeft een zwart bandje met reflector en
naamkokertje. Beau is 13 jaar en heeft last van blaasgruis.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op
onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
Gevonden
- Camping Borger in Vinkeveen, grijs/rood/ zwarte Cyperse kater.
- Grijs/witte hond, Boomerkruising.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor een oude kat.

Danscentrum Colijn start
met nieuwe cursussen!
Regio - Ook dit jaar zal Danscentrum Colijn er alles aan doen weer
leuke danslessen voor u en uw kinderen neer te zetten waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en plezier!

Dan zijn de Zumbalessen echt iets
voor u! Geen partner nodig en lekker swingen op het ritme van Zumba! De eerste les mag een gratis
proefles zijn.

Zoals u van het danscentrum gewend bent starten er ook in januari weer nieuwe cursussen, zodat u
nog deze maand kunt beginnen met
het ontdekken van het plezier dat je
kunt beleven aan dansen!

Nieuwe lessen
Vanaf 26 januari starten er weer
nieuwe lessen kleuterballet/ADV(
vanaf 3,5 jaar).
Onder leiding van HBO gediplomeerde docente Merel leren uw
kinderen op een verantwoorde manier de eerste danspasjes en bewegen op muziek.

Om te beginnen starten vanaf 14 januari de salsalessen, op 3 niveaus,
gegeven voor rekening en verantwoording van Club Fiera.
Dit is een grote salsa dansschool
met veel ervaring en kennis waarbij
dansen met passie en plezier centraal staan.
Ook mensen zonder danspartner
kunnen inschrijven. Voor iedereen
die het leuk vindt deze dansvorm
eens te proberen zijn er op vrijdag
7 januari gratis proeflessen. Voor
meer info verwijzen wij u naar www.
Clubfiera.com.
Vanaf dinsdag 11 en vrijdag 15 januari starten de nieuwe cursussen
Zumba; wilt u van uw overtollige
pondjes af of zoekt u een reden om
eens lekker te bewegen?

Het danscentrum hoopt dat de kinderen door deze lessen plezier in
bewegen op muziek ontwikkelen en
opgroeien met liefde voor dansen.
Natuurlijk mogen zij ook meedoen
aan de theatershow ‘Show of the
Proms 2011’ welke in juni van dit
jaar plaats zal vinden.
Als laatste starten begin februari de nieuwe cursussen breakdance
(vanaf 7 jaar) en Poppin en Lockin
(vanaf 9 jaar).
Deze cursussen worden vooral bezocht door jongens en het is een
prima manier voor hen om wat overtollige energie kwijt te raken en natuurlijk heel leuk om te doen! Wie

wil er niet leren dansen als Michael
Jackson?!
Deze lessen worden gegeven door
docent Sylvain, hij is reeds 6 jaar
aan Danscentrum Colijn verbonden.
De overige cursussen lopen al maar
op sommige groepen is nog een
plaatsje vrij, belt u voor de mogelijkheden, instromen kan (bijna) het
hele jaar door.
Feesten
Ook op het gebied van feesten en
bals kunt u in het nieuwe jaar weer
goed bij Danscentrum Colijn terecht. Aanstaande zaterdag is er

het Nieuwjaarsbal voor paren met
live muziek van de allround band
‘Update’. Hiervoor zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Dan gaat
Danscentrum Colijn op zaterdag 2
april op veler verzoek, op herhaling
met een geweldige 70’ies, 80’ies en
90’ies Party!!
De verlichte discovloer is al besteld,
de spiegelbollen hangen natuurlijk al, dus dat wordt weer één groot
feest!! De bals en feesten bij Danscentrum Colijn zijn voor iedereen
toegankelijk. Kortom: ook in 2011 is
het weer leuk dansen bij Danscentrum Colijn. Zie advertentie elders in
deze krant

Zaterdag zaagt de knotgroep
langs de Oranjebaan
Uithoorn - Komende zaterdag 8 januari gaat de Knotgroep Uithoorn
aan de slag in Amstelveen.
Het rietland langs de Oranjebaan
is aan het verruigen: er schieten in
het riet steeds meer bomen op die
de oorspronkelijke vegetatie wegdrukken.
Om deze flora en bijbehorende fauna een kans te blijven geven, gaat
de knotgroep de ongewenste bomen zo laag mogelijk wegzagen.
Dat doet ze onder leiding van boswachter Lothar Valentijn. Iedereen

die ervan houdt om in de natuur actief bezig te zijn, is van harte welkom.
Er wordt gewerkt van 9.00 tot 13.00
uur. Verzamelplek is de parkeerplaats van de Escapade: vanaf de
Oranjebaan, langs de brandweerkazerne over de Olympiadelaan.
De Knotgroep zorgt voor koffie en
koek halverwege, en voor soep aan
het eind. Neem zelf een beker plus
lepel en degelijk waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg
gaat op een andere manier werken
(De Kanteling)

De doelstelling van de Wmo is het bevorderen
van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. Artikel 4 van de wet bepaalt dat gemeenten hun burgers moeten compenseren bij:
het voeren vaneen huishouden,
het verplaatsen in en om de woning,
het lokaal verplaatsen per vervoermiddel,
het hebben van sociale contacten.
Niet voorgeschreven is op welke manier gemeenten dit moeten doen. Het VNG-project De
Kanteling helpt gemeenten bij het invullen van
deze compensatieplicht.
Het doel van De Kanteling is om de compensatieplicht van gemeenten op een andere manier
vorm te geven zodat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of chronische ziekte) betere kansen hebben om volwaardig mee
te doen in de samenleving. Draaide het voor-

nieuwe bedragen voor
verschillende regelingen

heen om de vraag waar inwoners recht op hebben, nu gaat het om de vraag wat inwoners écht
nodig hebben om te kunnen participeren. Dit
betekent dat het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
meer aandacht gaat besteden aan het bepalen
van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van de persoon met een beperking. Daarnaast wordt vaker een huisbezoek afgelegd.
Door de nieuwe werkwijze zal het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg meer vragen stellen dan u gewend bent. Dit betekent ook dat van de persoon
met een beperking gevraagd wordt mee te denken naar oplossingen en het uitgaan van de eigen kracht.
Heeft u vragen over de nieuwe manier van werken van het Loket? Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
In de openbare vergadering van 2 december 2010 heeft de gemeenteraad van de ge-

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren zullen de gemeente Uithoorn en de G2 per 1 januari 2011
de openingstijden wijzigen. De loketten en
de telefonische spreekuren van Werk en
Inkomen én het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg hanteren ruimere openingstijden.
openingstijden cluster Werk
en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop

Bekendmakingen
Bekendmaking
In de openbare vergadering van 2 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer de concept-Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz Aalsmeer 2010
vastgesteld. In deze concept-verordening
wordt het gemeentelijk beleid met betrekking
tot het verlagen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare gedragingen vastgelegd.
De concept-verordening ligt van vrijdag 31
december 2010 tot en met vrijdag 11 februari
2011 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met
betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

gewijzigde openingstijden
per 1 januari 2011

meente Aalsmeer de concept-Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2010
vastgesteld. Via deze concept-verordening
wordt een aantal verordeningen gewijzigd
wegens wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het betreffen de volgende verordeningen:
Verordening Handhaving Wet Werk en
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren
gemeente Aalsmeer 2010;
Afstemmingsverordening Wet Werk en
Bijstand Gemeente Aalsmeer 2007;
Verordening Toeslagen en verlagingen
Wet werk en bijstand 2007 gemeente
Aalsmeer;
De concept-verordening ligt van vrijdag 31
december 2010 tot en met vrijdag 11 februari
2011 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met
betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Per 1 januari veranderen de bedragen voor declaratiefonds jongeren, declaratiefonds 65+,
langdurigheidstoeslag en regeling chronisch
zieken, gehandicapten en ouderen.
Hieronder vindt u de nieuwe bedragen:
Declaratiefonds jongeren 2011
Tegemoetkoming
basisschool
Tegemoetkoming
voortgezet onderwijs

2010

2011

€ 116,00

€ 117,50

€ 223,00

€ 226,00

Declaratiefonds 65+ 2011
Alleenstaande
Gehuwden

2010

2011

€ 116,00
€ 232,00

€ 117,50
€ 235,00

langdurigheidstoeslag 2011
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

2010

2011

€ 353,54
€ 452,81
€ 504,47

€ 357,78
€ 458,24
€ 510,53

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

regeling chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen 2011

openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Tegemoetkoming

2010

2011

€ 158,00

€ 160,00

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
let op:
Ook de openingstijden van de gemeente
Uithoorn (publiekszaken) zijn gewijzigd,
voor meer informatie zie: www.uithoorn.nl.

Wij willen hierbij onze relaties bedanken
voor een uitstekend 2010.
Wij wensen iedereen een gezond en
voorspoedig 2011 toe.

“ijzersterk in
schadewerk”
Vanaf januari:

ook op zaterdag open!
Geopend van 9.30 t/m 13.30 uur

Om dit toch om beetje te vieren,
hebben wij speciaal voor

de eerste 50 klanten

Heeft u verkoop-/ aankoop- of taxatieplannen in 2011?
Dan heten wij u van harte welkom, om ook voor u 2011
tot een voorspoedig jaar te maken.

Wilt u alvast een goede start maken?
Bezoek dan onze woningen tijdens het

open huis op
15 januari a.s.
Kijk op onze website www.aemstelpunt.nl
voor de deelnemende woningen.

die op een zaterdagochtend
in januari een herstelafspraak maken,

een wellness-bon
t.w.v. €35.00 klaarliggen!
(www.wellnessbon.nl)

Johan Enschedeweg 17 * 1422 DR Uithoorn
T 0297513070 * F 0297513079
I ASNGROEP.NL * E goosenuithoorn@asnmail.nl

Aemstelpunt Makelaardij o.g.
Wilhelminakade 59 Uithoorn
tel. 0297-522959 www.aemstelpunt.nl
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Doe mee aan workshop bronsgieten

Bij zondere weekenden in
atelier Mark van Kuppevelt

Met zijn enthousiasme, kennis en
vakmanschap weet hij het hoogst
haalbare uit zijn cursisten te halen.
“Daar zijn Ilse en ik voor. Ik probeer
het uiterste van de creativiteit van
de mens naar boven te halen. Mensen hebben geen idee over hoe talent zij beschikken. Zij vinden vaak
dat iets perfect moet zijn, daardoor
ontstaan de onzekerheden, die remmend werken. Als je die onzekerheden leert overwinnen dan ervaar je
dat er iets anders, ruimte, durf, voor
in de plaats komt. Wanneer zij dat
gevoel ervaren, leren waartoe zij in
staat zijn, is de euforie groot. Het is
heel inspirerend en het geeft ook
veel energie voor andere dingen in
het leven. Je durft eerder het conflict aan te gaan op zoek naar een
oplossing.”
Lachen en huilen
Naast de vele cursisten die het atelier bezoeken om vrij werk te maken, stijgt de belangstelling voor het
maken van eigen urn of een beeld
voor op het graf van een overleden
partner. “Het is hier een plek waar
wordt gelachen en gehuild, maar
ik ervaar het als heel bijzonder dat
het nooit zwaar wordt. Het is eerder
dat er tijdens het werken heel veel
energie ontstaat.”

De Kwakel - Bij het kunstenaars
echtpaar Mark van Kuppevelt en
Ilse Blesing kan men zich in de
weekenden van 5 en 6 februari, 5 en 6 maart en 2 en 3 april
creatief uitleven en tevens op
een heerlijke manier onthaasten.
Het terrein om het atelier heen toont
een weids uitzicht, waar de koeien
nog in het land staan. In de brede
sloten zwemmen de futen, de eenden, de zwanen en hun opgroeiende kroost, druk op zoek naar voedsel. Aan de slootkanten groeit welig
het uitbundig roze kleurende moerasspirea. In de lucht dansen de
spreeuwen op zoek naar een plaats
voor de nacht. Hun spel van opvliegen en neerdalen in grote uitwaaierende cirkels is fascinerend om te
zien. Evenals de overvliegende ganzen, al weer op weg naar het zui-

den. Het lijkt een paradijs op aarde
dat de alledaagse beslommeringen
doet vergeten. Het atelier, ’s zomers
koel en in de winter heerlijk warm,
ademt rust uit en nodigt uit om vol
verwachting aan de slag te gaan.
De sfeer is er geweldig. Een uitstraling van inspiratie, harmonie, daadkracht, gastvrij- heid en liefde voor
het vak. Aan de wanden hangen de
schilderijen van Ilse. Abstract en figuratie weet zij op geheimzinnige
en spannende ma- nier met elkaar
te verweven. Het resultaat bezorgt
veel kijkplezier. Sinds kort is zij ook
aan het beeld-houwen. De prachtige karakteris- tieke koppen zijn in
verschillende steensoorten uitgevoerd. In het werk van Mark is de
fascinatie voor de natuur veelzijdig
verbeeld. Organische grillige vormen waarvoor hij meerdere materialen gebruikt staan in kleine en

grote formaten door het atelier verspreid. Juist doordat het werk van
beide kunstenaars zo verschillend
is, worden de oneindige variaties en
mogelijkheden binnen de kunst getoond. Het bewerken van hout, een
wasmodel maken, het brons gieten,
hakken in steen of een combinatie
daarvan het is allemaal mogelijk in
het compleet uitgeruste atelier.
Verborgen talenten
Mark toont trots een aantal beelden die door zijn cursisten gemaakt
zijn. “Vind je dit niet bijzonder, moet
je dat lijnenspel zien”, en met een
koesterende hand volgt hij de vloeiende lijnen. “Het is mijn leven”, zegt
Mark.Vijftig jaar is hij net geworden en hij voelt zich volgens eigen
zeggen ook vijftig jaar kunstenaar.
En, hij is een geboren didacticus.

Eigen beeld maken
Tijdens de eerste drie weekenden
van de komende maanden organiseert het kunstenaarsechtpaar een
workshop waar cursisten in een
weekend een eigen beeld kunnen
maken. Begonnen wordt met het
wasmodel, daarna wordt geleerd
hoe een mal van gips te maken en
de gietkanalen.
Zij krijgen een spectaculaire demonstratie bronsgieten te zien en
krijgen uitleg over het ciseleren en
patineren van een bronzen beeld.
Er wordt gewerkt in kleine groepen
waardoor de begeleiding optimaal
is. De workshops starten om 9.30,
duren tot 16.00 uur, en de kosten
zijn 295 euro inclusief alle materialen. Ook inbegrepen zijn twee boeren lunches. Het adres van het atelier is de Banken 1a in De Kwakel.
Wie zich voor deze leerzame en creatieve weekenden wil opgeven, kan
bellen naar 06-54981504 of mailen
naar: mark.vankuppevelt@tiscali.nl
Er is ook een website voor meer informatie: www.markvankuppevelt.nl
Janna van Zon

Ploeg zaalvoetbaltoernooi groot succes
Uithoorn - Het Ploeg Loodgieterszaalvoetbaltoernooi, wat deze kerstvakantie voor het eerst werd georganiseerd voor een deel van de
F-pupillen en E-pupillen van Legmeervogels, is een groot succes geworden.
De teams waren allen behoorlijk
aan elkaar gewaagd en dit leverde een paar zeer spannende partijen op. Uiteindelijk werd de finale
gewonnen door het team van de F1.
Compleet met bekers konden zij de
kerst gaan vieren.
Na de wedstrijden werd er ook nog
een penaltybokaal onder de spelers
gehouden.
Volgens Marcel Ploeg was het toernooi zeer geslaagd en wil hij proberen het toernooi jaarlijks terug te laten keren in sporthal De Scheg.

Slikklachten

1

2

Knobbeltje

4

5

8

Plasklachten

6
3

Plekje op de
huid

9

Gewichtsverlies

Onrustige
moedervlekken

Blijvende heesheid
of hoest

7

Stoelgangklachten
Zaadbalklachten

Raadpleeg bij deze
aanhoudende
signalen uw huisarts.
Hoe eerder kanker wordt
ontdekt, hoe beter.
Kijk voor meer informatie op
www.kwfklachtadvies.nl
of bel de KWF Kanker Infolijn:
0800 - 022 66 22 (gratis).

De Merel organiseert
zesballentoernooi 2011
Regio – Ook dit jaar organiseert biljartclub de Merel weer het bekende
grote zesballentoernooi. De voorronden start op vrijdag 14-28 januari van 20.00 uur tot 23.00 uur, zaterdag 8-15-22-29 januari van 14.00
uur tot 18.00 uur en zondag 9-16-23
januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Er zal weer met zesballen gespeeld
worden in Café De Merel in Vinkeveen. Zaterdag 29 januari kunnen er
nog pogingen gedaan worden van
14.00 uur tot 18.00 uur, waarna om
19.30 uur de finales starten. Dit alles
om zeer fraaie prijzen. Zowel dames
als heren zijn van harte welkom.
Kader en spelers hoger dan 6 moyenne kunnen hieraan niet meedoen.
Geen biljartkunde vereist.
Wat is een zesballentoernooi ?
Je speelt met 1 rode en 5 witte ballen. Je stoot steeds met de rode bal.
De rode bal moet dan minstens 2
witte ballen raken. Lukt dit, dan levert dat 1 punt op, je wacht tot al-

le ballen stil liggen en dan probeer
je met de rode bal weer minstens 2
witte ballen te raken, enz. Op deze wijze probeer je een zo veel mogelijk punten te scoren. Op het moment dat je geen of maar 1 witte bal
raakt, stop je en is je poging voorbij.
Je speelt dus zonder tegenstander.
Een poging wil dus zeggen, zoveel
mogelijk punten scoren zonder onderbreking. Elke poging kost 1,20
euro, de finalepogingen zijn gratis.
Er zijn drie groepen.
A) 75 en 100 car. B) 35 en 50 car. C)
15 en 25 car.
Je hoeft je niet van te voren op te
geven, je komt gewoon binnen,
meld je bij de wedstrijdleiding of
aan de bar en dan gaat alles vanzelf.
Tot ziens op het zesballentoernooi
en succes toegewenst door Biljartclub De Merel, spelend in Café de
Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 of bij geen gehoor
tel. 0297-264159.

Wandelen in De Kwakel
De Kwakel - Wandelen in De Kwakel is niet zomaar wandelen.
Het is sportief wandelen voor mannen en vrouwen waarbij ondertussen aan de conditie, spierkracht en
lenigheid wordt gewerkt.

wordt koffie in de kantine van KDO
gedronken.

De conditie wordt beter door looptraining en de spierkracht door
beenspierversterkende
oefeningen. Lenigheid door allebei én de
ontspannings- en rekoefeningen
waarmee de wandeltraining wordt
afgesloten.
Hierbij is natuurlijk altijd tijd om
‘gewoon’ te wandelen en van de
natuur te genieten. Aansluitend

Er wordt iedere woensdag om 10.15
uur bij de ingang van de KDO hal
aan de Vuurlijn 51 in De Kwakel gestart en de sportievelingen zijn hier
±11.15 uur terug.

U kunt altijd een gratis proefles
volgen. Wel graag stevige wandelschoenen aan.

Voor meer informatie en opgeven
kunt u terecht bij Lydia de Rijk,
telefoon 0297-522382 of
www.uwbeweegreden.nl

Geslaagd Oliebollentoernooi
Uithoorn - Op donderdag 30 december heeft bij Legmeervogels
het traditionele Oliebollentoernooi
plaatsgevonden.
De opkomst van ongeveer 100 aanmeldingen was meer dan de organisatie had verwacht. In elk opzicht
gingen prestatie en gezelligheid
hand in hand en dit is ook de opzet
van dit toernooi. Een beetje presteren en een beetje gezelligheid. De
uitslagen van het klaverjassen en
het voetbalgebeuren.
Deelnemers
Oliebollenvoetbaltoernooi:
Yannick van den Akker, Tijn Bakker,
Linda van Beek, Mels Bos, Patrick
Brouwer, Bastiaan Bruning, Henk
Caarls, Rob van Dijk, Nick Driehuis,
Michel Duikersloot, Gerrit Jan Ekkelkamp, Jordy van Gelderen, Cyrill Gill, Stefan van Grieken, Raymond Hafkamp, Walter Hoffman,
Rowan Hogenboom, Victor Koenen, Sven Kuit, Liliho Martins, Franklin Meijerhoven, Barry Muller, Kenneth van der Nolk van Gogh, Robin
Oussoren, Carlo Persijn, Killian Phelan, Stefan van Pierre, Bas Righarts,
Dennis Rijnbeek, Wesley Robberts,
Jeffrey van der Roest, Roy van der
Roest, Jos Roodenburg, Erno Roos,
Martijn Roos, Mark Rutgers, Nick
van Schaik, Rob Schijff, Dave van
de Schinkel, Earl Tin a Tjan, Bart van
der Tol, Eelco Troost, Paul Veerhuis,
Lars Veldwijk, Rints Verkerk, Mitchell Verschut, Guido van Walraven,
Coen van Weerdenburg, Martijn
Westera, Dennis Wey, Bart Woerde,
Leon van Zaal, Enrique Zschuschen
Schema
Poule A
Sneeuwpoppen-Appelflappen
Poule A
Oliebollen-Sterretjes
Poule B
Herders-Kerstbomen
Poule B
Kerstmannen-Vuurpijlen
Poule A
Oliebollen-Sneeuwpoppen
Poule A
Sterretjes-Appelflappen
Poule B
Kerstmannen-Herders
Poule B
Vuurpijlen-Kerstbomen
Poule A
Appelflappen-Oliebollen
Poule A
Sneeuwpoppen-Sterretjes
Poule B
Kerstbomen-Kerstmannen
Poule B
Herders-Vuurpijlen
Poule A
1 Sterretjes
2 Sneeuwpoppen
3 Appelflappen
4 Oliebollen
Poule B
1 Vuurpijlen
2 Herders
3 Kerstbomen
4 Kerstmannen

2-2
0-2
5-3
2-3
1-2
4-2
1-3
3-2
4-0
0-0
1-1
1-2

Stand
7 pnt
5 pnt
4 pnt
0 pnt
9 pnt
6 pnt
1 pnt
1 pnt

Finalewedstrijden
1e/2e Sterretjes-Vuurpijlen
1-5
3e/4e Sneeuwpoppen-Herders 2-3
5e/6e Appelflappen-Kerstbomen3-3
7e/8e Oliebollen-Kerstmannen 5-7
Eindstand
oliebollenvoetbaltoernooi
1e Vuurpijlen
2e Sterretjes
3e Herders
4e Sneeuwpoppen
5e Appelflappen
6e Kerstbomen
7e Kerstmannen
8e Oliebollen
Eindstand
oliebollenklaverjastoernooi
1 Bon, Arie
5373 pnt
2 Homan, Truus
5351 pnt
3 Feddema, Jan
5305 pnt
4 Schrama, Hugo
5213 pnt
5 Nieuwzwaag, Ineke
5021 pnt
6 Schuurman, Mel
4951 pnt
7 Schrama, Rina
4883 pnt
8 Vernooy, Terry
4878 pnt
9 Justus, Karel
4791 pnt
10 Zaal, Marielle van
4779 pnt
11 Flobbe, Ton
4671 pnt
12 Roest, Herman van der 4664 pnt
13 Kuilenburg, Roy
4661 pnt
14 Groot, Kitty de
4611 pnt
15 Tjalsma, Wim
4604 pnt
16 Vendrik, C
4557 pnt
17 Weber, Jan
4517 pnt
18 Schuiteboer, Bert
4511 pnt
19 Groot, Cor de
4509 pnt
20 Zaal, Rinus van
4477 pnt
21 Schuurman, Nel
4467 pnt
22 Waa, Sonja van de
4356 pnt
23 Waa, H van de
4338 pnt
24 Deinum, Frans van
4307 pnt
25 Duikersloot, Ellen
4261 pnt
26 Homan, Cor
4258 pnt
27 Rekelhof, Adrie
4245 pnt
28 Nieuwendijk,Hein
4238 pnt
29 Huel, Marco
4178 pnt
30 Abdulrasjid, Anita
4156 pnt
31 Verkerk, E
4125 pnt
32 Vries, Henny de
4069 pnt
33 Bon, Adrie
3962 pnt
34 Duikersloot, Marian
3915 pnt
35 Kuit, Arjan
3692 pnt
36 Soest, Jan van
3641 pnt
37 Vries, Els de
3493 pnt
Voetbal
De KNVB heeft voor komend weekend de elftallen nog vrijaf gegeven.
Een mooie gelegenheid dus om een
oefenprogramma samen te stellen.
Zo speelt de zondag 1 en de zondag 2 van Legmeervogels op zondag 9 januari 2011 thuis, om 14.00
uur tegen Hoofddorp zondag 1 en 2.
Legmeervogels zondag 1 en spelen
ook op dinsdag 11 januari 2011 een
vriendschappelijke wedstrijd.
Tegenstander zijn dan de zaterdagvoetballers van Zevenhoven.
Vuurpijlen:
Jordy van Gelderen, Erno Roos,
Martijn Westera, Wesley Robberts,
Dennis Rijnbeek, Earl Tjin a Tjan
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Oud en Nieuwviering in De Kwakel betekende

DRIE dagen
DAGEN GROOT
Drie
grootFEEST
feest

Foto’s: Annemarieke Verheij
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Een nieuw jaar, een nieuw gekleurd begin voor de Nieuwe Meerbode

Janssen/Pers gaat opnieuw de
kranten van Gouw Uitgevers drukken
Regio - Een nieuw jaar, een nieuw
gekleurd begin voor de Nieuwe
Meerbode. Vanaf deze week wordt
de Nieuwe Meerbode gedrukt bij
Janssen/Pers en zal de Nieuwe
Meerbode geheel in full color verschijnen.
Directeur Luuc van der Ouw en adjunct-directeur Nel van der Pol zijn
er heel blij mee. Luuc van der Ouw
is al meer dan dertig jaar directeur
van GOUW Uitgevers BV en Nel van
der Pol is al meer dan dertig jaar de
drijvende kracht van de edities 2 en
3 van de Nieuwe Meerbode, waarvan alweer ruim 10 jaar in de functie
van adjunct-directeur.

Gouw Uitgevers is een vrije uitgeverij die twaalf titels uitgeeft van
Utrecht tot Alkmaar, waaronder de
Nieuwe Meerbode, een lokale krant
met drie edities en een zeer rijke geschiedenis.
Als geen ander weet Van der Ouw
te vertellen over de branche door de
jaren heen en de meerwaarde van
het Berliner-formaat. Zij brengen al
15 jaar dit onderscheidende Berlinerformaat en het Berliner-Magazine-formaat onder hun lezers en adverteerders.
Alle titels van GOUW Uitgevers zijn
per 1 januari 2011 ondergebracht bij
Janssen/Pers.

Nel van der Pol: ‘Het gaat nog steeds heel erg goed met de lokale kranten.
Het recept: veel plaatselijk nieuws en plaatselijke advertentie brengen, dat is
onze kracht”

Te weinig kleur
Janssen/Pers drukte al eens voor de
Nieuwe Meerbode in Berliner-formaat met de Goss-pers. Toen die
werd ontmanteld besloot de uitgeverij de krantendrukker Boesenkool-Castricum over te nemen, en
zelf een Berlinerpers aan te schaffen. ‘Die pers bleek helaas té weinig
kleurmogelijkheden te hebben’, vertelt Van der Ouw. ‘Nu Janssen/Pers
de Colorman XXL heeft gekocht,
gaan we weer terug.’
Luuc van der Ouw en Nel van der
Pol hebben hun hart verpand aan de
Nieuwe Meerbode, een van de eerste regionale, later uitsluitend lokale
bladen, die bovendien een belangrijk deel uitmaakt van de politieke
geschiedenis van dit land. ‘De Nieuwe Meerbode is in 1888 opgericht,
en was destijds vooral bestemd voor
leden van de eerste politieke partij
van Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).
Bezetting
Na de Duitse bezetting zou er een
“foute” directie worden aangesteld
bij de Nieuwe Meerbode. Het personeel pikte dat niet, en staakte alle activiteiten. Na de bevrijding werd
het werk hervat. Het blad is lange
tijd erg belangrijk gebleven voor de
ARP en veel prominenten hadden
er een sterke band mee. Zo is voormalig NCRV voorzitter A.B. Roosjen
president-directeur geweest. Maar
ook de bekende burgemeester en
kamerlid Maarten Schakel en andere ARP prominenten bestuurden de
van oorsprong Aalsmeerse uitgeverij. De laatste aandeelhouder die is
uitgekocht was oud-premier Barend
Biesheuvel.’

Opel Bedrijfswagens pakt
uit in 2011

Regio - Nieuwe Euro5-dieselmotoren voor de Opel Vivaro, voordelige
uitrustingspakketten voor zowel de
Vivaro als zijn grote broer Movano
én een aantrekkelijke nieuwe versie van de Opel Combo: de Business
Plus. Kortom: Opel pakt flink uit met
bedrijfswagennieuws en -voordeel
in 2011.
De Euro5-krachtbronnen voor de
Opel Vivaro zijn een welkome toevoeging aan het gamma. De 2.0
CDTI dieselmotoren, die voldoen
aan de Euro5-emissienorm, zijn er
in twee vermogensvarianten: 66
kW/90 pk en 84 kW/114 pk. Ze zijn

leverbaar in de Opels Vivaro L1H1,
L2H1, Combi en Tour Elegance. De
prijs van de Vivaro blijt onveranderd concurrerend, er is al een Vivaro voor 16.200,- (excl. BTW/BPM).
Uitrustingspakketten
Voor de Opels Vivaro en Movano
zijn er nieuwe, zeer gunstig geprijsde uitrustingspakketten. Voor het
Business-pakket geldt zelfs geen
meerprijs. Voor de Vivaro biedt dat
pakket extra’s als airconditioning,
cruise control, elektrisch te bedienen ramen en buitenspiegels en
verwarmbare buitenspiegels. Bij de

Movano omvat het pakket onder
meer een Opel Radio CD30 BT, telefoonvoorbereiding met Bluetooth en zeer veel handige opbergmogelijkheden. Het voordeel voor de
klant op het Business pakket loopt
op tot 1.440,-.
Luxe
Voor wie nog meer luxe wil, is er het
Executive-pakket, voor 495,-. Bij de
Vivaro betekent dat bovenop de extra’s van het Business-pakket onder
meer een met leder bekleed stuurwiel, een chroompakket, een regensensor en automatisch inschakelende verlichting, alsmede centrale vergrendeling met afstandsbediening.
Het voordeel voor de klant bedraagt
dan maar liefst 2.530,-.
Het Executive-pakket voor de Movano biedt onder meer cruise control, een boordcomputer, parkeersensoren achter, een regensensor
en automatisch inschakelende verlichting. De klant geniet in dit geval
een voordeel van 1.695,-.
Tot slot biedt Opel op de Vivaro en
Movano een Navigatie- en Bluetooth-pakket voor een meerprijs
van slechts 295,-. Het gaat hierbij om een uitgebreid systeem met
een kleurendisplay, kaartinformatie van 26 Europese landen en telefoonvoorbereiding voor Bluetooth-ontvangst.
Opel Combo Business Plus
De Opel Combo is sinds jaar en dag

Tien cm slanker binnen
slechts vier weken
Regio - Maar liefst 146 deelnemers
kwamen af op het eerste Slim Belly onderzoek bij Amstelhof Sport &
Health Club. Een overweldigende
hoeveelheid mensen die langzaam
is uitgegroeid tot zo’n 340 Slim Belly’ers. Sommigen voor 4 weken, anderen Slim Belly’en nog steeds om
het behaalde resultaat te behouden
of verder te verbeteren.
De resultaten zijn namelijk zeer
overtuigend: Gemiddeld verloren
de deelnemers 10 cm in vier weken.
Het beste resultaat was zelfs een
21,5 cm slankere taille!
Ook goed om te vermelden is dat
er niet alleen centimeters verloren
werden. Ook het gewicht werd aangepakt. Gemiddeld werd er 3,2 kilo
kwijtgeraakt.

Nieuw onderzoek
Per 10 januari start er een nieuw onderzoek van 4 weken.
Daarin kunnen weer 100 deelnemers aan de slag om centimeters en
kilo’s te verliezen.
Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 weken
sport je als deelnemer wekelijks 3
keer 30 tot 40 minuten met de Slim
Belly op een cardiotoestel zoals een
fiets, loopband of crosstrainer.
De gordel draag je op de blote huid.
De kleding gaat er weer overheen.

Natuurlijk krijg je vooraf een uitgebreide intake met uitleg van het gebruik van de Slim Belly en de toestellen.

De onderzoeksbijdrage is 19,90 per
week en het aantal deelnemers is
beperkt. Wie op korte termijn zijn figuur in vorm wil brengen, kan dus
niet te lang wachten.

V.l.n.r.: Frans Wouters, algemeen directeur Janssen/Pers, Mark van der Ouw, Gouw Uitgevers BV en Luuc van der Ouw,
algemeen directeur Gouw Uitgevers BV en Joep de Jong, algemeen directeur Drukkerij De Jong.
Het succes van lokale kranten
Het is niet verwonderlijk dat Van der
Ouw en Van der Pol zo enthousiast
zijn over wat in de volksmond, volgens hen onterecht, een ‘sufferdje’
wordt genoemd.
‘Het gaat nog steeds heel erg goed
met de lokale kranten, in tegenstelling tot de landelijke- en regionale dagbladen. De krantenwereld is
ontzettend in beweging. Grote krantenconcerns hebben in de jaren 90
veel lokale en regionale kranten opgekocht.
Ze gooiden al die kranten op een
hoop en alles onder één regionale
redactie. Dat ging ten koste van het
exclusieve lokale nieuws. Dat bleek
veelal funest, en er verdwenen
steeds meer krantentitels. Wij zullen
een populaire compacte bedrijfswagen in zijn klasse. Om zijn marktpositie in 2011 een verdere impuls te
geven, voegt Opel de nieuwe uitvoering Combo Business Plus aan
het leveringsprogramma toe.
Deze versie is voorzien van een
standaarduitrusting waaraan extra’s als airconditioning, Opel Radio CD30, een schuifdeur rechts en
mistlampen zijn toegevoegd. Daarvoor rekent Opel géén meerprijs,
waardoor de Combo Business Plus
de klant een voordeel biedt van
1.440,-. De 1.3 CDTI ecoFLEX dieselmotor (55 kW/75 pk) met roetfilter laat bovendien een zeer laag
verbruik en CO2-uitstoot noteren:
vanaf 5,0 liter/100 km gemiddeld en
135 gr/km. Hij is daarmee een van
de meest zuinige bedrijfswagens.
De Opel Combo is leverbaar vanaf
9.995 (excl. BTW/BPM) en voor een
bedrag vanaf slechts 11.555,- (excl.
BTW/BPM) beschikt de klant over
een Combo Business Plus.

Ons streven is altijd geweest zo lokaal mogelijk te plaatsen, om de
binding te houden met de doelgroep moet je er zo dicht mogelijk
op zitten. Wij zitten op een niche, en
groeien alleen maar.
Alle dagen regiobladen hebben last
van de concurrentie op internet. De
lokale kranten niet. Mensen willen
nog steeds ’s avonds rustig in de
krant lezen wat er allemaal in hun
eigen woonplaats gebeurt.’
Boesenkool
Van der Ouw: ‘We moesten bij Boesenkool te vaak nee verkopen aan

klanten die steeds meer full color
pagina’s eisen. We willen nu een
“boost” maken door met een technisch betere, kleurrijke krant te verschijnen. De Colorman XXL gaat
daarvoor zorgen. Een groot voordeel ten opzichte van de drukpers
bij Boesenkool is dat de Colorman
tot 48 pagina’s full color kan drukken. Bovendien kan de omvang tot
24 pagina’s per twee pagina’s verhoogd worden.
Bij andere persen moet je meteen
vier pagina’s bijkopen. En dan zijn
nog inlopende katernen mogelijk tot
een totaal van 96 pagina’s full color.’
Luuc van der Ouw en Nel van der
Pol hebben er zin in. Vorige week
kwamen de eerste Meerbodes (van
ed. Mijdrecht e.o en Uithoorn) al in
kleur van de pers rollen en ze zagen
er perfect uit.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 8 januari organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan
het Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
er zal om 20.15 uur gestart worden.

Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de bekende
enveloppen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.

Mobiliteitsprogramma
Opel Road Plus
Elke Opel bedrijfswagen wordt
standaard geleverd met het mobiliteitsprogramma Opel Road Plus.
Dit servicepakket, dat onder andere
zorgt voor optimale inzetbaarheid,
bestaat uit een zestal services, namelijk: service zonder afspraak, onderhoud en vervanging van serviceonderdelen binnen drie uur, vervangend vervoer gedurende drie jaar,
speciaal telefoonnummer voor bedrijfswagenklanten, een jaar Opel
Assistance (mobiliteitsgarantie) en
negen jaar Opel Assistance Plus
(maximum van 250.000 kilometer).
Voor meer info: Opel van Kouwen.
Meedoen?
Meld je aan via het aanmeldformulier op de website: www.amstelhof.
com/slimbelly
Graag bij opmerkingen/vragen het
gewenste tijdstip voor contact noteren.
Na verzending van het aanvraagformulier nemen wij contact met je op.
Amstelhof Sport & Health Club,
Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn. Zie ook advertentie elders in
dit blad

ANBO Bingo gaat rustig verder
Uithoorn - Het bingoseizoen gaat
na 2 maanden rust weer verder!!
Op dinsdag 11 januari a.s. organiseert afdeling Uithoorn-De Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
de maandelijkse bingomiddag in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang 14.00 uur, de zaal is open

bijvoorbeeld (bijna) nooit nieuws uit
Uithoorn in de krant van Aalsmeer
plaatsen of Heemsteeds nieuws in
Velsen Exclusiviteit blijkt de trend
waar we naartoe moeten.

vanaf 13.30 uur. Ook niet-ANBO
leden zijn van harte welkom bij deze gezellige gebeurtenis!!
Er zijn bijzonder mooie prijzen te
winnen, bovendien zijn de consumpties prettig laag geprijsd.
Kom eens kijken, doe mee en geniet van de gezellige sfeer die er op
zo’n ANBO bingomiddag heerst.

Zigeunerklanken in de
Thamerkerk
Uithoorn - Op 16 januari speelt
voor de SCAU het zigeunerensemble Sintiromarus. Passie en hartstocht zijn de sleutelwoorden van het
bijzondere zigeunerensemble. Het
ensemble is opgericht in 2006 en
bestaat uit Blichta Hoopman, viool,
Noa Eijl, viool, Erwin Weerstra, piano en Dani Luca, cymbaal. Zij zijn
allemaal cum laude afgestudeerd
aan het Koninklijk Conservatorium en prijswinnaars van het Prinses Christinaconcours. Het ensemble speelt authentieke zigeunermuziek uit de Balkan en Rusland. Met
hedendaags elan krijgen de stukken
nieuw leven ingeblazen.
Door de klassieke opleiding zijn zij

ook in staat het werk van klassieke
componisten die zich lieten inspireren door zigeunervolksmuziek uit te
voeren. Daarom ligt het accent voor
de pauze op klassieke componisten die zich hebben laten inspireren
door de zigeunermuziek, Brahms
en Bartok behoren daar toe. Na de
pauze wordt voornamelijk volksmuziek gespeeld.
In het koude jaargetijde een middag
om warm te worden van sprankelende muziek door een hoogwaardig gezelschap artiesten.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- bij
de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein
en aan de zaal zolang er plaats is.

Geslaagde finale
prijzenfestijn
Winkelcentrum
Zijdelwaard
met 3 gelukkige
hoofdprijswinnaars!!!
Uithoorn - Vrijdag 31 december
jl. vond onder grote belangstelling in de hal van Winkelcentrum Zijdelwaard de grote finale
prijsuitreiking plaats van het
Prijzenfestijn, een actie van de
winkeliersvereniging van het
winkelcentrum die eind november 2010 van start ging. Na vier
eerdere trekkingen in december
waren er dit keer 23 prijswinnaars, waarvan drie gelukkige
hoofdprijswinnaressen! De prijswinnaars waren uitgenodigd naar
het winkelcentrum te komen. Zij
wisten alleen dat ze een prijs hadden gewonnen, maar nog niet
wat voor prijs. Dat maakte deze
prijsuitreiking erg spannend.
De hoofdprijs, een spiksplinternieuwe Audi A1 t.w.v. 23.000
euro ging naar mevrouw Kitty
van Beem uit Uithoorn. Deze prijs
werd mede mogelijk gemaakt
door Autobedrijf Maas uit Uithoorn. Directeur Ronald Maas
overhandigde de autosleutels
aan mevrouw Van Beem en dochter Bo Maas de kentekenplaat.
De tweede prijs, een elektrische
fiets van € 1.500,- werd gewonnen door Ton Kodde. Omdat die
verhinderd was nam zijn moeder,
Addy Kodde, de fiets voor hem in
ontvangst. De fiets werd geleverd
met medewerking van Blom &
Blom Fiets Experts uit Uithoorn.
Directeur/eigenaar Huub Blom
was blij haar de fiets persoonlijk
te kunnen overhandigen. Mevrouw Zambrano-Jansen uit Uithoorn ontving de derde prijs, een
reischeque ter waarde van 1.000
euro die ze kan besteden bij Thomas Cook Reisbureau in het Winkelcentrum Zijdelwaard. Denise
Bakker en Michelle Oosterlee van
het Reisbureau verblijdden haar
met de cheque. Vanzelfsprekend
spraken de hoofdprijswinnaars
zich in overtreffende termen van
geluk uit. Als presentator trad op
Eric Newman uit Rozenburg (bij
Rotterdam) die op een vlotte en
leuke manier de prijsuitreiking
met woord en muziek omlijstte.
Blije ‘vijftigers’
Maar er waren nog meer prijswinnaars. Zo werden nog 20 mensen
blij gemaakt met een cadeaubon
van 50 euro die ze kunnen besteden bij de winkels van winkelcen-

trum Zijdelwaard.
Deze prijswinnaars zijn:
K. Potter uit Uithoorn
R.C. Haak uit Amstelveen
H. de Waal uit Uithoorn
E. van Weely uit Uithoorn
H. van der Schot uit Uithoorn
Familie Akkari uit Amstelveen
J. Everts uit Uithoorn
L. Boerrigter uit Uithoorn
J. Aparicio uit Uithoorn
B. Eikelenboom uit Uithoorn
C. Keller uit Uithoorn
A.J. Vos uit Uithoorn
B.J. van Oostveen uit Uithoorn
A. van Mazijk-Adelaar uit
Uithoorn
E. Wahlen uit De Kwakel
A. Melchers uit Uithoorn
J. Borger uit Vinkeveen
H. van Schooten uit Uithoorn
M. Schoordijk uit Uithoorn
G. Ravesteijn uit Uithoorn
Fantastische actie
Het Prijzenfestijn is een groot
succes geweest waarbij meer dan
90 prijswinnaars met prachtige
prijzen naar huis zijn gegaan. De
actie is van start gegaan op zaterdag 13 november. De winkeliers
deelden actie-enveloppen uit
waarin de klanten 4 kassabonnen
van verschillende winkeliers met
een totale waarde van minimaal
100 euro konden sparen. De enveloppen konden tot en met vrijdag
24 december ingeleverd worden
bij drie inleverbussen in het winkelcentrum. Er werden door het
winkelend publiek duizenden enveloppen ingeleverd. Er waren 4
prijsuitreikingen waarbij prijzen
te winnen waren die ter beschikking waren gesteld door winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard. Dit waren prijzen met een
waarde tot 350 euro! Bij deze eerste vier prijsuitreikingen waren
er al tientallen prijswinnaars. Al
deze prijswinnaars konden ook
weer in aanmerking komen voor
een prijs in de laatste en finale
prijsuitreiking. De hoofdprijzen
hiervoor werden getrokken door
notaris Akkermans van notariskantoor Akkermans/Meulenberg.
Winkeliers, bedankt voor deze
fantastische actie en de prachtige prijzen! Deelnemers: gefeliciteerd met uw prijs! Graag tot
ziens bij een volgende actie in
Winkelcentrum Zijdelwaard.

Brrr... derde serieuze nieuwjaarsduik
bij Michiel de Ruyter een daverend succes
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Dennis Looij twee keer Nederlands
kampioen baanwielrennen
Regio - Het jaar 2010 is voor de
Uithoornse WTC door haar renners
op een fantastische wijze afgesloten. Van 28 t/m 30 december stond
het NK baanwielrennen op het programma voor de categorieën junioren en elite/beloften, voor zowel dames als heren. Op de wielerbaan
van Omnisport Apeldoorn stond de
‘crème de la crème’ van het Nederlandse baanwielrennen aan de start,
met grote namen als: Peter Schep,
Tim Veldt, Theo Bos, Vera Koedoder
en Willy Kanis. Tussen dit geweld
maakten ook de UWTC junioren
Dennis Looij en Thijs Leijgraaff hun
opwachting, om te strijden voor de
eremetaal in hun categorie. Er werd
in deze drie dagen op zes verschillende onderdelen gestreden om de
Nationale titel.
Op dag één stond het onderdeel
keirin op het programma en daar
had zowel Dennis als Thijs zijn zinnen op gezet. Bij het onderdeel keirin wordt gestart met een groep van
maximaal 9 (meestal 4 tot 6) renners. Zij worden achter de derny
gedurende enkele ronden op gang
gebracht, waarbij de snelheid langzaam wordt opgevoerd tot ca. 50
km/u, alvorens de derny de baan
verlaat. De renners moeten altijd
achter de derny blijven rijden totdat
deze de baan heeft verlaten, waarna
er wordt gesprint tot aan de finish.
Een keirin-wedstrijd is 2 km lang,
waarvan ongeveer de laatste 500 m
zonder derny gesprint moeten worden, waarbij snelheden tot 70 km/u
worden behaald. Om 17.00 uur werden twee series verreden, waarin de
jongens bij de eerste drie moesten
eindigen om niet in de herkansing

te hoeven eindigen. Dat lukte waardoor zij zich rechtstreeks voor de
halve finale kwalificeerden, die om
19.50 uur werd verreden. Ook in de
halve finale moesten zij weer bij de
eerste drie eindigen om vervolgens
ook de finale te mogen rijden en ook
dat lukte. Tot slot reden de jongens
om 21.20 de finale.
Glorieus
De finalewedstrijd werd glorieus gewonnen door Dennis Looij, zodat hij
de Nederlands titel, de rood-witblauwe trui en de gouden plak mee
terug naar Wilnis mocht nemen.
Thijs Leijgraaff behaalde een hele
mooie tweede plaats, zodat hij met
het zilver naar huis mocht en samen
met Dennis de twee hoogste treden
van het ereschavot mocht beklimmen (zie foto).
Op de tweede dag lukte het de beide jongens niet om een medaille te
veroveren. Op de laatste dag had
Dennis een goed gevoel voor het
onderdeel sprint. Om je hier voor te
kwalificeren moest eerst gestreden
worden in series met een sprint van
200 meter. Dennis reed hier de snelste tijd. Vervolgens werd er gestreden in wedstrijden waar de nummer een uit de series tegen de nummer laatst sprint, de nummer twee
tegen de een na laatste, enz. Het
eerste stuk van de race is vaak een
tactisch stuk, waarbij de tegenstanders elkaar observeren en wachten
tot de ander de sprint inzet. Dennis
won alle series en bereikte zo de finale. Ook hier nam hij de titel, het
rood-wit-blauw en het goud mee
naar huis. Overige uitslagen: 3 kilometer achtervolging: Thijs 16de;

scratch: Thijs 6de, Dennis 24ste; 1
kilometer tijdrit: Dennis 6de, Thijs
10de en tot slot het onderdeel puntenkoers: Thijs 16de.
Veldrijden
- Op vrijdag 31 december werd de
eerste Oliebollencross verreden bij
wielervereniging de Amstel in Amstelveen. Door de ijsvorming op het
wegparcours kon er alleen in het
veld gereden worden. In het veld
veranderde de sneeuw al gauw in
modder. Zodoende was het een
loodzware wedstrijd met enkele zeer
technische bochten. Bij de jongste
jeugd stonden 9 renners aan de
start. De UWTC was hier goed vertegenwoordigd met Owen en Tristan
Geleijn, Ian van de Berg en Leon
Buijs. Owen had een goede start
en ging gelijk op kop, gevolgd door
Julia van Ravenzwaaij van de Amstel. Leon reed hier weer vlak achter. Owen wist de hele wedstrijd op
kop te blijven en werd zodoende de
winnaar van deze eerste Oliebollencross. Leon kon heel knap zijn derde plaats vasthouden. Tristan werd
zevende en Ian negende. Bij de oudere jeugd stonden 7 renners klaar
voor de start. Van de UWTC was alleen Bart de Veer aanwezig. Bart
had een goede start en ging als eerste de bocht in, gevolgd door Brendan Berendse (Ulysses) en Victor Broex (de Amstel). In de tweede
ronde had Brendan een kleine voorsprong genomen op Bart en Victor.
In de derde ronde wist Bart op een
technisch stukje Brendan voorbij te
steken en een kleine voorsprong te
nemen. De laatste 2 rondes wist hij
heel langzaam deze voorsprong iets

uit te bouwen op Brendan en zodoende ook bij de oudste jeugd een
UWTC renner op de eerste plaats.
Sjon van de Berg, de vader van Ian,
was de enige UWTC rijder bij de
‘oudere’ renners en meer dan een
achtste plaats zat er voor hem op
het zware parcours niet in.
Bart de Veer heeft op dinsdag 28
december nog een wedstrijd van
de TVMN competitie gereden in
Woerden. Hier 10 deelnemers aan
start bij de jeugd categorie 7. Bart
had een redelijke start en ging als
vierde rijder de bocht in. Uiteindelijk behaalde hij hier op het gladde sneeuwparcours een zevende
plaats.
Veldrit
Op zaterdag 11 december heeft Bart
de Veer namens de UWTC een nationale veldrit in Spijkenisse gereden. Hij lootte een redelijk gunstige startpositie en ging als 14e het
veld in. Uiteindelijk wist hij op een
16e plaats te finishen en behaalde
zodoende weer een aantal punten
voor het nationale klassement veldrijden bij de jeugd categorie 7. Owen
Geleijn wist deze zaterdag wederom
eerste te worden bij de jeugd in het
kampioenschap van Amsterdam op
sportpark de Weeren. Op zaterdag
18 december ging de reis voor Bart
de Veer naar Rijswijk, waar de vierde wedstrijd van de TVMN competitie werd verreden. Ondanks het besneeuwde parcours ging de wedstrijd gewoon door. Helaas waren er niet zoveel deelnemers, als
de voorgaande wedstrijden van de
TVMN competitie, naar Rijswijk gekomen. Bart had een goede start en

ging als koploper het veld in. Wytze de Vries (de Adelaar) haalde
Bart na een halve ronde in. De rest
van de wedstrijd heeft Bart met Jelmer van der Hoek (Stadion) gestreden om de tweede en derde plek. In
de laatste ronde wist Bart een kleine voorsprong op Jelmer te nemen
en behaalde zodoende een tweede
plaats. De huldiging vond plaats op
een podium gemaakt van sneeuw!
Op de terugweg naar huis werd een
tussenstop in Woerden gemaakt om
zodoende vast het parcours voor

de nationale wedstrijd op zondag
te bekijken. Daar waren net de elite gestart in hun nationale wedstrijd. Bas de Bruin, Joost Spring in
’t Veld en Luuk van Vliet reden daar
goed mee en behaalden respectievelijk de 10e, 11e en 14e plaats. In
de nacht van zaterdag op zondag
viel weer veel sneeuw en hierdoor
werd de wedstrijd in Woerden voor
de jeugd afgelast. Ook de clubcompetitie van de UWTC ging niet door
en zodoende konden ze zich thuis in
de sneeuw vermaken.

Zondag 20 februari
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Winterse omstandigheden
tijdens AKU cross
Uithoorn – Zondag stonden ruim
50 enthousiaste AKU-atleten aan de
start bij de AKU-kerstcross.
Het crossparcours rondom de baan
van AKU lag bedolven onder een
dik pak sneeuw, waardoor het vooral voor de jongste atleten soms
moeilijk was om door de sneeuw te
komen. Ondanks de barre omstan-

digheden trotseerden de AKU-atleten de kou en sneeuw en maakten er een spannende strijd van. Gekleed met een kerstmuts, sommigen
uitgedost als kerstboom met piek en
bal, gingen de atleten van start. De
ruim 100 enthousiaste toeschouwers konden zich tijdens de cross
warm houden met glühwein, warme
chocolademelk en een mooi knet-

terend haardvuur. De sfeer bij AKU
was geweldig en zorgde voor een
heel warm clubgevoel.
Siena van de Laarse won met grote overmacht de wedstrijd bij de pupillen. Bij de junioren ging de overwinning naar Suzanne Voorrips, lid
van het Steenbok Running Team.
Wouter Heinrich liet als junioren zijn

grote klasse zien bij de senioren en
mocht bij de prijsuitreiking de “gouden kerstboom” in ontvangst nemen.
De kerstcross werd afgesloten met
een gezellige kerstborrel, waar met
elkaar geproost werd op een sportief en succesvol atletiekseizoen.

KDO bedankt
haar vrijwilligers!
De Kwakel - Woensdag 29 december organiseerde sportvereniging
KDO weer haar traditionele 55+
brunch. Vanaf 10.30 uur waren alle vrijwilligers van 55 jaar en ouder
uitgenodigd om te genieten van een
brunch aangeboden door KDO. Om
hun te bedanken voor de vele uurtjes welke ze in de sportvereniging
steken organiseert KDO elk jaar een
kaderavond voor de jongere vrijwilligers en een brunch voor de wat ou-

dere vrijwilligers. Ook dit jaar was
de brunch weer drukbezocht wat
aangeeft dat het zeer gewaardeerd
wordt. Vele oude bekenden, maar
ook een flink aantal nieuwe gezichten mocht KDObegroeten tijdens de
brunch. Om 10.30 uur stond de koffie klaar en al snel werden de eerste borreltjes ingeschonken. Na een
kort dankwoord van voorzitter Peter Oudshoorn die nog even terugkeek op 2010 en vooruit keek naar
2011 was het om 12.00 uur tijd voor
de lunch.
KDO kijkt met veel plezier terug op
deze gezellige middag!

Bridgedrive zondag
16 januari in dorpshuis De Quakel

De Kwakel - Op zondag 16 januari
organiseert BACU in het dorpshuis
in De Kwakel wederom een maandelijkse drive, ditmaal de plantendrive. Heeft u genoeg van het binnenzitten, kom en doe mee. Kosten 10 euro per paar, Aanvang half
twee, afloop uiterlijk half zes.
Opgeven per telefoon: Cor Hendrix,
0297-531674 of per e-mail:
bacu@bacuweb.nl.

Regio - Het startschot voor de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop klinkt
op zondag 20 februari. Het hardloopevenement wordt voor de 33ste
keer georganiseerd door Toer Trimclub De Merel. Iedereen is van harte welkom op deze gezellige loop in
de winterperiode.
Er kan gekozen worden uit een halve marathon (deelname vanaf 16
jaar), een 10 kilometer loop door het
fraaie buitengebied van De Ronde Venen, en een 5 kilometer loop
door de kern van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor
wedstrijdlopers als voor recreanten.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er
een loop van 1,7 kilometer door de
kern van Vinkeveen. De start en finish zijn nabij het wedstrijdsecretariaat De Boei aan de Kerklaan 32 in
Vinkeveen, De Boei is voorzien van
horeca, kleedruimten, en douches.
EHBO is aanwezig en tevens een
masseur, zowel voor als na de loop.
Deelname jeugdloop gratis !
Voorinschrijven is mogelijk via
www.inschrijven.nl tot en met 14 februari a.s. Hierdoor hoeft men op
de dag van de loop geen inschrijfformulier in te vullen. Bij voorinschrijving dient men het inschrijfgeld contant te betalen bij het afhalen van het startnummer en chip op
zondag 20 februari. Na-inschrijving
op de dag van de loop in De Boei
is ook mogelijk. Bij na-inschrijving
bedragen de kosten voor deelname
aan de halve marathon en de 10 kilometer 7 euro en aan de 5 kilometer 5 euro. Bij voorinschrijving geldt
een korting van 1 euro Dit jaar is de
deelname aan de jeugdloop gratis.

De kosten voor deelname zijn inclusief het startnummer en gebruik
(huur) chip.
Elektronische tijdwaarneming
Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdregistratie, via een chip
aan de schoen. De chip wordt uitgereikt bij het afhalen van het startnummer en wordt na het passeren
van de finish direct ingenomen.
Starttijden en parcours
De start van de halve marathon is
om 12.00 uur, de 10 kilometer om
12.05 uur, de 5 kilometer om 12.10
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop
om 12.12 uur. Het parcours is vlak
over verharde (asfalt) wegen en per
kilometer gemarkeerd met grote
km-borden, per afstand een andere
kleur. Vele vrijwilligers zullen zorgdragen voor een veilige route. Er zijn
verversingsposten op de halve marathon (Bosdijk, Vinkeveen) en de
10 kilometer (Molen, Wilnis), voorzien van water en sinaasappelen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De
Boei, volgens het schema: 1,7 kilometer om 12.45 uur, 5 kilometer om
13.00 uur, 10 kilometer om 13.30 uur
en de halve marathon om 14.00 uur.
De uitslagen worden zo snel mogelijk op www.uitslagen.nl en
www.ttcdemerel.nl geplaatst.
Informatie
Meer weten over de PK Sport Bosdijkloop? Kijk dan op de website
www.ttcdemerel.nl of neem contact
op met Peter Meijer: 06-48013782,
e-mail: bosdijkloop@gmail.com.

