Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Editie: Uithoorn, De Kwakel

4 januari 2012

3

Aannemingsbedrijf
Gortemulder B.V.
Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- | RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Serieuze nieuwjaarsduik ‘Plons
Brrr...’ bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - De ochtend begon wat
regenachtig. Dit jaar geen wak,
geen ijs. Gewoon bij een lekkere
temperatuur het water in. Rond half
twaalf stonden de eerste springers
weer op de stoep voor de vierde
editie van de nieuwjaarsduik ‘Plons
Brrr...’ bij Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter in Uithoorn.
Op deze eerste dag van 2012 waren
zesenveertig duikers uit Uithoorn en
omstreken klaar om met een Unox
muts het toch wel koude water van
de Amstel in te springen. Jan van
Leeuwen - kajakinstructeur van de

vereniging – verzorgde op creatieve wijze de warming up. Goed warm
geworden was iedereen paraat om
de sprong te wagen. In de buitenlucht was het redelijk warm, maar
wat de duikers niet wisten, het water was slechts 6,5 ºC.
Om 12.30 uur werd het startschot
gegeven door wethouder Verheijen.
Jonge en oude, maar ook zeer ludiek verklede, duikers sprongen het
koude water in. Zo waren er deelnemers verkleed als een verpleegster,
een spook, maar ook een robot, en
een schoorsteenveger. Erg koud in

het water? Niet voor lang. Na een
heerlijke douche konden de nieuwjaarsduikers de verschillende prijzen in ontvangst nemen, welke mede mogelijk waren door de partners
van deze duik. Met een Amstelland saunabon, een taart van Bakker Bart of een cursus bij de vereniging gingen diverse deelnemers
naar huis. De organisatie van Plons
Brrrr... dankt haar partners uit Uithoorn C1000, Sauna ‘Amstelland’,
Bakker Bart en Unox voor hun bijdrage en het mogelijk maken van
deze vierde duik.

Brand in woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Uithoorn - Woensdagavond 28 december 2011 is er tussen 19.00 uur
en 20.00 uur brand ontstaan in de
linnenkamer van woonzorgcentrum
Het Hoge Heem aan de Wiegerbruinlaan. De oorzaak van de brand
is onbekend en wordt onderzocht.
Door de hevige rookontwikkeling
moesten 24 bewoners hun woning
tijdelijk verlaten. Zij zijn elders in het
centrum opgevangen. Na het ventileren van de woningen en het uit-

voeren van metingen konden de bewoners rond middernacht weer terugkeren naar hun woning.
Drie mensen raakten licht gewond.
Twee personen ademden veel rook
in en konden ter plekke worden geholpen. Een derde persoon is tijdens
de evacuatie gevallen en met een
verwonding aan zijn been naar het
ziekenhuis gebracht. Hij kon daarna weer terugkeren naar Het Hoge
Heem.
Gelukkig is gebleken dat de veilig-

heidsmaatregelen goed gefunctioneerd hebben. Er is snel actie ondernomen om de situatie onder
controle te krijgen. Naast de aanwezige medewerkers kwamen medewerkers die in de buurt van Het
Hoge Heem wonen, aansnellen om
te helpen.
De directie zijn hen, de brandweer,
de gemeente en allen die hebben
bijgedragen aan de genomen maatregelen zeer erkentelijk voor hun
snelle optreden.

H. Heyermanslaan 2 UITHOORN

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

Ondertekening koop-/realisatieovereenkomst Hélène Swarth
Uithoorn - Wethouder J.A.J. Verheijen van de Gemeente Uithoorn en
directeur Ir. H. Harmsen van Kalliste
Woningbouwontwikkeling B.V. hebben de koop-/realisatieovereenkomst ondertekend voor het project
Hélène Swarth te Uithoorn.
Project Hélène Swarth ligt in de wijk
Zijdelwaard op de plaats waar vroeger basisschool De Dolfijn stond.
Het project bestaat uit 8 ruime
twee-onder-een-kapwoningen en
3 royale vrijstaande woningen. Alle woningen staan op grote kavels
(tot wel 436 m2) met voldoende

parkeergelegenheid. De woningen
zijn bijzonder duurzaam, zodat de
energielasten laag zullen zijn. Daarnaast bieden de woningen talrijke
mogelijkheden om in te spelen op
de individuele wensen van de kopers. De verkoop van de woningen
is inmiddels begonnen en loopt via
EKZ Makelaars, telefoonnummer
0297-567863. U kunt verkoopdocumentatie ophalen bij het Informatiecentrum van EKZ aan de Dorpsstraat 17 in Uithoorn. Meer informatie over dit project is te vinden op:
www.heleneswarth.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Nieuwjaarsconcert Tavenu en Sixties night

‘Brass meets Pop’ in dorpshuis
De Kwakel - Aanstaande zaterdagavond 7 januari geeft de fanfare van
Tavenu een Nieuwjaarsconcert in
dorpshuis De Quakel. Na afloop van
het concert is er een gezellige avond
met Sixties muziek van de coverband
New Old Stock. Om 20.00 uur start
de fanfare van Tavenu onder lei-

Boerenkoolfeest in tent
wederom oergezellig
De Kwakel - De dag voor Oudjaar
heeft voor de derde keer Vuurwerkgroep De Kwakel de Midwinteravond georganiseerd, in de volksmond al snel ‘boerenkoolfeest’ genoemd.
Al snel na de aangekondigde openingstijd zaten de eerste gasten te
genieten van de warme chocomel
en glühwein.
De meeste mensen hadden al in de
voorverkoop een kaartje gekocht,

maar ook aan de tent meldden zich
nog een aantal dorpsgenoten, die
vast waren afgekomen op de geur
van de heerlijke boerenkool en
hutspot. Met worst, gehaktballen en
jus natuurlijk!
De circa 100 aanwezige gasten hebben er samen een mooi feestje van
gebouwd. De Aalsmeerse zanger
Mike heeft de eerste twee uur gezongen. Daarna nam DJ Michel Kas
het stokje over. Door het draaien

van lekkere meezing- en deinmuziek gingen al snel de voetjes van
de vloer. Bij Piet Kas konden drankjes gekocht worden om de dorstige
kelen te lessen.
Wie nog wil nagenieten van of
nieuwsgierig is geworden naar dit
oergezellige feest kan foto’s op
een prachtige pagina elders in deze krant bekijken en/of bestellen
via de fotowebsite van Annemarieke Verheij. www.verheijfotografie.nl.

ding van Leo Huis. U kunt o.a. luisteren naar een Iers nummer, The Irish
Dance Master, Grounds van Jacob
de Haan, Halleluja bekend van Lisa
Lois, Duet uit De Parelvissers, Stand
by me, en de fanfare sluit af met een
traditioneel nieuwjaarsconcertnummer Second Waltz. Na het concert

kunt u om ongeveer 21.00 uur met
Tavenu proosten op het nieuwe jaar
en daarna genieten van een gezellige (dans)avond met Sixties muziek
van de coverband New Old Stock.
Het concert begint om 20.00 uur in
dorpshuis De Quakel aan Kerklaan
16. De toegang is gratis.
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CO L O F On
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
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Feestelijke jaarwisseling in
De Kwakel
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 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.
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ALGemene inFORmAtie
Regels voor het uitlaten van
honden in de gemeente uithoorn
Het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Uithoorn is duidelijk beschreven in de speciale hondenfolder en
op de routekaart. Folder en routekaart kunt u ophalen bij de receptie
van het gemeentehuis. U kunt ze ook
downloaden op www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/Leefomgeving_en_
buurten/Honden.

Hondenroutes

wat kan wel en wat kan niet ?

Kinderspeelvelden

In Uithoorn moeten honden in het algemeen aangelijnd zijn en moeten
hun uitwerpselen worden opgeruimd.
In de losloopgebieden en hondenroutes ( zie hieronder) geldt hierop een
uitzondering. Op een aantal plaatsen zoals speelvelden mogen honden helemaal niet komen.

Losloopgebieden

Een hond mag los van de riem lopen
uitsluitend in de zogenaamde “losloopgebieden”. Deze zijn duidelijk aangegeven met groene bordjes. In deze
gebieden hoeft bovendien de hondenpoep niet te worden opgeruimd.

Aangelijnd mogen honden worden
uitgelaten op de met een speciaal
bordje aangegeven “hondenroutes”.
Daar kunnen ze hun behoefte doen
in de groenstrook. In de groenstrook
hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd, maar op de verharde weg of stoep wel.
Op elk speelveld en elke speelplaats
geldt een hondenverbod. Hier mag
een hond niet aanwezig zijn, ook al
is deze kort aangelijnd. Een spelplek
voor kinderen is duidelijk te herkennen aan de aanwezige speeltoestellen of het bord “speelveld” met als onderbord “dus geen honden”. Dit verbod geldt ook voor de schoolpleinen.

Controle en boetes

Regels en verboden worden gecontroleerd . Bij een overtreding krijgt de
hondenbezitter of hondenuitlater een
bekeuring van politie of gemeentesurveillant.

weRK in
uitVOeRinG

ding van de inspraakbijeenkomst van
21 juli 2011. Informatie over het ontwerp, inclusief de laatste aanpassingen, kunt u vinden op www.uithoorn.
nl onder ‘plannen en projecten / herinrichtingsplannen’ en de website
van buurtbeheer www.buurtbeheer.
uithoorn.nl.

tijdens de werkzaamheden

Maandag 9 januari 2012 begint de
renovatie van het busstation in Uithoorn. De hoofdaannemer is Ballast
Nedam Infra Noord West BV. De verwachting is dat het werk voor de zomervakantie van 2012 (22 juli 2012)
is afgerond.

Tijdens de werkzaamheden blijft het
busstation gewoon in gebruik. Daarover heeft de gemeente contact met
vervoersmaatschappij Connexxion.
Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Maar in overleg met Connexxion en de uitvoerende partijen doet de
gemeente er alles aan om de veiligheid en de informatievoorziening op
het busstation te waarborgen en de
woningen, winkels en bedrijven goed
bereikbaar te houden.

Ontwerpplan

meer informatie?

RenOVAtie BusstAtiOn

Het busstation wordt opgeknapt.
Daarvoor is een ontwerpplan gemaakt, waarmee B&W in november
2011 definitief hebben ingestemd.
In deze versie van het plan zijn aanpassingen opgenomen naar aanlei-

Wilt u meer informatie of heeft u nog
vragen of opmerkingen? Dan kunt
u telefonisch contact opnemen met
de heer J. de Jong van de afdeling
Leefomgeving, via nummer (0297)
513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

13 jan.

meer weten?
-

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.

15 jan.
15 jan.

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
6 jan.

6 jan.

6 jan.

6 jan.
7 jan.
7 jan.

7/8 jan.

9 jan.
10 jan.

10 jan.

12 jan.

De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00
uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag
6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO, Vuurlijn 51 in De
Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotografie. Bestemd voor mensen met een handmatig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 weken.
Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: €123,50. Nadere info: www.creauithoorn.com en crea@xs4all.nl
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde
Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297241241 of 0297-567446.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof, inlichtingen tel.
525556.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een nieuw
begin. Een moment van bezinning na de feestdagen om het nieuwe jaar creatief te beginnen. Lesduur:13.30-16.30 uur. Je werkt
met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en
info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan de
Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur. Kleuren
voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan een groepswerk.
Open Coffee Amstelland van 9.30-11.00 uur bij Grand Café Plux.
Nadere info: http://opencoffee-amstelland.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Nadat je eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor jezelf, maak
je een plan om aan te werken. In de lessen gaan we ervaren wat
ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken
wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de training ben je in staat
om meer ruimte voor jezelf in te nemen in verschillende situaties.
Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven of bel met 0653505222.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor iedereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: €107,-.

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.
21 jan.

26 jan.

Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m
14 april 2012. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
Ook op 20 en 27 januari: Open kampioenschap De Kwakel voor
Klaverjassen & Pandoeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16,
tel. 0297-531528. Inschrijving 10 euro en voorinschrijving 9 euro.
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur. Men dient drie avonden
aanwezig te zijn!
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen
ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30 uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ondermeer werkstukken gemaakt uit afval door leerlingen van De Regenboog, De Kajuit en De Blokkendoos. De expositie duurt tot 19
februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo: 12.00-17.00 uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@
jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. Tijd:
12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de
start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School Legmeer
een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale Voorleesdagen
helpen om kinderen tot zes jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar ook heel belangrijk
voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4- tot 6- jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en Milja Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal
6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
19.00 tot 21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis De
Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf 12.00
uur, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 uur. Nieuw: TRIPPLEPOT.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. Aanvang:
13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €210,-.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les van 9.3012.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €130,-.
Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 0206418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE 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,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond.
Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 4 januari t/m 15 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Handelsweg naast 23-45, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van opslagruimte. Ontvangen 27 december 2011.

De Kwakel
- Boterdijk 39b , aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 24 december 2011.
- Vuurlijn 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport.
Ontvangen 28 december 2011.

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.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West,
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Ruit 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuurtje en
een schutting. Ontvangen 21 december 2011.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

De Kwakel
- Het Fort 1, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een bestaande loods. Bezwaar: t/m 8 februari 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 12c, vergunning aan de exploitant van City Girls voor het exploiteren van een escortbedrijf. Bezwaar t/m 2 februari 2012.
De Kwakel
- Het Fort 55, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van café
Bar ’t Fort t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Drechtdijk 9-15, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
restaurant Leenders t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.

WWW.UITHOORN.NL

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 22-24, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van Pizzeria-Ristorante “II Pappagallo” t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Koningin Julianalaan 28-44, omgevingsvergunning voor het aanpassen van de
entree van het appartementencomplex. Bezwaar: t/m 9 februari 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 108, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van café De Herbergh 1883 t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 7 februari 2012.
- Grevelingen 30, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
Fortress Amstel Fort t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 7 februari 2012.
- Laan van Meerwijk 2, tijdelijke vergunning aan de exploitant van De Fransche
Slag voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 18 maart 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 18 maart 2012;
Bezwaar t/m 30 januari 2012.
- Canadese Gans 21, omgevingsvergunning voor het realiseren van een opbouw boven de garage. Bezwaar: t/m 10 februari 2012.
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) 513111. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
VERKEERSBESLUIT 10 ENGELSE MIJLENLOOP

Legmeer-West
- Burgemeester en wethouders hebben besloten om op zondag 29 januari 2012
van 10.00 tot 13.00 uur de volgende wegen van het parcours van de 10 Engelse Mijlenloop op Uithoorns grondgebied gesloten te verklaren voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, door het plaatsen van de desbetreffende verkeersborden.

Parcours 10 Engelse Mijlen
- Noorddammerweg tussen Randhoornweg en Randweg, Randweg tussen
Randhoornweg en Poelweg, Poelweg, Betula, Platanus, ﬁetspad Legmeerdijk
tot aan tracé nieuwe N201, Platanus, Betula, Randweg, Randhoornweg.
Parcours 10 km
- Randhoornweg, Vogellaan, Haas, Randhoornweg, Noorddammerweg tot aan
Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Randweg, Randhoornweg.
Parcours 5 km
- Randhoornweg, Randweg, ﬁetspad Legmeerdijk ten zuiden van het tracé nieuwe N201, Randweg, Noorddammerweg, Randhoornweg.
Op betreffende wegen mag tevens niet worden geparkeerd. Dit verkeersbesluit ligt
tot en met 15 februari 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een
bezwaarschrift worden ingediend.
BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST IEPENLAAN,
DE KWAKEL

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het bepaalde in
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 december
2011 de anterieure (koop)overeenkomst Iepenlaan, zijn aangegaan met L.G. Verbruggen en P.H. Verbruggen.
Deze overeenkomsten hebben betrekking op (delen van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Uithoorn, sectie A nummers 1030 en 1232, ter grootte van in
totaal 12.632 m2.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten ligt op grond
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 4 januari 2011 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
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 e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Vrolijke zang in Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU begint het
nieuwe jaar met een vrolijk programma. Op zondag 15 januari om
14.30 uur komen de drie zangeressen van Vocal Power weer naar de
Thamerkerk. Twee seizoenen geleden waren zij een groot succes met
hun gevarieerde zang. Sandra, Annet en Tonny zingen mooie sfeervolle liedjes. Gekozen uit een repertoire van ballads, gospels en Nederlandse liedjes.
Al in hun kinderjaren waren de drie
dames aan het zingen en ze bleven
dit doen. Zij bekwaamden zich verder met zanglessen en workshops
en zongen in diverse koren, waarbij ze vaak als soliste optraden. Zo
ontmoetten zij elkaar in een semiprofessioneel gospelkoor en besloten samen verder te gaan onder de

Mijmeringen

begeleiding van de choreograaf en
vocal coach D.J. Jansen.
Ze hebben een breed repertoire
en hebben dat in blokjes verdeeld.
Uit ieder blokje noemen we één titel. Uit het blokje musical: ‘Abba’, Uit
Nederlandse liedjes van lang geleden: ‘Zing, vecht…’. Gospel is vertegenwoordigd met o.a. ‘I don’t know
how to love him’ en tenslotte ballads met ‘Fields of gold’. Zo zal er
voor ieder wat bij zijn in de Thamerkerk, en zal het evenals vorige keer
weer een vrolijke en gezellige middag worden.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12,- euro
bij de boekhandels Ten Hoope aan
het Zijdelwaardplein en Bruna aan
het Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats is.

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

START
Het nieuwe jaar is begonnen, 2012 is van start gegaan. Zoals elk jaar
ben ik wel van de goede voornemens, en met mij vele medestanders,
maar ook tegenstanders. De tegenstander heeft als argument ‘waarom nu op 1 januari met iets beginnen, wat ook op elk ander willekeurig moment van het jaar kan?’ En daar heeft de tegenstander een punt.
Aan de andere kant, waarom niet? Wat is er mooier dan een vers, nieuw
jaar - nog onbezoedeld van vervelende ervaringen - starten met positieve voornemens en wetende dat je niet alleen staat in die goede voornemens? Want half Nederland zal van plan zijn om te stoppen met roken, meer te gaan bewegen en wat gewicht te willen verliezen.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD
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

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Nieuw: Het Schaats Boek door John van Zuijlen

Groots in zijn kleinheid
Regio - De roemruchte overwinningen van onze nationale helden Ard
en Keesie, het vogelpoepje waar
Hilbert van der Duijm over struikelde, en de kampioenschappen met
Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra
die ons aan de buis deden kluisteren.
Het komt allemaal aan bod in Het
Schaats Boek, dat deze week bij
WBOOKS is verschenen. John van
Zuijlen, oud-directeur van het Nederlands Sportmuseum, schreef
de teksten over dit bij uitstek Nederlandse cultuurverschijnsel. Het
Schaats Boek is voor schaatsliefhebbers een feest van herkenning,
voor al die anderen een boeiende
kennismaking met verschillende aspecten van volkssport nummer één.
De kunst van het schaatsen, schaatsen in de kunst, de Friese Elfstedentocht, schaatsfolklore, de helden
van nu en van weleer, en nog veel
meer: het staat allemaal in dit handzame en fraai geïllustreerde overzichtswerk. Het schaatsboek bevat
alles wat we altijd al wilden weten
over het schaatsen
Ingedeeld
Het Schaats Boek is ingedeeld in
hoofdstukken zoals ‘schaatsen maken’, ‘schaatsen kopen’ en ‘Nederland schaatst’. Veel aandacht is er
natuurlijk voor de Elfstedentocht,
die als Fries evenement een landelijke uitstraling heeft. Het gaat bijvoorbeeld over de vijf winnaars van
1940, Sjouke Westra, Cor Jongert,
Dirk van der Duim, Auke Adema en
Piet Keyzer, die samen over de finish
kwamen. Het bestuur verbood daarop het delen van de eerste plaats.
Aandacht is er ook voor de gekte,

wanneer het ijs aangroeit en mensen zich massaal afvragen of de
Tocht der Tochten weer gereden
kan worden. Zeker als de voortekenen gunstig zijn: groene bladeren
aan de bomen in oktober, een jeukend scheenbeen van Marcel Jansen en een dike staart van de kat
van marathonschaatser Henri Ruitenberg, bijvoorbeeld. Maar zoals
één zwaluw nog geen zomer maakt,
zijn ook dit soort voorspellingen helaas niet heel betrouwbaar. Het is
gewoon afwachten. En anders bedenkt men wel alternatieven, een
Elfsteden-motormarathon bijvoorbeeld, of een Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk.
Overzichten
Een groot aantal handige overzichten completeert Het Schaats Boek.
Zo zijn er bijvoorbeeld overzichten
opgenomen van de Wereldkampioenschappen allround voor mannen
en vrouwen, Olympische medaille-overzichten voor het hardrijden
en vanzelfsprekend van alle winnaars van de Elfstedentochten van
1909 tot 1997, toen de tocht voor het
laatst werd verreden.
Nederlanders hopen massaal op
een strenge winter met veel ijs, was
onlangs in de kranten te lezen. Het
heeft nog amper gevroren, maar
er wordt weer volop gehamsterd.
Strooizout, zand, warme kleding en
natuurlijk schaatsen. Laten Nederlanders dan niet vergeten om een
exemplaar van Het Schaats Boek
aan te schaffen. Voorpret gegarandeerd! De auteur is J van Zuijlen en
het boek is verschenen bij wbooks
en kost 14,94 euro.

Dus ik zeg ja tegen de goede voornemens, net als voorgaande jaren.
Ook ik was een van de duizenden mensen die ooit een poging hebben
gedaan om precies op 1 januari te beginnen met afvallen. Wat bij voorbaat al gedoemd was om te mislukken, omdat er in januari nogal wat
verjaardagen zijn. En eerst al het lekkers op moest wat nog in huis lag
en zo had ik nog wel wat smoesjes voorhanden.
Goede voornemens werken, maar wel onder die ene, oh zo belangrijke
regel ‘je moet het echt willen’. En als je iets echt wilt, dan bedenk je van
te voren hoe je iets aanpakt. De aanpak is een redelijke voorspeller van
het succes. Ga je bewust mee in de start van 1 januari en je hebt een
plan hoe jij je doel wilt bereiken, dan weet ik zeker dat je ver komt. Het
lijkt dus wel of goede voornemens inhouden dat het gaat om een lange
termijn doel en dat wil ik nu eens anders gaan doen. Ik wil meteen genieten en niet pas na een periode van hard werken.
Dit jaar giet ik mijn goede voornemens in een andere vorm. Dit jaar
noem ik het niet mijn goede voornemens, maar heb ik een bucketlist
opgesteld. Een bucketlist is een lijst die je samenstelt met alle dingen
die je in je leven nog zou willen doen. Al je dromen en wensen kun je
op deze lijst kwijt. Een soort ‘to do-lijstje’ waar je ook je gedane zaken
en activiteiten op af kunt vinken. Maak je een bucketlist voor het leven
dan kun je er grote doelen in zetten zoals die ene auto waarvoor je wilt
sparen, of de carrière die je ambieert, maar het kunnen ook de kleine
dingen zijn. Dat laatste is waarschijnlijk ook veel leuker, kleine dingen
zijn te verwezenlijken en kun je dan van je lijstje afstrepen. Door het afstrepen van je lijst besef je ook wat je allemaal hebt bereikt of wat je allemaal hebt meegemaakt.
Iedereen kan er een opstellen en deze lijst kan dus je hele leven mee.
Ik overzie zonder mijn agenda geeneens een hele week, dus ik kader
het af tot een bucketlist voor het jaar 2012. Ik vind het prettig om mezelf doelen te stellen en op deze manier ergens naar toe te kunnen leven. Het helpt me om in beweging te blijven, letterlijk en figuurlijk. Want
wat wil ik dit jaar allemaal doen?
Als eerste staat op mijn bucketlist voor 2012 om de film ‘the Bucketlist’
te bekijken, de inspiratie voor veel mensen om die daadwerkelijke lijst
te maken en uit te voeren. Ik ben gek op goede verhalen of dit nu in
boekvorm is of in films. Komend jaar ga ik deze verhalen zeker opzoeken in theater, bioscoop en bibliotheek of boekenwinkel. Net als vorig
jaar wil ik graag blijven bewegen, omdat ik me daar goed bij voel. Het
voornemen van mijn collega om mee te doen aan een hardloopevenement past er helemaal bij. En als laatste, maar zeker niet minste wil ik
blijven schrijven, niet alleen hier in deze krant maar ook voor mezelf.
Het zijn niet zo zeer nieuwe activiteiten als wel die dingen blijven doen
waar je al plezier aan beleeft.
Uiteraard zijn dit maar een paar punten uit mijn bucketlist, ik kan u
echter wel vertellen dat de rode draad in deze lijst is om niet te veel uit
te stellen. Doe de dingen die je echt wilt doen met de mensen die je om
je heen wilt hebben en geniet daarvan met volle teugen. Voordat je het
weet is 2012 al weer voorbij!

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

Deze maand driemaal met
knotgroep aan de slag
Uithoorn - De Knotgroep Uithoorn
gaat in het nieuwe jaar stevig aan
de slag. Wél drie zaterdagen achtereen wordt er gewerkt. De weekenden van Kerst en Nieuwjaar stuurden het tweewekelijkse ritme in de
war. En dat moet ingehaald worden!
Zaterdag 7 januari zal op het Landje van Kanters in Uithoorn gezaagd
worden. Verzamelen bij de werkschuur op de hoek Elzenlaan met
Boterdijk om 9.00 uur.
Zaterdag 14 januari in het Spaarnwouderveen bij Halfweg tegenover
de voormalige Suikerfabriek, nu
‘Sugarcity’. Daar het spoor over, direct links de Spaarndammerweg en
dan de eerste splitsing naar bene-

den: de Batterijweg. Doel is een oprukkend berkenbos terugdringen.
Zaterdag 21 januari knotwilgen
langs de Polderweg in Ouderkerk
a/d Amstel. Een lange rij knotwilgen
moet om en om geknot worden.
Iedereen die juist in het nieuwe jaar
actief in de natuur mee wil werken,
is van harte welkom. De Knotgroep
zorgt voor goed gereedschap, voor
koffie en koek en voor soep bij de
afsluiting. Die is steeds rond 13.00
uur. Neem zelf een mok met lepel
mee en waterdicht schoeisel.
Voor verder informatie: Bert Schaap
0297-565172 of de website www.
knotgroepuithoorn.nl .

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:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin; voorpoten
witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.
Gevonden:
- Vinkeveen, Achterveld: bruin/wit/zwartgevlekte poes.
- Vinkeveen, Achterveld: lapjespoes, zwart met roestbruin;
witte bef; linkeroorrandje wit.
- Mijdrecht, Molenwiek t.o. school: zwarte poes.
- Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes
met staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.
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Start nieuwe danscursussen
bij danscentrum Colijn

Stichting AED De Kwakel
van start!

De Kwakel - Sinds het begin van
het nieuwe jaar is de Stichting AED
De Kwakel operatief! Dat wil zeggen
dat 20 goed opgeleide burgerhulpverleners bereid zijn gevonden actief op een reanimatiemelding in De
Kwakel te reageren. Deze burgerhulpverleners zijn uitgerust met een
pieper waarmee ze, in geval van een
reanimatie, tegelijkertijd met de ambulance een melding van de meld-

kamer krijgen. De ervaring leert
dat de burgerhulpverleners veelal
binnen 3 minuten na een dergelijke melding aanwezig zijn. Zij starten vervolgens de reanimatie op met
behulp van een AED (aangeschaft
dankzij de eerste sponsoren!) en
zetten deze voort totdat de professionele hulpverlening dit overneemt.
Doordat de reanimatie binnen de
eerste zes, cruciale, minuten gestart

Vuurwerkgroep De Kwakel
tevreden
De Kwakel - Vuurwerkgroep De
Kwakel kijkt zeer tevreden terug op
het verloop van de festiviteiten rond
de jaarwisseling.
Onder toeziend oog van vrijwilligers van de Vuurwerkgroep begonnen de eindejaarsfeestelijkheden op
donderdagavond met de kinderdisco in de feesttent op het dorpsplein.
Ook dit jaar weer een erg gezellig
kinderfeest, met weer meer kinderen dan vorig jaar. DJ Michel Kas
kon de meeste verzoekjes inwilligen
en de kinderen amuseerden zich
opperbest.

De dag voor Oudejaar werd, voor de
derde keer alweer, de Midwinteravond georganiseerd, in de volksmond “boerenkoolfeest” genoemd,
zie voor een uitgebreid fotoverslag
elders in deze krant. Zaterdagochtend om 10.00 uur verzamelden zich
in BS De Zon de surveillanceteams
van de Vuurwerkgroep. In groepjes
van twee en drie werd er in de wijken gelopen. Overal was de jeugd
gezellig bezig vuurwerk af te steken
en dat bleef feitelijk de gehele dag
zo. Het carbidschieten later op de
dag was een happening apart: een
trekker met carbidschutters trok

kan worden, vergroot dit de overlevingskansen van een slachtoffer
aanzienlijk (zie ook www.6minuten.
nl)!
Heeft u vragen of opmerkingen, dan
kunt u contact met Stichting AED
De Kwakel opnemen via het e-mailadres
stichting-aed-de-kwakel@
live.nl. Ook kunt u zich hier aanmelden als vrijwilliger of sponsor.
Als dàt geen goed voornemen is…?!
door het dorp op weg naar het veld
waar even later werkelijk indrukwekkende knallen de lucht vulden.
Na afloop nog een gezellig pilsje in
de feesttent en daarna weer op de
trekker de avond in… op weg naar
wie weet welk feest. In de feesttent
ging het feest door tot om middernacht iedereen het glas kon heffen
om het nieuwe jaar te begroeten.
De Vuurwerkgroep wil langs deze
weg nog eens alle sponsors van de
eindejaarsactiviteiten, en alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdragen
en inzet! ‘Met elkaar en voor elkaar’
is het motto van de Vuurwerkgroep,
en dat is de Kwakelaars op het lijf
geschreven!
Voor meer informatie over de Vuurwerkgroep kunt u kijken op de site
van Stichting De Kwakel Toen & Nu:
www.de-kwakel.com

Uithoorn - Ook in het nieuwe jaar
staat Danscentrum Colijn weer voor
kwaliteit en gezelligheid! Axel en
Heleen doen er alles aan om hun
leerlingen kwalitatief hoogstaande
danslessen aan te bieden. Zij zijn
zelf verantwoordelijk voor de stijldanslessen. De lessen ADV /kleuterballet, Hip Hop, Popshow, Techniek en Musical worden voor rekening genomen door docente Merel Schrama. Merel heeft tevens een
co-docentschap met Ireen van Bijnen (kinderkoor Xing!), zij doen samen de dit seizoen nieuw opgestarte GLEE-club. De breakdancelessen worden verzorgd door Jeffrey
Flu, die samen met Juvat van SYTYCD in de showgroep Furious Flow
danst. De Zumbalessen worden gegeven door docente Manon Lek en
last but not least de salsalessen die
bij het danscentrum voor rekening
en verantwoording komen van Bripa van Club Fiera! Daarnaast vinden
Axel en Heleen de sfeer in het danscentrum ook heel belangrijk: ‘Het is
de bedoeling dat iedereen die ons

Zoals vanzelfsprekend is het op deze beurs altijd gezellig om te praten
over de filatelistische hobby bij een
kopje koffie. Er zijn altijd leden van
de filatelistenvereniging aanwezig,
bij wie u informatie kunt inwinnen
over het verzamelen van postzegels.
Ook zal er advies gegeven worden
bij taxatie en verkoop van verzamelingen. De vertrouwde handelaren
zullen eveneens aanwezig zijn.
Ook de jeugd is zeer zeker welkom
om te ruilen en om eventuele vragen te stellen over het verzamelen
van postzegels. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen sfeer, dat
vind je op deze ruilbeurs! De ruil-

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De Zonnebloem
zoekt coördinator
Uithoorn - Het bestuur van de regio Amstelland van de Zonnebloem
is zeer dringend op zoek naar een
vrijwillig(st)er die coördinator maatschappelijke stages wil worden.
De functie omvat een coördinerende rol met betrekking tot het uitzetten van stageplaatsaanvragen
van verschil-lende onderwijsinstellingen en het realiseren van stageplaatsen bij de verschillende Zonnebloemafdelingen. U ondersteunt
plaatselijke afdelingen bij het informeren van scholen over stagemogelijkheden bij de Zonnebloem, het
maken van concrete werkafspraken met scholen, onderhouden van
de bestaande contacten met scho-

len, mogelijk maken van een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van
vrijwilligerswerk en tot slot het begeleiden van stagiairs. De Zonnebloem richt zich op mensen met een
lichamelijke beperking door leeftijd,
ziekte of handicap en voor wie sociaal isolement dreigt. Naast het ontvangen van huisbezoek door vrijwilligers kunnen de deelnemers meedoen aan allerlei activiteiten, evenementen en vakanties. Meer informatie is te vinden op regio-amstelland.
zonnebloem.nl
onder de rubriek vacatures.
Aanmelden kunt u via 06-25002506
(Mary Verhaar) of per e-mail: amstelland-zonnebloem@hotmail.com

beurs die gehouden wordt in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 is open van 10.00 uur tot

15.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Wilt u meer inlichtingen, bel dan 0297-525556.

Budget Ons Tweede Thuis
groeit flink

vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny
Kampen. Ook niet ANBO-KBO leden zijn van harte welkom op deze
gezellige middag ! Er zijn bijzonder
mooie prijzen te winnen, bovendien
zijn de consumpties prettig laag geprijsd. Kom eens kijken, doe mee en
geniet van de leuke sfeer die er op
zo’n bingomiddag heerst. De toegang is gratis !

den Eeuw van de sterrenkunde kan
meedoen, voorkennis is niet nodig.
Bent u een keer verhinderd, geen
nood, als extra is er een inhaalavond
aan het eind van de rit.
Bij voldoende deelname staat bovendien een bezoek aan een echte sterrenwacht op de rol en deze kans mag u echt niet laten lopen. Voor inlichtingen en inschrijven: www.crea-uithoorn.nl of per telefoon: (0297)561291/06-47849113.

Ballet
Met alle ballet-, musical-, glee- en
breakdancegroepen werken Axel
en Heleen en hun docenten weer
toe naar een fantastische eindshow
‘Show of the Proms 2012’. Deze zal
plaatsvinden op 16 en 17 juni a.s. in
het Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen!
Tevens is het op alle overige lessen:
stijldansen, hip hop, gleeclub, musicalklas en popshowdance nog mogelijk om in te stromen, mits er nog
plaats is op de betreffende groepen.
Twijfel niet maar pak de telefoon:
0653559450.
Meer info? www.colijndancemasters.nl

Uithoorn - De Filatelisten Vereniging Uithoorn houdt komende zaterdag 7 januari de eerste ruilbeurs
van dit jaar, dus kom langs.

Uithoorn - Iedereen wil een fijne
plek om te wonen en het liefst ook
nog een leuke baan. Als je een handicap hebt, is het vaak lastiger om
die fijne woonplek en leuke baan
te vinden. Gelukkig zijn ook in 2010
de mogelijkheden voor mensen met
een handicap toegenomen. Op verschillende plaatsen in onze regio zijn namelijk nieuwe woon- en
werkplekken gekomen.

Planeten bij een andere Zon!
Uithoorn - Wat is de connectie tussen het Heelal en de mens, waar
kwam die Tsunami vandaan en gaan
neutrino’s nu echt sneller dan het
licht? Wilt u hier meer van weten en
van nog veel meer up-to-date enerverende ontdekkingen, teken dan
in voor de cursus Sterrenkunde van
CREA. Op dinsdagavond 10 januari
start deze cursus van 20.00 tot 22.00
uur. De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door Maarten Breggeman in de toplocatie van
CREA, het Fort aan de Drecht. De
lessen bestaan uit ongeveer een uur
powerpoint en een uur DVD presentatie en bij helder weer buiten
sterren kijken door echte kijkers. Iedereen die belangstelling heeft voor
hetgeen boven z’n hoofd gebeurt
en wil meeprofiteren van de Gou-

Nieuwe cursussen
In januari start er weer een aantal
nieuwe cursussen. Het spits wordt
afgebeten door de salsalessen! Komende vrijdag 6 januari is er een
open les! Iedereen die belangstelling
heeft voor salsa en dit graag doet in
een gezellige omgeving is van harte welkom! Voor meer info verwijzen Axel en Heleen u naar de website van Club Fiera, www.clubfiera.
com . Op 24 januari begint er een
nieuwe cyclus van 15 lessen Zumba op de dinsdagavond voor beginners en gevorderden. Ook bij deze
cursus is de eerste les een open les!
Vervolgens starten vanaf 7 februari de nieuwe breakdancecursussen op dinsdag voor beginners en
gevorderden. Deze lessen zijn toegankelijk voor b-boys en girls vanaf 8 jaar en natuurlijk mogen deze
kids een proefles doen! Op woensdag 8 februari beginnen de nieuwe

Kleuterballet/ADV-lessen. Deze lessen zijn toegankelijk voor kinderen
vanaf 4 jaar! De eerste les is altijd
spannend en is natuurlijk ook een
proefles. Papa en/of mama mogen
de eerste lesjes dan ook mee blijven kijken!
Inschrijven voor deze cursussen kan
vanaf heden!

Zaterdag postzegelruilbeurs in Bilderdijkhof

Bingomiddag ANBO-KBO
Uithoorn/De Kwakel – Volgende week dinsdag 10 januari organiseren de afdelingen Uithoorn-De
Kwakel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) hun maandelijkse bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open

danscentrum bezoekt zich prettig
en op zijn of haar gemak voelt! Daar
streven wij naar!’

Sportief wandelen is een
goede start voor dit jaar
Uithoorn - Al steeds van plan om
wat meer te gaan bewegen? Dan
is het nieuwe jaar een goed moment om dit te doen. En dat wordt
u nu extra aantrekkelijk gemaakt:
de hele maand januari gratis proberen bij de sportief wandelgroep van
uwbeweegreden.nl!
Wat is sportief wandelen eigenlijk? Sportief wandelen is een uur
trainen voor mannen en vrouwen,
waarbij getraind wordt door middel
van wandelen.
U en uw medesportievelingen beginnen met een warming-up, zodat
er geen blessures ontstaan. Daarna
worden verschillende looptechnieken geoefend, oefeningen gedaan
om de spieren sterker te maken en
het uithoudingsvermogen te verbe-

teren. Tot slot een cooling down: de
spieren rekken en ontspannen. Dit
alles vindt plaats bij het sportcomplex van de KDO en in het Egeltjesbos in De Kwakel.
Tussen alle oefenvormen door is er
natuurlijk nog genoeg gelegenheid
om al wandelend met elkaar te praten.
Zin om mee te doen? U bent van
harte welkom bij de ingang van
Sportcomplex KDO aan Vuurlijn
22 in De Kwakel. Er wordt iedere
woensdag van 10.15 uur tot 11.15
uur getraind. De start van de trainingen is volgende week woensdag 11 januari. Voor meer informatie kunt u bellen met Lydia de Rijk:
0297-522382 of kijken op de website: www.uwbeweegreden.nl

Bingo bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 7 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 begonnen worden. Op de-

ze 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.

Ad van Leeuwen, directeur van Ons
Tweede Thuis, vermeldde dit in zijn
nieuwjaarstoespraak
afgelopen
maandag in de Schouwburg in Amstelveen. Van Leeuwen memoreerde de opening van nieuwe voorzieningen voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met een verstandelijke handicap en/of een lichamelijke handicap. Zoveel mensen, zoveel wensen, handicaps en behoeftes, waar Ons Tweede Thuis met alle
bestaande en nieuwe voorzieningen
op in probeert te spelen. Dat gebeurt met een groeiend aantal medewerkers: van 1076 fulltime werkplekken eind 2010 tot 1182 eind
2011. Ook het budget van de instelling, zo liet Van Leeuwen weten, is

gegroeid van 79,4 miljoen in 2010
tot 88 miljoen in 2011. Het budget
zal naar verwachting nog verder
groeien tot 92 miljoen in 2012. Veel
gemeenschapsgeld dat Ons Tweede
Thuis zo goed mogelijk inzet voor de
mensen die het nodig hebben. Met
woon- en werkplekken, kinderdagcentra en ondersteuning thuis.
Met als doel een goede zorg aan
en begeleiding van mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Het nieuwe
jaar is begonnen en de zorg en begeleiding gaan onverminderd door.
Zo ook de ontwikkelingen bij Ons
Tweede Thuis want er staat nog
nieuwbouw op het programma.
Van Leeuwen lichtte er een paar uit:
een nieuw dagcentrum in Amstelveen: Middelpolder, een nieuw onderkomen voor kinderdagcentrum
Nifterlake, nieuwe woon- en dagcentra in Amstelveen en Ouderkerk
aan de Amstel en een woonvoorziening in De Kwakel. Ook in het nieuwe jaar blijft Ons Tweede Thuis volop in ontwikkeling.

Zeg het met Kleur in 2012
Uithoorn - Kleur doet wat met een
mens, er zijn lievelingskleuren, kleuren die je bijvoorbeeld in je huis
nooit zult gebruiken. En wat brengt
kleur teweeg als je schildert?
In haar atelier De Rode Draad geeft
Joke Zonneveld de cursus Spelend
Schilderen, Kleur Bekennen. Experimenteren met de mogelijkheden
van kleur gaat voor het resultaat in
je schilderij.
Daardoor word je steeds speelser,
vrijer in je bewegingen en keuzes,
en juist dan straalt iets je onverwacht tegemoet vanuit je schilderij.
Op zaterdagmiddag 10 lessen vanaf 21 januari, op maandag- en donderdagochtend 6 lessen van drie
uur vanaf 16 en 26 januari. Materiaal: acryl- en aquarelverf, houtskool

en krijt. De kosten bedragen 210,euro en 130,- euro inclusief alle materiaal.
Op 7 januari van 13.30 tot 16.30 uur
de workshop ‘Spelend Schilderen,
een Nieuw Begin’. Vanuit de beweging ervaar je hoe het is om steeds
vanuit een ander perspectief in contact te komen met je schilderij en zo
als het ware steeds opnieuw te beginnen zonder de oude lagen te vergeten. Houtskool, krijt en aquarelverf. De kosten voor deze cursus bedragen 32,50 euro.
Atelier De Rode Draad is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6 in Uithoorn. De cursussen zijn
geschikt voor beginners en gevorderden. Opgave, deeltijd, en proefles: zie voor informatie www.jokezonneveld.nl, info@jokezonneveld.
nl of tel. 020-6418680.
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Tien Engelse mijlen van
Uithoorn op nieuw parcours
Uithoorn - Zondag 29 januari organiseert atletiekvereniging AKU voor
de 28e maal de 10 Engelse mijlen
van Uithoorn. Dit grote loopevenement mag zich al jaren verheugen in
een grote belangstelling van gemiddeld 1500 lopers.
De 10 Engelse mijlen van Uithoorn
is een van de 8 lopen in het Zorg en
Zekerheidscircuit en dit jaar heeft
een recordaantal lopers zich ingeschreven voor het circuit. De verwachting is dan ook dat dit jaar veel
lopers naar Uithoorn zullen komen.

Ook D-en C-teams spelen het
Ploeg-zaalvoetbaltoernooi
Uithoorn - Was het vorige week de
beurt aan de E-pupillen van Legmeervogels om hun beste kunnen
te laten zien op zaalvoetbalgebied in
Sporthal de Scheg, op de voorlaatste dag van 2011 stonden diverse Den C-teams van Legmeervogels voor
hun toernooi in dezelfde zaal.
De D-spelers begonnen hun toer-

nooi al om 09.00 uur. Door het trekken van lootjes werden alle spelers in een team ingedeeld. Onder
leiding van scheidsrechter Marcello Boud werden diverse spannende
wedstrijden gespeeld. De meeste
ploegen waren aan elkaar gewaagd.
Uiteindelijk won de ploeg met Stan,
Jesse, Jordy, Mike, Rutger en Dion.

Om 12.00 uur werd begonnen met
het C-toernooi. Ook hier veel leuke wedstrijden met als winnaar de
ploeg van de C5 van Legmeervogels.
Na de wedstrijden volgde de prijsuitreiking door Marcel Ploeg van
Ploeg Loodgieters in Uithoorn, de
sponsor van het toernooi.

Kom naar de instuif bij KDO!

geopend, zodat u warm en droog
op uw kind(eren) kunt wachten.

De Kwakel - Op de laatste vrijdag
in de kerstvakantie, vrijdag 6 januari, zal de sporthal van KDO omgetoverd worden tot een sport & speltempel voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Tijdens de Instuif kunnen de
kinderen aan uitdagende activiteiten deelnemen zoals springen op
het springkussen, turnen, dansen,
zingen, voetbal, basketbal, levensgrote spellen en nog veel meer. Het

Dus heb je zin om je lekker uit te
leven met je vriendjes in de kerstvakantie? Kom dan komende vrijdag 6 januari in sportieve kleding
naar sportvereniging KDO, dat gelegen is aan Vuurlijn 51! Het dragen
van binnensportschoenen is verplicht. Meer informatie via de combinatiefunctionaris sport: marcella@obs-dekajuit.nl. Iedereen hoopt
dat je komt!

programma is zo leuk, dat je het niet
wilt missen!
De Instuif begint om 12.30 uur, vanaf 12.15 uur zijn de deuren geopend,
en om 15.00 uur is het weer afgelopen. Je bent vrij om te komen en te
gaan wanneer jij wilt. Het kost maar
2 euro per kind en daarvoor krijg je
ook nog limonade en fruit, gesponsord door Goudreinet Zijdelwaardplein. Voor de ouders is de kantine

Nieuw parcours en nieuwe
start- en finishplaats
In verband met de werkzaamheden
aan de nieuwe N 201 is het dit jaar
niet mogelijk om het parcours waar
de laatste jaren over wordt gelopen,
te gebruiken. Dat betekent niet alleen dat er een nieuw parcours gevonden moest worden maar ook
een andere start- en finishplaats.
Dit jaar zal er daarom gestart worden op sportpark de Randhoorn, de
thuisbasis van AKU. Goede buren
zijn voor AKU heel belangrijk, aangezien Legmeervogels een groot
deel van haar accommodatie beschikbaar heeft gesteld waardoor

Dakar Rally

cel Pool kan zeer tevreden zijn met
zijn resultaat. Hij liep de 8000 meter
in 30.51 en bezette daarmee de 12e
plek. Marcel is de hele week aan
het klussen geweest in zijn appartement, waardoor hij niet de optimale voorbereiding heeft getroffen.
Toch heeft hij een sterke race gelopen en wist zelfs aan het eind nog
te versnellen.
Senioren
Erwin Sneek deed mee in de categorie neo-senioren heren korte cross 3200 meter en eindigde
in 12.49 en veroverde daarmee de
58ste plaats. Erwin heeft nog weinig
wedstrijden gelopen, maar dit was
voor hem een mooie kracht-, snelheids- en behendigheidstraining.
Kim Hittinger stond aan de start
in de categorie meisjes junioren B
3200 meter. Voor Kim was deze race
weer de eerste meting met de top
van Nederland. Ze startte zeer sterk
en heeft conditioneel weer een gro-

te stap voorwaarts gezet met een
tijd van 15.20. Ze plaatste zich met
deze tijd op de 11e plaats. Naast
de SteenbokRunning Team atleten deden er ook veel AKU-atleten
mee aan de Stylvestercross. Evelien Hooijman liep de 2000 meter in
8.38, waarmee zij 14e werd in haar
categorie. Ze heeft een goede race
gelopen en zat de koplopers dicht
op de hielen. Isabel Hooijman liep
ook de 2000 meter in haar categorie en kwam na 11.05 minuten over
de streep en eindigde op de 31ste

Legmeervogels oliebollentoernooi krijgt een staartje
Uithoorn - Het oliebollentoernooi
dat bij Legmeervogels is gespeeld
op donderdag 29 december krijgt
een staartje in dit jaar. Komende zaterdag 7 januari gaan de pupillen
het nieuwjaarsvoetbaltoernooi spelen met dezelfde opzet als het oliebollentoernooi. De F-pupillen zijn
aan de beurt van 13.00 uur tot 14.00
uur. Dan komen de E-pupillen van
14.00 uur tot 15.00 uur en tenslotte de D-pupillen van 15.00 uur tot
16.00 uur. Dan is er even de tijd om
de boel op te ruimen om ruimte te
maken voor de Legmeervogelsnieuwjaarsreceptie van 17.00 uur tot
18.30 uur.
Op donderdag 29 december was er
dus het oliebollentoernooi voor de
A-junioren en de senioren.
En het oliebollenklaverjastoernooi.
Om met dit laatste te beginnen. De
opkomst bij de klaverjassers is boven verwachting groot. 49 deelnemers meldden zich keurig op tijd
waardoor er precies om 20.00 uur

gestart kon worden. Er werden 3
ronden gespeeld van 16 spelletjes. Aan het eind van de avond, dat
was zo rond de klok van 22.59 uur,
werd de stand opgemaakt. De titel
L.P.A, laagste partij van de avond,
ging naar Frans van Zundert en Terry Vernooy met 723 punten. De andere titel HPA, hoogste partij van
de avond, was voor Adri Rekelhof
en Willem Tjalsma met 2411 punten. Maar uiteindelijk was het mevrouw J.Nieuwendijk die met de titel Oliebollenkampioenklaverjassen
Legmeervogels naar huis ging. 6053
punten wist zij in deze 3 ronde bij elkaar te sprokkelen.
02. Willem Tjasma
5721
03.Herman v.d.Waa
5366
04.Truus Homan
5344
05.Leo Nieuwendijk
5223
06.Bertus Ariens
5159
07.Marco Huel
5155
08.Nel Schuurman
5123
08.Mel Schuurman
5118
10.Jan Feddema
5076

Het parcours voor alle afstanden is
in zijn geheel gewijzigd en zal voor
een deel over Aalsmeers grondgebied (Legmeerdijk) lopen. Tevens zal
een deel van het veilingterrein benut worden en zullen o.a. wegen
als de Randweg, Poelweg, Noorddammerweg. Meerlandenweg benut worden. Dit nieuwe parcours
zal voor veel lopers die al jaren Uithoorn aandoen een nieuwe en uitdagende verrassing zijn.
Afstanden en starttijden
Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt er ook dit jaar weer
over 4 afstanden gelopen zodat elke loper naar zijn/haar mogelijkheden de meest geschikte afstand kan
kiezen. Het programma ziet er als
volg uit:
10.30 uur: geZZinsloop over 1,1 km
voor kinderen t/m 11 jaar
over de wielerbaan
11.00 uur: start 5 km
11.10 uur: start 10 Engelse mijlen
11.45 uur: start 10 km
12.00 uur: prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00 uur: prijsuitreiking 10 km
en 10 EM
Inschrijven is vanaf 9.00 uur mogelijk in de kantine van Legmeervogels.

Goede prestaties op de
laatste dag van 2011
Regio – Op zaterdag 31 december,
de laatste dag van het jaar, werd
de jaarlijkse Sylvestercross gehouden waaraan diverse atleten van het
SteenbokRunning Team aan de start
stonden. Deze prachtige, maar zware cross in Soest werd voor de 31ste
keer georganiseerd. De weersomstandigheden waren regenachtig
maar niet koud, kortom ideaal loopweer. Anouk Claessens stond aan
de start bij de dames prominenten
6000 meter. Het was een sterk bezet veld met internationals, maar ze
heeft een ontzettend sterke race gelopen op deze zware en voor haar
onbekende ondergrond. Het voordeel voor Anouk was dat ze afgelopen dinsdag al een technische training heeft gevolgd op dit parcours.
Dit kwam haar bij het aansnijden van de bochten en het nemen
van de heuvels zeer goed van pas.
Anouk finishte in 24.52 en veroverde daarmee de 14e plaats, waarmee zij erg tevreden is. Ook Mar-

de organisatie kan beschikken over
een aantal kleedkamers van Legmeervogels en een groot deel van
de kantine voor de inschrijvingen,
uitslagenverwerking, etc. Tevens
wordt de wielerbaan van UWTC gebruikt voor de kidsrun.

11.Roy Kuilenburg
5035
12.Adri rekelhof
4949
12.Marg vsan Soest
4904
14.Rinus van Zaal
4871
15.Hans Versteeg
4842
16.Karel Justus
4784
17.Kitty de Groot
4779
18.Gerard Cordes
4747
19.Cor de Groot
4639
dan op de 45ste plaats Marielle van Zaal met 3848 punten,
46ste is geworden Arjan Kuit 3842
punten,47ste Sonja v.d.Waa 3792
punten, 48ste Terry Vernooy 3721
punten. Als laatste is geëindigd en
bezitster van de bijna beste kaartster van het Oliebollentoernooi 2011
Henny de Vries met 3662 punten.
Vrijdagavond kaartavond
Met ingang van vrijdag 27 januari organiseren de heren Vincken,
Nieuwendijk en Kuilenburg op elke laatste vrijdag van de maand een
klaverjasavond bij Legmeervogels.
De eerste keer wordt dit dan vrijdag

plaats. Sjoerd Heemskerk stond
aan de start van de 4000 meter en
kwam over de streep na 16.19 minuten waarmee hij op de 32ste
plek eindigde. Sjoerd kreeg net na
de start helaas last van zijn rug
wat een goede prestatie in de weg
stond. Jorn van de Kolk realiseerde
op de 8000 meter een tijd van 42.29
en een 45ste plaats in zijn categorie. Ook John van Dijk kwam bij de
Masters 35 na 32.30 over de meet
en eindigde daarmee op de 23ste
plaats.

27 januari aanstaande. De aanvang
is dan 20.00 uur.
Oliebollenvoetbaltoernooi
De opkomst van de voetballers bij
het Oliebollenvoetbaltoernooi viel
op zijn zachtst gezegd toch wel wat
tegen. De veteranen 1 waren met de
meeste spelers aanwezig. Maar ondanks de lage opkomst werden er
toch nog 7 teams gevormd die uiteindelijk in barre weersomstandigheden om 20.00 uur van start
zijn gegaan. Na ruim anderhalf uur
voetballen ging de eerste plaats
naar het team De Kerststerren. Dit
team bestond uit Sven Kuit, Laurens
v.d.Greft, Keneth van Gogh en Dennis Blijswijk. De 2e plaats was voor
het team IJspegels. 3e is geworden
team Kerstslingers, 5e team Kerstbomen, 6 e team Bommetje en de
7e en laatste plaats ging naar het
team Arrensleeën. Dit team bestond
uit Roy v.d.Roest, Leroy van Tol, Joey
v.d.Wal en Hitjo Schipper.
Ondanks de lage opkomst bij de
voetballers is het toch weer een
zeer geslaagde avond geworden en
op naar het Oliebollentoernooi 2012
dat zeer waarschijnlijk gehouden
gaat worden op zondag 30 december 2012. Toch wel iets om vast in
uw agenda te noteren?

Regio – Op 1 januari is in Argentinië
de Dakar Rally gestart. De zwaarste
rally ter wereld start in Mar Del Plata, een badplaats circa 500 km onder Buenos Aires en eindigt 14 dagen later in Lima in Peru.
De eerste vijf dagen wordt de rally
verreden in Argentinië, waarna het
Andes gebergte op ruim 5000 meter wordt overgestoken om de volgende vijf dagen de Atacama woestijn te bedwingen. Daarna volgen
er vijf zware etappes naar de finish in Lima. De totale lengte van
de rally is bijna 8500 km. Finstralrally zal deelnemen met twee wed-

strijdtrucks en twee ondersteunende trucks die gedurende de rally
het onderhoud verzorgen. De eerste racetruck wordt bestuurd door
team-eigenaar Johan Elfrink. Navigator is de uit Uithoorn afkomstige
Enno Hortulanus. Voor Enno is het
de vierde keer dat hij zal deelnemen,
waarvan de tweede keer als navigator in de wedstrijd.
Teun Stam uit Kudelstaart zal de
tweede racetruck besturen. In 2011
wisten beide trucks de finish te halen op een 23e en 29e plaats. De rally is te volgen op www.finstral-rally.com
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MUSICAL THAMEN
ALLES BEHALVE KANSLOOS!
Uithoorn - De laatste week voor de kerstvakantie van RKSG Thamen
stond zoals gewoonlijk weer helemaal in het teken van de jaarlijkse
kerstmusical. Tot drie keer toe werd de aula omgetoverd tot theaterzaal, waar bijna vijftig leerlingen lieten zien dat er op Thamen heel veel
talent rondloopt. Tijdens de avondvoorstelling voor vrienden en familie, op woensdag 21 december, speelde iedereen op z’n best. De avond
werd geopend door Lotte Boon, die met begeleiding van pianiste Marleen Flobbe de zaal muisstil kreeg met haar vertolking van het Ave Maria van Beyoncé. Vervolgens was er een geweldige korte film van Lorenzo Nonnekens, waarin de personages aan het publiek werden voorgesteld. Lorenzo, die dit jaar examen doet, is al jaren verantwoordelijk voor
de openingsfilm van de kersmusical en doet dat werkelijk fantastisch.
Volgend jaar zal hij dit talent verder ontwikkelen op het Mediacollege in
Amsterdam. ‘KANSLOOS’ heette de musical dit jaar, waarin vijf graffityspuitende jongeren uit een achterbuurt in de problemen komen nadat ze
erin geluisd zijn door een stelletje valse kakkers. De vijf vrienden krijgen
een taakstraf: ze moeten aan de slag in een daklozencentrum.

Kerstfeest
Uiteraard hebben ze daar in eerste instantie helemaal geen zin in, maar
al gauw spreekt hun goede hart en willen ze iets betekenen voor deze
mensen. Ze besluiten een groot kerstfeest te organiseren om de bewoners eens goed te verwennen en gaan langs bij de lokale middenstand.
Maar bij wie ze ook aankloppen, niemand is van plan ‘dat groepje gajes’
te helpen. Niemand, behalve het kleine meisje Meike en… Tattoo Bob
en Henk Patat. Nou niet bepaald de meest fris uitziende personen. Als
de jongeren er achter komen dat ook deze mannen worden beoordeeld
op hun uiterlijk en hun eigen vooroordelen opzij zetten, ontstaat er een
mooie samenwerking. Er blijken veel meer mensen te willen helpen dan
ze in eerste instantie dachten. Uiteraard probeert het groepje valse kakkers nog roet in het eten te gooien, waardoor de mooie actie bijna mislukt. De valse kakkers komen langs als net alles af is, waarbij ze de boel
kort en klein slaan. Uiteindelijk loopt alles gelukkig goed af en wordt het
toch nog een geweldige kerst voor de jongeren en de daklozen. Blijkbaar
zijn ze niet zo kansloos als ze dachten.

Pittig
Het was een pittige musical dit jaar, met veel uitdagingen voor de acteurs, dansers en zangers. Zo was er een echte vechtscène, waarvoor de
acteurs moesten leren toneelvechten. Maar ook wat betreft het Licht &
Geluid was het een uitdaging: met 17 tekstrollen was het geluidsplan op
z’n minst lastig te noemen. Vele bezoekers zeiden dat dit de beste kerstmusical was tot nu toe. Dat kan ook wel kloppen: het was al weer de
vierde musical en zowel de cast en crew als de begeleiding van de docenten worden steeds beter. Er waren brugklassers die voor het eerst
meededen, maar ook leerlingen die al jaren meedoen. Hierdoor stonden
er ook veel leerlingen met ervaring op het podium. Van sommigen van
hen moeten we nu dus afscheid gaan nemen, maar gelukkig staat er een
flinke groep debutanten te trappelen om deze traditie door te zetten. Dit
jaar wordt de gehele opbrengst van de musical gedoneerd aan de actie
Alpe d’HuZes. Een team van docenten en leerlingen zal in juni de Alpe
d’Huez 4 keer beklimmen. Met 500 euro(!) schoon aan de haak zijn zij
weer wat dichter bij hun doel gekomen.
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Priksleewedstrijden bij sluiting
ijsbaan in Mijdrecht

Mijdrecht - Als sluitstuk van de ijsbaanperiode in Mijdrecht, werden vorige week donderdagmiddag priksleewedstrijden gehouden. Het weer werkte, net als de afgelopen weken, niet erg
mee. Het regende, er was een koude gure wind en dit soort ingrediënten zorgt
niet voor veel publiek. Het was dan ook
erg rustig rond de ijsbaan. Maar dat kon

de pret van de deelnemers niet drukken. Vol enthousiasme, en door sommigen zelfs heel fanatiek, werd er gepriksleed. De titelverdediger Stefano,
die hem al twee jaar achter elkaar had
gewonnen, is zijn wisselbeker kwijt. De
grote winnaar werd Daan Hogendoorn,
keurige tweede werd Kitty Reurings en
op de derde plaats eindigde Erik van der

Maat. In de pauze werd de boel opgevrolijkt door het Shantykoor en voor het
aanwezige publiek werden heerlijke bitterballen uitgedeeld die, zeker met die
kou, met gejuich werden ontvangen. Na
de wedstrijden werd de ijsbaan gesloten
en wie weet tot volgend jaar.
Foto’s Nadine van Dijk

