
31 december 2012Tel: 0297-581698         www.meerbode.nl 3Editie: Uithoorn, De Kwakel

124

DEZE WEEK:

 Nieuw op de 
 Uithoornse markt

 Jaaroverzichten 2012

 Met de beste 
 wensen van...

 Gezellige kerstsfeer in  
Zijdelwaard

 Open ALS rummikup 
toernooi

 Creatief 2013 in

 Nieuwjaarsconcert 
 Tavenu

KORT NIEUWS:

Kopen van 
illegaal vuurwerk 
is strafbaar
Regio - Het kopen van illegaal 
vuurwerk is strafbaar. Boven-
dien vormt (illegaal) vuurwerk 
dat0 in woonbuurten of ande-
re niet veilige plekken wordt 
opgeslagen, een gevaar voor 
omwonenden. Jaarlijks vinden 
persoonlijke ongelukken plaats 
met (illegaal) vuurwerk, met 
ernstig letsel of zelfs dodelijke 
slachtoffers tot gevolg. De po-
litie vraagt het publiek om mel-
dingen over illegaal vuurwerk 
door te geven via 0900-8844 of 
(via Bel M.) 0800-7000.

H. Heyermanslaan 2 Uithoorn
* per stuk met een volle spaarkaart

Een tankstation voor thuis!
Spaar voor een mini
BP tankstation, tank-
truck of carwash.

Slechts

999. *

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 2 t/m 3

Aannemingsbedrijf 
Gortemulder B.V. 

Uithoorn

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

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

ADVERTEREN?
IN DE

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

Aansluitingen N201 op 
rijksweg A4 later opgeleverd

De in aanbouw zijnde aansluitingen van de N201 op rijksweg A4 – bovenkant foto – lopen vertraging op

Regio - De nieuwe aansluitingen 
van de omgelegde provinciale weg 
N201 op rijksweg A4 bij Hoofd-
dorp worden later dan gepland op-
geleverd. Deze vertraging is te wij-
ten aan technische aanpassingen 
in een deel van het werk. Hierdoor 
heeft er opnieuw afstemming moe-
ten plaatsvinden met de aannemer 
MNO Vervat over de uitvoering van 
de werkzaamheden. De aansluitin-
gen op de A4 maken deel uit van 
het totale project N201+. Geduren-
de de uitvoering van de aansluitin-
gen met de A4 is een aantal ver-
anderingen opgetreden. Dit be-
treft vooral wijzigingen in het ont-
werp en de technische uitvoering 
ervan. Ook is er vertraging opge-
treden bij het verleggen van kabels 
en leidingen en een grote gastrans-
portleiding van de Gasunie. Boven-
dien bleek dat het ‘Dynamisch Ver-
keersmanagement Systeem’ anders 
uitgevoerd moest worden dan oor-
spronkelijk was gepland. Dit hangt 
samen met veranderde eisen die 
vanuit Rijkswaterstaat worden ge-
steld. Kortom, dit alles kost extra 
tijd en dat levert dus vertraging in 
de geplande oplevering op. Dit laat 
de Provincie Noord-Holland weten.
De voorgenomen wijzigingen heb-

ben uiteraard consequenties voor 
de afspraken met de aannemer zo-
als die in het contract zijn vastge-
legd. Door de grootte en complexi-
teit van het werk heeft het overleg 
met de aannemer over het extra 
werk enige tijd geduurd. Inmiddels 
zijn de gesprekken in een afron-
dende fase beland en gaat de aan-
nemer het werk na het kerstreces 
weer hervatten. In de tussentijd is er 
wel gewerkt aan de afbouw van een 
aantal kunstwerken en aan de bus-
baan. Medio 2013 kan de bus over 
het nieuwe viaduct rijden. De fi ets-
brug wordt in het voorjaar openge-
steld voor fi etsers en voetgangers. 
Dit is wel later dan gepland; oor-
spronkelijk was het de bedoeling 
dat de brug eind 2012 in gebruik 
kon worden genomen.

Vertraagde openstelling 
Hoe groot de opgelopen vertra-
ging precies is, valt op dit moment 
nog niet te zeggen. Zeker is wel dat 
de openstelling van de aansluitin-
gen van de N201 op de A4 het ko-
mend voorjaar nog niet mogelijk is. 
Vanaf eind 2013 moet het werk voor 
de gehele N201 zijn afgerond. Zo-
als het er nu uit ziet met uitzonde-
ring van de omlegging Schiphol-

Rijk omdat daar nog niet alle gron-
den in bezit van de Provincie zijn 
om ter plaatse de N201 te voltooien. 
Volgens de laatste berichten kun-
nen de op- en afritten bij de Zijdel-
weg in Uithoorn eind 2013 wel ge-
reed zijn. Dit betekent dat de nieu-
we N201 voor een (groot) deel kan 
worden opengesteld voor het ver-
keer. Zo zal de Waterwolftunnel on-
der de Ringvaart bij Aalsmeer als 
alles volgens plan verloopt begin 
april 2013 in gebruik worden geno-
men. Sommige delen van de nieuwe 
N201 tussen Uithoorn en Aalsmeer 
zijn al in gebruik. Bij de gedeelten 
die voor het einde van 2013 nog niet 
kunnen worden opengesteld, zal 
(tijdelijk) gebruik worden gemaakt 
van de bestaande infrastructuur, om 
de doorstroming van het verkeer te 
kunnen garanderen.
Voor de meest actuele stand van za-
ken wordt verwezen naar de web-
site: www.n201.info, waar onder 
Aansluitingen A4/werkinuitvoering 
de meest recente gegevens staan. 
Bij eventuele vragen over de werk-
zaamheden kunnen weggebrui-
kers en omwonenden desgewenst 
bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800 - 0200 600 (gratis).

AH Jos van den Berg kreeg het weer voor elkaar

Spaaractie brengt duizenden 
mensen op de been
Uithoorn - AH Jos van den Berg 
staat erom bekend dat hij schitte-
rende acties verzint, waarvoor ve-
le honderden mensen naar zijn zaak 
komen, maar de kerstactie ‘spaar 
voor gratis rollades en/of gourmet-
schotels’ sloeg alles. 
Toen Jos de actie begon had hij het 
idee dat er zo’n 800 tot 1000 klan-
ten op af zouden komen. De klan-
ten konden drie weken sparen en 
de rollades en gourmetschotels 
konden dan op zondag 23 decem-
ber tussen 16.00 en 22.00 uur wor-

den opgehaald in zijn zaak aan het 
Amstelplein. Wel, dat liep anders... 
in plaats van zo’n duizend rollades 
en/of gourmetschotels kwamen er 
maar liefst een kleine 3000 klanten. 
Om alle klanten te helpen en het 
rustig te houden werden er drang-
hekken geplaatst en bewakers in-
gezet. De klanten konden per vijftig 
naar binnen. Via een rode loper wer-
den ze de winkel doorgeleid, alwaar 
vriendelijke medewerkers de rolla-
des en gourmetschotels overhan-
digden. Kwamen de mensen alleen 

ophalen dan werden ze via de nood-
uitgang weer naar buiten begeleid, 
zodat de klanten die hun bood-
schappen kwamen doen er zo min 
mogelijk last van hadden. En het liep 
perfect. Ook de vele klanten, die nu 
en dan wel even moesten wachten, 
waren helemaal in kerststemming. 
Er viel geen ongetogen woord, het 
verliep op rolletjes. Complimenten 
aan Jos en zijn gehele team, maar 
zeker ook aan de duizenden klan-
ten. Voor een fotobeeld zie de pagi-
na elders in deze krant.

De Kwakel - Het college van bur-
gemeester en wethouders stelt aan 
de gemeenteraad voor de Boter-
dijk en een gedeelte van de Vuur-
lijn in te richten als fi etsstraat. Dit 
betekent dat deze wegen een rood 
wegdek krijgen en markeringen 
voor fi etsers. Bestemmingsverkeer 
kan nog wel met de auto van deze 
wegen gebruik blijven maken. De-
ze maatregelen zijn onderdeel van 
het Verkeersstructuurplan De Kwa-
kel. Dit plan is opgesteld door een 
werkteam van bewoners, onder-
nemers, maatschappelijke organi-
saties en de gemeente. Daarin zijn 
nog meer maatregelen opgenomen 
met het doel een veiliger De Kwakel 
voor met name fi etsers en voetgan-
gers. De gemeente heeft voor de 
voorgestelde maatregelen een uit-
voeringsprogramma opgesteld. Dit 
programma wordt nu ter besluitvor-

ming voorgelegd aan de gemeente-
raad. In het voorjaar konden bewo-
ners reageren op de concept-versie 
van het Verkeersstructuurplan De 
Kwakel. Vooral  het voorstel om Bo-
terdijk en Vuurlijn te ‘knippen’ voor 
autoverkeer leverde veel negatie-
ve reacties op. Dit was reden voor 
de gemeente en het werkteam om 
deze maatregelen nog eens tegen 
het licht te houden. Dit leverde het 
nieuwe voorstel op voor de zoge-
naamde ‘fi etsstraten’.

Inloopavond op 14 januari 
Op 14 januari a.s. organiseert de 
gemeente in samenwerking met 
het werkteam een inloopavond 
in Restaurant Leenders aan de 
Drechtdijk in De Kwakel. Van 
16.00 tot 20.00 uur is iedereen 
welkom om kennis te nemen van 
de voorgestelde maatregelen.

College wil Boterdijk 
inrichten als fi etsstraat

Uithoorn/De Kwakel - Op 4 janu-
ari, de laatste vrijdag in de kerstva-
kantie, zal KDO weer worden om-
getoverd tot een verrassend sport- 
& cultuurparadijs! Tussen 12.00 en 
15.00 uur zijn kinderen van 4 t/m 12 
jaar weer welkom om in te stuiven! 
Nieuw dit jaar zijn o.a. Mini-tennis, 
Kungfu, Schermen en Ritmische 
Gymnastiek. Ook is er een voorlees-
concert en zelfs een speciale speel-
zaal voor de allerkleinsten. Maar Tai-
ji Kungfu Waaier, Panna-knockout, 
het Springkussen, de Theater-in-
stuif, zingen met Xing, Tattoos laten 
zetten, Tekenen en Knutselen zijn er 
natuurlijk ook weer. En meer! De In-
stuif kost twee euro en daar zijn li-

monade en fruit (gesponsord door 
Goudreinet Zijdelwaardplein) bij in-
begrepen. Voor de ouders is de kan-
tine open, zodat zij warm en droog 
kunnen wachten terwijl de kinderen 
genieten van al wat er te doen is die 
middag. Sportieve kleding en bin-
nensportschoenen zijn voor de kin-
deren verplicht. De combinatiefunc-
tionarissen, allen betrokken sport-& 
cultuuraanbieders en vrijwilligers, 
hopen ook dit jaar op een geslaag-
de instuif en zien de kinderen vrij-
dag 4 januari tussen 12.00 en 15.00 
uur graag binnenstuiven! 
Want wat er ook speelt in Uithoorn 
& De Kwakel, laat het vooral de kin-
deren zijn!

Ook deze kerstvakantie 
weer De Instuif!

Weer veel Kwakelse ouderen blij

Uithoorn - De provincie Noord-
Holland heeft laten weten dat zij 
- onder voorwaarden - wel wil fu-
seren met de provincies Utrecht 
en Flevoland. Een van de voor-
waarden is dat voor de nieu-
we provincie het belastingtarief 
moeten gelden in Noord-Holland, 
dat het laagste is van de drie pro-
vincies. Ook zou het Rijk enkele 
van zijn taken moeten overheve-
len naar deze nieuwe provincie, 
op het gebied van onder meer 
natuur en ruimtelijke ordening, 
toezicht, bereikbaarheid, toezicht 
waterschappen en cultureel erf-
goed. Dat schrijven Gedeputeer-

de Staten van Noord-Holland 
naar aanleiding van een gesprek 
met minister Ronald Plasterk. De 
minister hoopt de drie provin-
cies bij de Provinciale Statenver-
kiezingen van 2015 reeds te heb-
ben samengevoegd. Noord-Hol-
land stelt als eis dat de nieuwe 
provincie voor de inwoners niet 
duurder mag worden en dat de-
ze ‘aantoonbaar effi ciënter func-
tioneert dan de huidige drie pro-
vincies samen’. De minister moet 
volgens Noord-Holland afzien 
van extra bestuursorganen, zoals 
een ‘OV-autoriteit’ in de Noorde-
lijke Randstad.

Provincie Noord-Holland 
wil wel fuseren

De Kwakel - Dankzij de Riki Stich-
ting hebben vrijwilligers van de 
Zonnebloem afd. De Kwakel/Vrou-

wenakker afgelopen zaterdag weer 
vele ouderen blij kunnen maken 
met een geweldig kerstpakket.
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ALGemene inFORmAtie

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, hand-
having- 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 reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen 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

informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op werkdagen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Met ingang van 1 oktober 2012 is 
het informatiecentrum geopend op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 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 kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

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

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

COLOFOn
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Afwijkende openingstijden 
gemeentehuis rond 
de feestdagen
- maandag 31 december (Oudejaarsdag) hele dag gesloten. 
 Burgerzaken alleen geopend  voor aangifte 
 geboorte/overlijden van 10.00-11.00 uur.
- dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten.
- woensdag 2 januari vanaf 10.00 geopend.

Gemeente treft maatregelen 
voor veilige jaarwisseling
Ruim zelf vuurwerkafval op in gra-
tis vuurwerkzakken 
Na de kerstdagen heeft de gemeente 
langs de openbare weg posters ge-
zet met de oproep aan inwoners om 
vuurwerkafval zelf op te ruimen.
Bij alle verkooppunten van vuurwerk 
in de gemeente worden vuurwerk-
zakken uitgedeeld. Deze zakken zijn 
tijdens openingstijden ook af te halen 
op het scheidingsdepot.
Op 1 januari zal de gemeente zor-
gen voor extra opruimwerk. Afhanke-
lijk van het weer houdt de gemeente 
in de eerste week van januari extra 
opruimrondes om toch nog achterge-
bleven vuurwerkafval te verwijderen.
 
Ondergrondse containers 
dicht in loop 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, pa-
pier- en textielcontainers worden op 
31 december afgesloten op onder-

staande tijden: 
- de ondergrondse glas-, papier- en 

kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers 

van de laagbouw vanaf 12.00 uur
- de ondergrondse restcontainers 

van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovenge-
noemde ondergrondse containers 
weer geopend.
 
Afvalbakken
Alle openbare afvalbakken worden 
voor de jaarwisseling verwijderd of 
afgesloten. De afvalbakken bij win-
kelcentra zijn als laatste aan de 
beurt. De bakken worden terugge-
plaatst vanaf 2 januari.
 
Afsteken vuurwerk
Vuurwerk mag worden afgestoken 
vanaf 10.00 uur Oudejaarsdag tot 
02.00 uur Nieuwjaarsmorgen.

Aanvragen subsidie 2013 bij 
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van	financiële	steun	aan	instellingen	
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten.

indienen subsidieaanvraag 
voor 26 maart 2013
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel	èn	hun	financiële	positie	aan-
spraak	te	kunnen	maken	op	financië-
le steun kunnen vóór 26 maart 2013 
een onderbouwde subsidieaanvraag 
indienen. Daartoe behoort ook een 
zo	recent	mogelijk	inzicht	in	de	finan-
ciële	positie	van	de	aanvrager.	Richt	
u de aanvraag aan: Stichting Bur-
gemeester Kootfonds, t.a.v. de heer 

T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn.

Geen bijdrage in normale uitgaven
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit normale 
inkomsten, zoals contributies en der-
gelijke.

Beoordelingsprocedure
De subsidieaanvragen worden in april 
2013 door het bestuur van Stichting 
Burgemeester Kootfonds beoordeeld. 
Alle aanvragers worden schriftelijk in 
kennis gesteld van de beslissing. 

meer info?
Voor nadere informatie kan men zich 
wenden tot de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. 513185.

Vanwege bezuinigingen omvat de 
gemeentepagina met ingang van 
2013 niet meer 2 maar gemiddeld 1 
krantenpagina. 
Daarop staan in elk geval de wette-
lijk verplichte publicaties. Al naar ge-
lang	het	aanbod	van	officiële	publica-
ties zal daarnaast geen of nauwelijks 

ruimte overblijven voor achtergrond-
berichten. De rubriek Activiteiten en 
Evenementen vervalt per 2013 op de 
gemeentepagina. U kunt activiteiten 
echter gewoon blijven aanmelden, 
want we plaatsen deze zoals gebrui-
kelijk wel op de gemeentelijke websi-
te www.uithoorn.nl.

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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in De Nieuwe Meerbode. 
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Gebruik voor aanmelding van uw activiteit of evenement op de evenemen-

tenkalender het aanmeldformulier op www.uithoorn.nl 
Meer informatie over de buurtbeheeracties: 
Kijk ook op www.buurtbeheer.uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om 
activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

JAuARi 
elke ma.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. 13.30-17.30 u. Kosten: 

€1,75.
1e di.dag Buurtbeheer staat elke 1e dinsdag v/d maand van 09.30-11.30 
v/d maand u. met Kate & Go bij de hoofdingang van winkelcentrum Zijdel-

waard. U bent daar van harte welkom.
1 jan.  Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Uithoornse Roei- en Ka-

novereniging Michiel de Ruyter. Plaats: Amsteldijk-Zuid 253, 
1423 BZ Uithoorn. Inschrijven vanaf 11.30 u. Om 12.30 u. is de 
duik. Info: www.mdr.nu

3 jan. Alzheimercafé in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29. Inlei-
ding door de heer Freek Gillesen, zorgcoördinator bij het Alz-
heimer Centrum van het VUMC. Zaal open: 19.30 u. Toegang 
gratis. Vragen of meer informatie: Mantelzorg Steunpunt tel.: 
020-3335353 of per e-mail: amstellandmeerlanden@alzhei-
mer-nederland.nl

4 jan. In Dorpshuis De Kwakel organiseert Soroptimistclub een 
Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. culturele activiteiten bewoners 
Hoge Heem. Kosten: €20,- per paar. Inloop vanaf 19.00 u, 
aanvang 19.30 u. Aanmelden bij: caro.toebosch@tele2.nl 
o.v.v. bridgedrive, naam + naam bridgepartner. Inschrijving de-
finitief	na	betaling	op	rekening:	135211816	t.n.v.	Caro	Toebos-
ch.

4 jan.  Sportinstuif van 12.00-15.00 u. in Sportcomplex KDO, (Vuurlijn 
51, De Kwakel. Bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tij-
dens de Instuif kunnen jullie meedoen aan: mini-tennis, free-
running, panna-knockout, zingen, dammen, schaken, scher-
men, acteren, handbal, ritmische gymnastiek, kung fu en er 
is een speciale speelhoek voor de allerkleinsten. Kosten; €2,- 
per kind. Kom in sportieve kleding, binnensportschoenen zijn 
verplicht. Voor ouders is de kantine en de tribune open, zodat 
zij warm en droog op je kunnen wachten, terwijl jij geniet van 
alles wat er tijdens De Instuif te doen is. Zie ook: https://sites.
google.com/site/cfuithoorn/home

4 jan.  Vrij klaverjassen in buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan van 
20.00-23.00	uur.	Kosten:	€	2	p.p.	inclusief	koffie/thee.	Ook	op	

 18-01, 01-02, 15-02, 01-03, 15-03 en 29-03,12 en 26-04, ;10-
05, 24-05.

5 jan. De Filatelisten Vereniging Uithoorn organiseert een Postzegel-
ruilbeurs in het Wijksteunpunt Bilderdijkhof van 10.00-15.00 u. 
Inlichtingen 0297-525556.

5 jan. Workshop Spelend Schilderen en het Onbekende. Duur: 
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86. Materiaal: houtskool, krijt en eventueel verf op groot for-
maat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: 
€32,50 inclusief alle materiaal en consumptie. Opgeven telefo-
nisch, 020-6418680 of per email.

7 jan. Open Coffee Amstelland in Plux Uithoorn, Johan Enschede-
weg 180, 9.30-11.00 u. Laagdrempelig netwerken voor onder-
nemers in de regio Amstelland. Ook op 04-02-13, 04-03-13, 
01-04-13, 06-05-13, 03-06-13, 01-07-13, 02-09-13, 07-10-13, 
04-11-13, 02-12-13. Info: Geraldine Bontekoe: info@bonte-

koeverkoopstyling.nl of Emmelien Keizer Huisman: info@em-
melienhuisman.nl

8 jan. CREA Fort aan de Drecht. start cursus Het Heelal. Sterrenkun-
de voor iedereen, De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdag-
avond van 20.00-22.00 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113.

9 jan.	 CREA	Fort	aan	de	Drecht.	Start	Basiscursus	Fotografie.	De	
cursus bestaat uit 10 lessen op woensdagavond, 1x per 2 we-
ken, van 20.00-22.30 u. Aanmelden kan met een inschrijffor-
mulier via de website www.crea-uithoorn.com. Of bel voor info 
naar 06-47849113.

11, 18,  Open kampioenschap De Kwakel voor Klaverjassen & Pan-
25 jan. doeren. Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

Deelname: €10,- (bij voorinschrijving €9,-). Zaal open 19.00 u. 
Aanvang 20.00 u. Deelnemers moeten alle avonden aanwezig 
te zijn. Wie één avond niet kan mag zelf voor vervanger zorgen. 
De punten van , gespeeld door de vervanger, zullen meetellen 
voor het eindtotaal. Inlichtingen en voorinschrijven bij Joop van 
Diemen (tel. 0297-546900) of bij het dorpshuis.

12 jan.	 Van	14.00-15.00	u:	proefles	schilderen	voor	volwassenen	in	
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen 
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.

12 jan.  Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwasse-
nen/kinderen) atelier de Penseelstreek

14 jan. Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. 
Duur: 9.00-12.00 u. Vervolg op 28-01, 11-02, 25-02, 11 en 25-
03. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Materia-
len: houtskool, krijt, acryl en aquarelverf op groot en klein for-
maat papier. Geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten: 
€140,- inclusief materialen, model en consumptie. Opgeven 
via tel. 020-6418680 of per email info@jokezonneveld.nl

17 jan. Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Zes lessen. Ook 
op 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 14-03, 2803. Duur: 9.00-12.00 
u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Geschikt 
voor beginners en gevorderden. Kosten: €140,- incl. materia-
len. Opgeven tel. 020-6418680 of per email info@jokezonne-
veld.nl

19 jan.	 Van	14.00-15.00	u:	proefles	schilderen	voor	volwassenen	in	
atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16 te Uithoorn, tegen 
betaling van €5,- materiaalkosten, vooraf opgeven via info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl of 0297-540444.

19 jan. Van 15.00-17.00 u: aanmelden schildercursussen (volwas-
senen/kinderen) atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. 
Uithoorn; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl tel. 0297-
540444.

19 jan. 11e Open kampioenschap Darten in De Kwakel, Dorpshuis De 
Quakel,. Inschrijving vanaf 12.00 uur. Kosten: €5,-. Aanvang 
13.30 u.

19 jan. Cursus Spelend Schilderen, Vorm en Ruimte. Duur: 13.30-
16.30 u. Ook op 26-01, 02-02, 09-02, 16-02. (op 23-02 kro-
kusvakantie) 02-03, 09-03, 16-03, 23-03. Eventueel aanvul-
lend: Spelend Schilderen, Vorm en Materie: 06-04, 13-04, 20-
04. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86. Kosten: 
€200,- voor 9 lessen, materiaal, model en consumptie inbegre-
pen. Opgeven tel.: 020-6418680 of per email info@jokezonne-
veld.nl

30 jan.  Start nieuwe cursussen atelier de Penseelstreek voor vol-
wassenen en kinderen, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl 
tel.0297-540444

FeBRuARi
1 feb. Bingo in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 u.

 Dit is het laatste activiteitenoverzicht op de gemeentepagi-
na. met ingang van 2013 worden activiteiten uitsluitend ge-
publiceerd via www.uithoorn.nl

Versoberde opzet gemeente-
pagina met ingang van 2013
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Laatste Binnie
Vanaf september heb ik u elke week 
iets verteld over afval. De laatste tijd 
ging het vaak over bezuinigingen. U 
heeft in deze laatste aflevering nog 
een bezuiniging te goed. 

Scheidingsdepot 4 dagen open
Het scheidingsdepot is in 2013 een 
dag minder open. De openingstijden 
zijn: maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
van 13.00 tot 16.30 uur. 

Vuurwerkafval
Eerst staat de jaarwisseling nog voor 
de deur. Dat wordt met het nodige 
vuurwerk gevierd. Op 31 december 
kunt u speciale zakken voor vuur-
werkafval afhalen bij het scheidings-
depot. Deze zakken zijn ook gra-
tis verkrijgbaar bij de verkooppunten 
van vuurwerk in Uithoorn. Als u zelf 
uw vuurwerkafval opruimt, scheelt 
dat enorm in de schoonmaakkosten! 
En dit is van invloed op uw afvalstof-
fenheffing. Maar het is ook veiliger. 

Vuurwerk dat niet is afgegaan, vormt 
een groot gevaar. Kinderen die het 
vinden, proberen het soms alsnog af 
te steken.

Afvalkrant en -kalender
Zo beginnen we het jaar veilig en 
schoon. Een jaar waarin grondstof-
fen en afval iets anders worden inge-
zameld. Als het goed is heeft u thuis 
een afvalkrant ontvangen. Daar staat 
het allemaal in. Er is ook een afval-
kalender bij.

Tot slot
Dan rest mij u het allerbeste te wen-
sen voor 2013. Ik neem afscheid van 
u. Mijn tips waren niet voor de poes. 
Als u wilt kunt u ze nog eens nalezen 
op de website van de gemeente.

Een schoon, veilig en duurzaam 
Nieuwjaar en wie weet: tot ziens!

Binnie

Viering jaarwisseling in De Kwakel 
Ook dit jaar hebben gemeente, poli-
tie, brandweer en Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel in goed overleg een 
draaiboek samengesteld om de vie-
ring van de jaarwisseling tot een suc-
ces te maken. De Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel bestaat uit enthou-
siaste inwoners van De Kwakel die de 
afgelopen jaren met veel inzet heb-
ben bijgedragen aan een goed ver-
loop van de jaarwisseling.
 
Viering in Dorpshuis
Op maandag 31 december vinden de 

festiviteiten plaats in Dorpshuis De 
Quakel. Er staat dus geen tent meer 
op het plein Kerklaan/Drechtdijk. Op 
het plein komen vuurkorven te staan 
voor een sfeervol geheel. 

Verkeersmaatregelen
Veiligheid is belangrijk ook tijdens 
de Oud en Nieuw viering. Daarom 
worden Kerklaan en het deel van de 
Drechtdijk tussen Mgr. Noordman-
laan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31 
december 2012 vanaf 23.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer. Deze af-

zetting duurt tot 1 januari 2013, 02.30 
uur. Iedereen krijgt het dringende ad-
vies om tijdens de afzettingsperiode 
zijn/haar auto in de Mgr. Noordman-
laan op de parkeervlakken te zetten. 

Vrijwilligers en politie surveilleren in 
en rondom De Kwakel. Ze zullen on-
der andere in de gaten houden of er 
sprake is van vandalisme. De politie 
zal controleren of er volgens de re-
gels vuurwerk wordt afgestoken. Dit 
mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00 
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek 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 schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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 voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

 TER INZAGE 
Permanent: 
- P Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Opheffen gereserveerde gehandicapte nparkeerplaats nabij de ingang naar de 

woning Johan de Wittlaan 34 te Uithoorn. Ter inzage van 21 november 2012 
t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-
513 111.

- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het 
verzoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk 
174 te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Con-
tactpersoon: mevrouw J. Kars, tel. 0297-513111.

- Besluit over locatie van de nieuwe bushaltes langs de Molenlaan. Ter inzage 
van 22 november 2012 t/m 2 januari 2013. Contactpersoon: de heer R. v.d. 
Pol, tel. 0297-513111.

- Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang naar de 
woning Mgr. Noordmanlaan 74 te De Kwakel. Ter inzage van 28 november 
t/m 9 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-
513111.

- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voer-
tuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 
januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.

- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december 
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-
513111.

- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader 
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 janu-
ari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. 0297-513111.

- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december 
2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel 0297-513111.

- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 decem-
ber t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: 0297-
513111.

- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der 
Waals, tel. (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-

ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Meerlaan 18, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

opbouw. Ontvangen 18 december 2012.

 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.
De Kwakel
- Pastoor C. Vasselaan 1 t/m 35, omgevingsvergunning voor het herontwikke-

len van 18 woningen in de noordrand van De Kwakel Zuid. Bezwaar: t/m 1 fe-
bruari 2013.

 BEKENDMAKING ANTERIEURE OVEREENKOMST DE KWAKEL-ZUID 
 (DE OKER)
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 19 december 
2012 een anterieure overeenkomst, zijnde een overeenkomst over grondexploi-
tatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met HSB Bouw 
B.V.. HSB Bouw B.V. is voor deze ontwikkeling de rechtsopvolger van Phanos 
De Kwakel B.V.
De overeenkomst heeft betrekking op (delen van) de percelen kadastraal bekend 
gemeente Uithoorn, sectie D nummers 2815, 5061, 5109, 5492, 2812, 2813, 3283, 
3285, 3284, 2804, 2926 en 2927, allen gelegen in het gebied achter de Boterdijk 
(De Kwakel). 
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploi-
tatie ligt op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 2 ja-
nuari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. 

 AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester van Uithoorn heeft de heren R. Basjes, R.C. van Riebec en G. 
Roefs aangewezen als toezichthouder in het kader van de Drank- en Horecawet. 
De toezichthouders beschikken ook over een aanwijzing door de Minister van Vei-
ligheid en Justitie als buitengewoon opsporingsambtenaar. De benoeming van bo-
vengenoemde toezichthouders gaat in per 1 januari 2013.

 BELEIDSREGELS VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN 2013 AANGEPAST
Op basis van collegebesluit  012 van 20 december 2012 zijn de beleidsregels voor 
subsidieaanvragen kalenderjaar 2013 aangepast, specifi ek beleidsregel 2 voor ta-
lentontwikkeling. Op basis van te verwachten nieuw beleid voor talentontwikkeling 
in de loop van 2013, is beleidsregel 2 tijdelijk verwijderd. De aangepaste beleids-
regels voor subsidieaanvragen kalenderjaar 2013 zijn gepubliceerd middels rege-
lingenbank.uithoorn.nl en op www.uithoorn.nl

Scheidingsdepot per 2013 
vier dagen geopend
Het Scheidingsdepot aan de Industrieweg is in 2013 vier dagen per 
week open. U kunt uw afval daar gratis blijven brengen. De openings-
tijden van het depot zijn: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 
9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Afvalkrant en Afvalkalender 
2013
Een dezer dagen krijgt u de Afval-
krant 2013 thuisbezorgd. In deze 
krant is ook de Afvalkalender 2013 
opgenomen. 
Graag uw aandacht voor het volgen-

de. De in de afvalkalender 2012 op-
genomen ophaaldata voor januari 
2013 zijn niet juist! U moet zich dus 
uitsluitend houden aan de data die in 
de afvalkalender 2013 zijn vermeld.

ALGEMENE INFORMATIE

De Kwakel - Ook dit jaar spant de jeugd van KDO zich in om geld in 
te zamelen voor het doen van leuke activiteiten. De oliebollenactie is 
inmiddels al een aantal jaren een groot succes. Dit jaar gaan de D-
pupillen en de B-junioren langs de deuren om de bestellijsten rond 
te brengen. Op oudejaarsdag kunnen de bestelling opgehaald wor-
den en worden de bestellingen rondgebracht. Het jaarlijkse verkoop-
punt is bij het dorpshuis in De Kwakel. Op het verkooppunt bij Bakke-
rij Westerbos op het dorp in De Kwakel worden op oudejaarsdag ook 
heerlijke oliebollen en overige traditionele specialiteiten verkocht.

De opbrengsten worden gebruikt om met de jeugd leuke activiteiten 
te gaan doen zonder de clubkas of sponsoren hiervoor te belasten. 
Vorig jaar zijn de teams een weekend naar Ommel geweest waar zij 
konden bowlen en lasergamen. 

Jeugd KDO voetbal 
zamelt geld in 

door oliebollenverkoop

De Kwakel - Op zaterdagavond 5 
januari a.s. bent u van harte welkom 
bij het Nieuwjaarsconcert van Tave-
nu. Na afloop kunt u dansen op de 
muziek van New Old Stock.

De fanfare van Tavenu heeft weer 
een leuk programma voor u samen-
gesteld. U kunt genieten van beken-
de muziek, zoals ‘Rood’ van Mar-
co Borsato, ‘Matrimony’ van Gil-
bert O’Sullivan en ‘Mamma Mia’, 
een medley met nummers van AB-
BA. Ook wordt het mooie ‘Pasto-
ral Pictures van Roland Kernen ge-
speeld en een bigbandnummer ‘This 
is Brass’. Tavenu sluit rond 21.00 uur 
af met Happy New Year. Natuur-
lijk wordt er geproost op het nieu-
we jaar en daarna kunt u dansen op 
muziek van de coverband New Old 
Stock. Sixties muziek wordt afgewis-
seld met heerlijke meezingers van 
bijvoorbeeld André Hazes, en gezel-
lige dansnummers. Het wordt weer 
een heel gezellige avond.

Het concert op zaterdag 5 januari 

Nieuwjaarsconcert Tavenu en dansen met New Old Stock
vindt plaats in dorpshuis De Quakel 
aan de Kerklaan 16 en begint om 

20.00 uur. De toegang voor het con-
cert en de aansluitende dansavond 

is gratis. Maar kom op tijd, want vol 
is vol.
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DoktersDiensten
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.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsycholo-
gie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. 
de Klerk, gezondheidszorgpsy-
choloog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF 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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

 

Vermist:
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit/lichtgrijze poes. Zij is 17,5 jaar oud, 

mager en schichtig.
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje 

bruin-zwart.
- Uithoorn, Grevelingen: Abessijn-poesje Lily; Lily is bruin maar 

heeft een witte bef.

Gevonden:
- Vinkeveen, Demmeriksekade: Grote niet gecastreerde zwarte ka-

ter; hij heeft een wit bekje en witte sokjes.
- De Kwakel, Rozenlaan: Zwart konijn, normaal postuur.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Wit/grijs/beige grote ge-

chipte kat.

Mijmeringen

2012 
Dit jaar is voorbij gevlogen. De kerstdagen hebben we alweer ach-
ter ons gelaten en nu rest ons de laatste dagen van dit jaar en wacht 
ons nog de jaarwisseling. Het zal niet lang duren of er zullen vele na-
beschouwingen, terugblikken en overzichten te zien zijn over en van 
2012. Politiek, sport en het algemene nieuws zijn daarin steevast een 
belangrijk item. Ieder voor zich zal daarin zijn eigen favorieten heb-
ben. Persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van al die overzichten. 
Het laat me alleen maar zien dat de tijd echt heel snel voorbij gaat en 
dat er over het algemeen meer aandacht is voor het negatieve dan 
voor het positieve.

In een wereld waarin alles snel gaat en er inderdaad vele ellendige 
dingen gebeuren, kijk ik graag naar het positieve, naar dat wat wel 
goed is. En ik hou het ook graag wat meer bij mezelf dan op wereld-
niveau. Voor mij hield dat in dat ik aan het begin van 2012 een eigen 
bucketlist had gemaakt, een lijst met dingen die ik graag wilde doen 
dit jaar. En aan het einde van het jaar is dan de tijd gekomen om de 
balans op te maken. En dat wat ik zag op mijn lijst kon ik tot mijn gro-
te blijdschap bijna allemaal afvinken. Ik had tien dingen op mijn lijst 
gezet die ik graag dit jaar wilde uitvoeren. Het zijn voor u waarschijn-
lijk geen speciale zaken, maar het gaat erom dat je voor jezelf bepaalt 
waar je energie in wilt steken, wat je graag wilt doen of wat je vindt 
dat je moet doen. Soms heb je een steuntje in de rug nodig, moet je 
jezelf even kietelen en deze lijst was mijn zetje in de rug. De lijst heb 
ik gedurende het jaar maar twee keer bekeken.

Heel bijzonder vind ik dan dat ik toch 7 zaken van mijn lijstje van 10 
kan wegstrepen onder de titel ‘geslaagd’. Kennelijk is het voldoende 
om eerst bewust je intentie te zetten en daarna je onderbewuste het 
over te laten nemen. Al moet ik eerlijk toegeven dat in deze laatste 
maand van het jaar ik wel nog 3 zaken van mijn bucketlist tot uitvoe-
ring bracht. Een deadline is namelijk ook een heel goed middel om 
in actie te komen. Dus in deze laatste maand van 2012 heb ik goe-
de vrienden bezocht in Engeland, hebben we thuis onze hypotheek 
goed onder de loep genomen en de nodige aanpassingen gedaan en 
ga ik eindelijk de film “The Bucketlist” afkijken. Als ik daar op terug-
kijk dan geeft mij dat een voldaan, tevreden gevoel.

Maar ook al richt ik nog zo graag mijn aandacht en energie op het 
positieve, je moet toch ook realistisch blijven en in dat realisme wil 
soms het pessimisme wel een klein beetje de kop op steken. Want 
7 uit 10 is een mooie score, maar het is geen 100%. Hoe zit het met 
de dingen die ik nog niet heb gedaan? En waarom is het me niet ge-
lukt om dit te doen? Wil ik het dan wel echt graag of was er iets wat 
me tegenhield? Sommige dingen zijn misschien iets te groot om in 
een jaar te doen en moet ik het verdelen in mooie, hapklare brokjes. 
Het is te vergelijken met goede voornemens. Mensen die willen stop-
pen met roken of gewicht willen verliezen, moeten ook kleine stap-
jes zetten en niet in een keer er vanaf willen zijn. Daarnaast ben ik 
ervan overtuigd dat het niet gaat om het einddoel, maar om de reis 
daar naar toe. De bucketlist is mijn middel om te zorgen dat mijn reis 
langs mooie oorden komt en dat ik vooral niet vergeet om te genieten 
van alle geluksmomenten. De momenten die zo mooi zijn onderweg, 
maar ook het genieten van het aankomen op je bestemming. Ik wens 
u allen een prachtig 2013 toe met vele geluksmomenten.

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van
Uithoorn en De Kwakel,

Deze maandelijkse column is een initiatief van de Stichting 
Uithoorn in Bedrijf (SUB), de koepelorganisatie van de in Uit-
hoorn en De Kwakel gevestigde Winkeliers- en Onderne-
mersverenigingen.
Bestemd voor alle, ook nog niet aangesloten ondernemers, 
maar ook voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Inmiddels zit het jaar 2012 er weer bijna op.
Nog slechts enkele dagen en we beginnen met een schone 
lei aan het jaar 2013.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich in negatieve zin door het 
grote aantal faillissementen van bedrijven in allerlei bran-
ches, er was geen goed garen te spinnen dit jaar.
De bedrijven die het wel gered hebben, moesten genoegen 
nemen met een lagere omzet en dus vaak ook lagere winst.
De economische malaise heeft hard toegeslagen in onder-
nemersland.
Als we om ons heen kijken zien we overal lege panden ver-
schijnen en de borden ‘te huur’ en ‘te koop’ zijn alom aan-
wezig.
Ook ondernemend Uithoorn heeft de gevoelige klappen 
van de slechte economische omstandigheden gevoeld.
Ondanks alle negativiteit zijn er gelukkig toch ook nog on-
dernemers onder ons die wel in staat waren positieve cijfers 
te produceren, laten we deze positieve gedachte dan ook 
meenemen naar 2013 in de hoop dat de grootste proble-
men achter de rug zijn.

In mijn vorige column gaf ik aan dat de Stichting City Marke-
ting in Uithoorn wordt opgericht, de intentieovereenkomst 
is vorige maand tijdens het 20-jarig jubileum van de OVU 
getekend door de gemeente en de SUB.
City Marketing lijkt het aangewezen middel om deze leeg-
stand niet alleen te signaleren, maar er ook kritisch naar te 
kijken en te zien of we er met z’n allen iets aan kunnen doen.
Sommige panden zijn misschien wel geschikt als Bedrijfs-
verzamelgebouw en kunnen als zodanig worden ingericht.
Doel van dit soort gebouwen is om kleine of startende on-
dernemers een kans te geven voor een relatief lage prijs een 
aantal vierkante meters kantoorruimte te huren, maar daar 
tevens telefoonservice en allerlei andere ondersteuning bij 
te krijgen. Voor andere panden kunnen nieuwe onderne-
mers worden gezocht door ons almaar verbeterende onder-
nemersklimaat in Uithoorn en De Kwakel te promoten en zo-
doende nieuwe ondernemers aan te trekken.
Zo is er inmiddels al een belangrijke stap gezet naar een be-
tere toegankelijkheid van onze gemeente door de aanleg 
van de nieuwe N-201, dit komt een beter ondernemerskli-
maat zeker ten goede. Het stukje dat nu klaar is is een ver-
ademing om over te rijden.

Ook de Amsterdamseweg schiet al aardig op.
Inmiddels is de eerste rotonde klaar, die bij de kruising met 
de Ondernemingsweg en de Johan Enschedeweg, beplant 
en al opgeleverd.
Ook de versperring van de Amsterdamseweg is tijdelijk op-
geheven, in ieder geval totdat we aan de volgende rotonde 
gaan beginnen.
Langzamerhand schuiven we op naar die zo vurig gewens-
te perfecte ontsluiting via de Amsterdamseweg en omge-
legde N201.

Een groen Uithoorn.
Ik heb afgelopen maand een gesprek gehad met de be-
leidsmedewerkster Duurzaamheid binnen onze gemeente, 
mevrouw Hendrikje van Leest. In dit gesprek zijn de moge-
lijkheden bekeken om gezamenlijk op te trekken en te zien 
of duurzaam ondernemen kan worden gestimuleerd.
Door mijn contacten met het bedrijfsleven in Uithoorn en 
De Kwakel wil ik kijken hoe ondernemend Uithoorn aankijkt 
tegen deze vorm van aandacht voor ons milieu en daarmee 
naar de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Bij duurzaam ondernemen maken we niet alleen gebruik 
van groene stroom, maar zijn er ook nog eens forse bespa-
ringen te behalen op het gebied van energie, denk hierbij 
aan het gebruik van spaarlampen, LED-verlichting en zon-
necollectoren. Een echte dubbelteller dus, aan de ene kant 
denken we aan ons milieu, terwijl aan de andere kant tevens 
de portemonnee ook niet wordt vergeten!
Namens de SUB zal ik in de werkgroep Duurzaamheid plaats-
nemen en u nader informeren. Tot zover dan weer het laat-
ste nieuws uit Uithoorns ondernemersland. Er valt op het 
moment nu eenmaal niet veel nieuws te melden, het zijn 
hooguit nog de Kerstborrels, maar ondernemend gebeurt er 
niet veel meer, hooguit de balansdagen die voor vele onder-
nemers er weer aan komen. Rest mij u allen hele fijne en ge-
zellige feestdagen toe te wensen, maar bovenal een gezond 
en voorspoedig 2013, laat dit nu het jaar van de omslag zijn, 
dat zou toch prachtig zijn!! We gaan er in ieder geval een 
positief jaar van maken. Ik hoop u met mijn column in het 
nieuwe jaar weer van alle laatste nieuwtjes te kunnen voor-
zien, maar voorlopig gaan we van een paar verdiende heer-
lijke vrije dagen genieten! Mijn advies aan nog niet aange-
sloten ondernemers blijft onveranderd: sluit u aan en maak 
gebruik van alle kennis en hulp die er binnen alle bestaan-
de Ondernemers- en Winkeliersverenigingen is. Gebruik de-
ze kennis en gebruik ook het netwerk van alle aangesloten 
ondernemers!

Tip: Iedere eerste maandag van de maand is er weer een 
Open Coffee voor ondernemers vanaf 9.30 tot circa 11.00 
uur in het restaurant van Sportschool Plux! 

Voor meer informatie zie: www.opencoffee-amstelland.nl
Wilt u reageren op deze column: michel@ovu.biz

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

Spreuk van de maand:
“Werk je zo hard als een paard, ben je vlijtig als een mier 
en ga je ’s avonds moe als een hond naar bed? Ga eens 
langs de dierenarts, hopelijk ben je geen ezel !”

EDITIE
december

Nu ook automaat-rijles
bij Het VerkeersCollege

Regio – Woensdag 2 januari gaat 
er weer een nieuwe lesauto van 
Het VerkeersCollege de weg op.
Het betreft hier een Seat Mii au-
tomaat. Dus voor uw automaat-rij-
lessen kunt u nu ook in Mijdrecht 
terecht bij Het VerkeersCollege. De 
automaat zal ingezet gaan worden 
voor het rijbewijs automaat, maar 
kan ook als ondersteuning in de 
reguliere opleiding gebruikt wor-
den. Als het schakelen niet zo lek-
ker gaat of de opleiding hierdoor 
blijft vastzitten kan even voor een 
paar lessen uitgeweken worden 
naar de automaat. Per 19 janua-
ri zal de derde rijbewijs richtlijn in-
gaan. Dit heeft gevolgen voor de 
rijbewijzen: Motor, Aanhangwagen 

(BE) en Vrachtauto. Ook voor alle 
nieuwe categorieën binnen deze 
rijbewijzen kunt u straks gewoon 
bij Het VerkeersCollege terecht. 
Wilt u meer informatie over de 
wetswijzigingen, kijk dan op de 
website: www.verkeerscollege.
com. Het VerkeersCollege is 1 
december naast de vestiging in 
Nieuwkoop ook gestart in de regio 
Reeuwijk met lesgeven. Per febru-
ari 2013 zullen zij de deuren van 
hun nieuwe vestiging in Aalsmeer 
openen. 2013 zal ook in het teken 
staan van het 5-jarig bestaan van 
Het VerkeersCollege.
Houd de website in de gaten voor 
speciale acties en de jaarlijkse 
open dag!

Winter-/voorjaarscursus 
tekenen en schilderen
Regio – In het open atelier van 
Henny Woud in Waverveen kan 
de cursist verder werken aan een 
kunstwerk, beginnen aan een nieuw 
werk en/of kennismaken met an-
dere technieken. Ook portretteke-
nen en schilderen is mogelijk. Het 
streven is de cursist zoveel moge-
lijk te laten ontplooien in een eigen 
stijl van werken. Er wordt vooral ge-
let op materiaalgebruik, techniek en 
onderdelen als compositie, kleuren-
leer en perspectief. Iedere les wordt 
afgesloten met een evaluatie zodat 
men altijd thuis of de volgende les 

weer verder kan. Daarnaast is het 
ook heel leuk en inspirerend om te 
zien wat de medecursisten hebben 
geschilderd.
De lessen in het nieuwe jaar begin-
nen op donderdag 10 en vrijdag 11 
januari en zijn op donderdagavond 
van 19.00 tot 21.30 uur en op vrij-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
of een combinatie daarvan. 
Graag opgeven vóór 1 januari 2013 
via e-mail hwoud@dmail.nl of bel 
(0297)264198.
Voor meer informatie zie 
www.hennywoud.nl .

Groei&Bloei 120 jaar in 2013!
Aalsmeer - Groei&Bloei bestaat dit 
jaar 120 jaar en voelt zich piepjong!
Het is nog altijd de vereniging die 
wil helpen meer van de groene hob-
by te maken. De afdeling Aalsmeer 
organiseert vele activiteiten. Vas-
te programmapunten zijn de cur-
sussen bloemschikken o.l.v Nicky 
Markslag en wilgentenen vlechten 
o.l.v Jan Vos. Nieuw in het afgelo-
pen jaar was de cursus fotograferen 
in de natuur. Prachtige resultaten en 
enthousiaste reacties resulteren in 
een herhaling van de cursus in het 
nieuwe jaar. De achtergronden van 
de Japanse ikebana bloemsierkunst 
komen aan de orde op de 4 avonden 
van de praktijklessen. Daarnaast or-
ganiseert de afdeling lezingen en 
diapresentaties over interessan-
te onderwerpen en van reisverha-
len waarin aandacht wordt besteed 
aan natuur en cultuur van verre exo-
tische oorden. U kunt ook met de af-
deling op reis. In 2013 staat, naast 
de diverse dagtrips, een meerdaag-
se tuinenreis naar Schotland op het 
programma. Een reputatie van de 
geraniummarkt is inmiddels geves-

tigd. Op de zaterdag voor de Moe-
derdag het doelwit voor vele tuin-
liefhebbers uit de wijde omgeving.
Tijdens het open tuinen weekend is 
het mogelijk om een kijkje te nemen 
in verschillende tuinen en te genie-
ten van de creativiteit van anderen 
en ideeën op te doen Groei & Bloei 
is zich bewust van de reputatie van 
Aalsmeer: bloemencentrum van de 
wereld en ziet het als een taak om, 
natuurlijk samen met Gemeente en 
Wijkraden, aandacht te besteden 
en mee te werken aan de woon- en 
leefomgeving in Aalsmeer. Groei & 
Bloei stimuleert de inwoners van 
Aalsmeer door ieder jaar in een an-
dere wijk de voortuinen te keuren 
en velen op een gezellige avond te 
belonen voor hun inspanningen met 
een groenbon.

Redenen te over om de website van 
Groei & Bloei Aalsmeer te bezoeken 
www.aalsmeer.groei.nl of vrijblij-
vend een telefoontje te plegen. Voor 
de cursusactiviteiten Arda Eickhoff, 
tel. 321161 en voor verdere informa-
tie Wim van Vliet, tel. 327746.

Kerstfeest op Vlinderbos
Regio - De Jenaplanschool Vlin-
derbos in Wilnis heeft 2012 afgeslo-
ten met een kerstfeest in de kerst-
gedachte. Donderdagavond 20 de-
cember begon met een kerstmusi-
cal ‘Het karige kerstdiner’, gespeeld 
door ouders en leerlingen. Het ver-
haal speelt zich af in een restaurant. 
Als alles mis gaat met het eten, be-
sluiten de gasten en het personeel 
er samen een gezellige avond van 
te maken. Het gaat uiteindelijk ook 
niet om het eten. Het samen vie-
ren van kerst is het belangrijkst. Na 
de musical genoten alle kinderen, 
in hun eigen groep, van een kerst-

diner, met mooi gedekte tafels en 
heerlijke gerechten.
De leerlingen van groep 7 en 8 heb-
ben met Kidz in Bizz in groepjes een 
eigen onderneming gestart en hun 
producten en diensten, tijdens een 
kerstmarkt, op school verkocht. Dit 
heeft een bedrag van 2100 euro op-
geleverd en is vrijdagochtend 22 
december tijdens de weeksluiting 
overhandigd aan Dorien van War-
child.
Op vrijdagmiddag werd iedereen 
getrakteerd op een oliebol met war-
me chocolademelk. Een goede start 
van de kerstvakantie.
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‘Ruimte voor Ruimte’ biedt
tuinders perspectief

De Kwakel – Directeur Wim van Die-
men van Potrozen kweekbedrijf HPD in De 
Kwakel is de eerste ondernemer die ge-
bruik heeft gemaakt van het project ‘Ruim-
te voor Ruimte’. 
Woensdag 19 december tekende hij de 
overeenkomst met wethouder Jeroen 
Verheijen. De gemeente en de Provincie 
Noord-Holland bieden ondernemers in de 
sierteeltsector in de regio de mogelijkheid 
om verouderde kassen en percelen die 
in het veenweidegebied langs de Amstel 
nauwelijks of nagenoeg niet meer worden 
gebruikt voor dat doel, in te ruilen voor wo-
ningbouw op het eigen terrein. Op die ma-
nier wordt de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied verbeterd. De Uithoornse polder is 

voorbestemd om natuurgebied te worden. 
Maar dat kan alleen als alle kassen en op-
stallen die te maken hebben met de (vroe-
gere) sierteelt, zijn gesaneerd. In ruil voor 
verkoop van grond of woningbouw.
Deelname aan de regeling voor tuinders 
is geheel op vrijwillige basis. Het saldo 
van de kosten van de sanering en moge-
lijke opbrengsten op de locatie zelf, wordt 
aan de ondernemer vergoed. Deze vergoe-
ding moet worden betaald met opbrengs-
ten uit de bouw van bijvoorbeeld nieuwe 
woningen. Om dat te organiseren heeft de 
gemeente een zogenaamd ‘Ruimte voor 
Ruimte fonds’ ingesteld. De gemeente 
wordt in dit project ondersteund door Coö-
peratie Agrimaco uit Moerkapelle, een ad-

viesbureau met ken-
nis van de tuinbouw-
sector. Ook is er een 
nauwe samenwer-
king met de provin-
cie Noord-Holland. 
Zo wordt bij de uit-
werking van het pro-
ject nauw samen-
gewerkt met het ex-
pertteam Ruimte 
voor Ruimte van de 
Provincie. Meerde-
re tuinders hebben 
al laten weten ook 
animo te hebben om 
aan de regeling deel 
te nemen. Voor de fi-
nanciering van de 
regeling zijn de mo-
gelijkheden voor wo-
ningbouw belang-
rijk. Daarnaast vindt 
overleg plaats met 
de provincie over 
hun ondersteuning 
bij dit project.

Versterking 
landelijke gezicht
Aanleiding voor dit 
‘Ruimte voor Ruimte’ 
project is de Struc-
tuurvisie die in 2009 

door de gemeenteraad van Uithoorn is 
vastgesteld. Daarin is het veenweidege-
bied, gelegen in de bovenlanden van de 
Amstel, aangegeven als onderdeel van het 
‘dorpse, landelijke gezicht’. Instandhouding 
en versterking van dit gebied zijn een be-
langrijke doelstelling.
Langs de Amstel en aan de zuidoostzijde 
van de Drechtdijk liggen nog verspreide 
kleinschalige kassencomplexen. Sommi-
ge bedrijven functioneren nog goed, ande-
re staan leeg. Doelstelling van de visie is 
om deze kassen te saneren en de gronden 
te bestemmen en te gebruiken als weide-
grond om zo het karakter van het lande-
lijke gezicht te versterken. In totaal komt 

ca. 83.000 m2 glas, 8.700 m2 bijbehoren-
de loodsen, 7.000 m2 waterbassins en ruim 
7.000 m2 erfverharding hiervoor in aan-
merking. De sanering hiervan is op vrijwil-
lige basis. Een eventuele bedrijfswoning 
wordt dan burgerwoning. De eigenaar van 
het bedrijf wordt in zijn waardeverminde-
ring van grond, sloopkosten e.d. gecom-
penseerd door middel van opbrengsten uit 
nieuwe woningbouw. In 2011 zijn mede-
werkers van de gemeente gestart met een 
bezoek aan alle bedrijven die voor de re-
geling in aanmerking kunnen komen. De 
informatie is verzameld. Daarna is de aan-
pak van de regeling verder uitgewerkt. De-
ze uitwerkingen zijn opgenomen in een 
Uitvoeringsnota die in januari 2012 door 
de gemeenteraad is vastgesteld. Wim van 

Diemen is de eerste glastuinbouwonder-
nemer die graag van de regeling gebruik 
(heeft) (ge)maakt.

In de loop van het project hebben enke-
le bijeenkomsten met betrokken tuinders 
plaatsgevonden. Die zijn daarbij over de 
regeling en mogelijkheden geïnformeerd. 
Met diverse tuinders is/wordt ook indivi-
dueel gesproken en voor enkele zijn al fi-
nanciële berekeningen uitgevoerd. Moge-
lijke locaties om compensatiewoningen te 
kunnen bouwen worden onderzocht. Het 
gaat daarbij om plaatsen waar eigenlijk 
niet mag worden gebouwd. maar waar de 
Provincie wel toestemming voor geeft als 
de opbrengsten daarvan bestemd worden 
voor Ruimte voor Ruimte.

Mogelijke locaties voor het saneren van kassen langs de Drechtdijk. Het betreft de gearceerde oranje percelen,
waarbij de bestaande kassen in lichtgeel zijn aangegeven.

De Uithoornse polder wordt een veenweide natuurgebied. Daarin past geen 
glastuinbouw voor de productie van sierteeltgewassen.

Nieuw in Haarlem: bruids-
modezaak The Bride Side
Regio - Op een uiterst sfeervol-
le – en nieuwe – locatie ‘De Blau-
we Baronnen’ in Haarlem ontvangt 
The Bride Side aanstaande bruiden 
in een intieme setting om prachti-
ge collecties bruidsjaponnen te ko-
men bekijken en passen. De nieuwe 
zaak werkt uitsluitend op afspraak. 
Op die manier krijgen de bruiden al-
le tijd en aandacht om het passen 
van bruidsjurken zo prettig mogelijk 
te laten verlopen en aan al hun wen-
sen tegemoet te komen. Bij The Bri-
de Side kun je de afspraak zelfs ma-
ken in het weekend of in de avond-
uren! Er zijn schitterende japonnen 
bij The Bride Side van de The Sposa 
Group uit Frankrijk. Hieronder vallen 
de merken Divina Sposa, Miss Kel-
ly, Kelly Star, Miss Paris, Collectors 
by Miss Kelly en Just4You. Onder de 
uitgebreide collecties japonnen vind 

je alle denkbare stijlen: kort, wijd, 
strak, druk, romantisch, modern, ge-
kleurd en meer. De bruidsjaponnen 
zijn verkrijgbaar vanaf maat 32 tot 
en met maat 60. Verder is het prettig 
te weten dat de prijzen inclusief ver-
maakkosten zijn, dus geen verras-
singen achteraf.
Bij The Bride Side kun je ook terecht 
voor de outfit van de bruidsmeisjes. 
Schattige jurkjes met bijpassende 
accessoires maken ook van de al-
lerkleinsten een mini-bruid. Jurkjes 
voor meisjes vanaf 2 jaar tot de leef-
tijd van 11 jaar verkrijgbaar in diver-
se kleuren. De uitgebreide lijn van 
accessoires, lingerie en schoenen 
maken van iedere bruid een com-
pleet ‘plaatje’! The Bride Side: Tap-
perweg 14-34, 2031 EV Haarlem. 
Telefoon: 023-6201206. Kijk ook op: 
www.thebrideside.nl

De Fontein groep 5 sterk 
tijdens kerstkorfbaltoernooi

Regio - Op donderdagmiddag 
27 december kwam groep 5 van 
basisschool De Fontein met maar 
liefst drie teams opdagen tij-
dens het kerstkorfbaltoernooi in 
sporthal de Phoenix.

In drie verschillende poules werd 
gestreden om een felbegeerde 
plaats in de finaleronde.
Het lukte maar liefst alle drie de 
teams om poulewinnaar te wor-
den en daardoor door te stromen 
naar de kruisfinales.
Het werden spannende wedstrij-
den, soms ook tegen elkaar. De 

kinderen deden erg hun best, 
aangemoedigd door de vele ou-
ders en leerkrachten op de tri-
bune.

De Fontein kon na afloop met 
een fantastisch eindresultaat 
naar huis:

Een mooie vierde plek was weg-
gelegd voor de kinderen van 
Fontein 2.

Fontein 1 werd verdiend derde 
na een spannende finale tegen 
de Fontein 2. De Fontein 3 speel-

de de finalewedstrijd om de eer-
ste en tweede plek tegen de An-
toniusschool.
Deze wedstrijd werd ruim ge-
wonnen door De Fontein met 
5-0, dus zij mochten naar huis 
met de eerste prijs. Een prima 
resultaat voor de kinderen van 
groep 5 van De Fontein.

De Fontein wil Atlantis heel har-
telijk bedanken voor het perfect 
georganiseerde toernooi, waar 
veel kinderen in de kerstvakantie 
hun sportieve capaciteiten kon-
den laten zien.

Legmeervogels gaat op 
zoek naar nieuwe trainer
Uithoorn - Het bestuur van Leg-
meervogels heeft besloten de be-
staande overeenkomst met de hui-
dige trainer van de zondag 1 se-
lectie, Stefan Teeken, aan het eind 
van dit seizoen niet te verlengen. 
De voornaamste reden is toch wel 
de tegenvallende resultaten van het 
1ste zondagelftal. Het is in het be-

staan van Legmeervogels de eerste 
keer dat het bestuur er voor kiest 
om al na een seizoen afscheid te 
nemen van de trainer van de zon-
dag 1 selectie. Adrie Tap heeft ook 
slechts een seizoen de scepter ge-
zwaaid over het 1ste zondagelftal. 
Alleen was het toen Adrie Tap die 
zelf aan gaf niet verder te willen.

Spel & Sportgroep overwintert 
buiten De Ronde Venen
De Ronde Venen - Een van de 
groepen ‘senioren’ waarvan de deel-
nemers regelmatig met veel animo 
en plezier sporten binnen het aan-
bod van de stichting Spel en Sport 
De Ronde Venen, zorgt ook voor 
versterking van de onderlinge con-
tacten. Dat gebeurt eigenlijk al we-
kelijks door in een sporthal lekker 
met elkaar te sporten en na afloop 
gezamenlijk koffie te drinken. Een 
keer per jaar echter organiseert de-
ze groep van 12 deelnemers op ei-
gen initiatief en voor eigen rekening 
een ‘sportuitje’. Vaak als er vanwe-
ge de vakantieperiode niet regulier 
wordt gesport. Dan wordt er bui-
ten ergens in de provincie een loca-
tie gezocht waar het gezonde bewe-
gen in de open lucht wordt verenigd 
met bijvoorbeeld een heerlijke lunch 
tussen de middag. Kortom, met el-

kaar een sportief dagje uit. Meestal 
duurt dat driekwart van de dag. Al-
dus had de groep van sportdocent 
Henny Aafjes de donderdag na de 
kerst daarvoor uitgetrokken. Doel 
was een 6 km lange boswandeling 
te maken rondom kasteel Draken-
steyn in de bosrijke omgeving van 
de Lage Vuursche. Carpoolend werd 
daarheen gegaan en ter plaatse is 
een stevige boswandeling gemaakt 
met de nodige ‘hindernissen’, waar-
onder langs een ‘hoge kant’ over-
steken van modderige paden en 
het beklimmen van hekjes en heu-
veltjes. Een en ander met inachtne-
ming van ieders fysieke mogelijkhe-
den. Omdat de leden van de groep 
elkaar goed kennen is een derge-
lijk sportief gebeuren ook een heel 
gezellig en vaak hilarisch gebeuren. 
Vanzelfsprekend met de hunkering 

daarna naar een hapje (lunch) en 
een drankje in een van de gezelli-
ge horecagelegenheden ter plaatse. 
In dit geval Het Vuursche Bos. Op 
die manier wordt ieder van de groep 
niet alleen betrokken bij een goede 
lichaamsbeweging met onderweg 
ingelaste oefeningetjes als dat op 
prijs wordt gesteld, maar ook bij het 
onderhouden van de sociale con-
tacten. Dat is ook een van de ken-
merken van de stichting: betrokken 
blijven bij de samenleving en door 
regelmatig te bewegen langer zelf-
standig kunnen blijven functione-
ren. Opgemerkt zij dat een derge-

lijk gezamenlijk ‘uitje’ echt niet veel 
hoeft te kosten. Daar staat tegen-
over dat gezamenlijk een hele leuke 
sportieve dag wordt beleefd die als 
uiterst plezierig wordt ervaren. Bo-
vendien zie je ook nog een keer een 
ander stukje Nederland dan de ei-
gen De Ronde Venen en de binnen-
kant van de sporthal.
Ook eens meemaken? Kijk op  
www.spelensportdrv.nl en meld u 
aan bij een van de sportgroepen 
waarvan u denkt dat u daarbij past. 
Of bel met 06-21918353. Deelna-
me is heel gezond voor lichaam en 
geest en u blijft onder de mensen!

Vrijzwemmen in 
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Vrijzwemmen met het 
hele gezin, dat is sporten en bewe-
gen voor groot en klein. De leuk-
ste manier voor ouders en kinde-
ren om samen meer te bewegen. 
Aan het begin van het nieuwe jaar 
hebben de meeste mensen goede 
voornemens en een daarvan is vaak 
om meer te gaan bewegen en meer 

aandacht te besteden aan gezinsac-
tiviteiten. Deze twee kunnen prima 
gecombineerd worden in zwembad 
de Waterlelie. In zwembad de Wa-
terlelie zijn er volop mogelijkheden 
om samen te spelen en te zwem-
men op woensdagmiddag en in het 
weekend. Het zwembad heeft een 
grote glijbaan, veel speelmaterialen 

en een leuk ondiep bad met diver-
se speeltoestellen. Daarnaast zijn 
er warme bubbelbaden, een grote 
zonneweide en een sauna en Turks 
stoombad. 

Gezinskaart
Verderop in deze krant vindt u een 
gezinskaart. U kunt deze uitknip-
pen en inleveren bij het zwembad. 
U kunt dan voor slechts 10,00 euro 
komen vrijzwemmen met maximaal 
4 personen tijdens een van de vrij-
zwemtijden in het zwembad. Komt 
u zwemmen met 4 personen vanaf 

4 jaar, bespaart u 8.40 euro op de 
entreeprijs. Alleen een originele ge-
zinskaart uit de krant is geldig.

De kaart is geldig van 5 januari t/m 
30 maart 2013. U kunt dus tijdens 
de komende maanden een geschikt 
moment kiezen om met uw gezin 
een sportieve duik te komen nemen.
U kunt terecht op woensdag van 
13.45-15.45 uur, op zaterdag van 
10.00-14.30 uur en op zondag van 
10.00-13.00 uur. 
Meer informatie vindt u op de web-
site: www.esa-aalsmeer.nl
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Hondenleed
Och, och, och… wat we-
ten wij het toch allemaal 
goed te vertellen. De ene 
honden”expert” troeft de an-
dere honden”expert” af. Ieder-
een geeft aan precies te we-
ten waar het met het (wan)ge-
drag van honden aan schort. 
Ik ben absoluut geen expert 
op het gebied van hondenge-
drag , maar één ding weet ik 
wel zeker:

Een hond is een roedeldier 
en in een roedel geldt slechts 
één wet! De wet van de lei-
der, de sterkste ! Een, qua ge-
drag, “sterkere” hond zal zich 
op enig moment ALTIJD laten 
gelden. Punt uit!

Is er door het z.g “doorfokken” 
een slechte of dubieuze bloed-
lijn ontstaan, dan krijg je die er 
niet meer uit. Dit gebeurt re-
gelmatig bij de z.g broodfok-
kers. Hoe meer nestjes, hoe 
groter de winstmarge.

Mensen die beweren dat hun 
hond “nooit iets kwaads in de 
zin heeft”, moet je op zeven 
streken houden.

Het enige waar ik me mateloos 
aan erger is het feit dat er, on-
danks herhaalde verzoeken tot 
naleving van de Gemeentelijke 
verordeningen, nog steeds le-
gio hondenbezitters rondlopen 
die hun hond, “hij doet nooit 
wat”…, gewoon ONAANGE-
LIJND laten rondlopen. Het 
lulsmoesje dat de hond niet 
aangelijnd wil lopen, moet dan 
blijkbaar maar geaccepteerd 
worden.

Handhaven op deze Gemeen-
telijke verordening is een far-
ce. De politie doet niks, ze 
zien niks en laten de overtre-
ders gewoon hun gang gaan. 
Punt uit.

C. van Dijck
Mijdrecht

Stageleerlingen VLC nemen 
afscheid van bewoners 

Gerardus Majella
Regio - Op donderdag 20 december hebben de 
leerlingen van het VeenLanden College in het 
kader van de maatschappelijke stage afscheid 
genomen van hun activiteiten bij Verzorgingste-
huis Gerardus Majella. Drie maanden lang heb-
ben deze leerlingen stage gelopen bij de rol-
stoel/spelletjesbrigade van het Rode Kruis. Tij-
dens een gezellige bijeenkomst van de leerlin-
gen en de bewoners van Gerardus Majella kre-
gen zij een aandenken aan deze stageperiode 

die zowel voor de leerlingen als de bewoners 
een succes mag worden genoemd. Naast het 
wandelen met de bewoners hebben de leerlin-
gen ook spelletjes met hen gedaan en is er een 
fotoclubje gestart.
Het was al met al weer een geslaagde stagepe-
riode waarin jong en oud op een prettige ma-
nier contact met elkaar hebben gehad. Volgend 
voorjaar hoopt het Rode Kruis opnieuw met een 
groep te kunnen starten.

Nieuwjaarsreceptie Historische Vereniging De Proosdijlanden
Regio - Historische Vereniging ‘De 
Proosdijlanden’ zal op donderdag 10 
januari haar jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie houden in Verenigingsge-
bouw Irene aan de Kerkstraat 9 in 
Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. 

Bij het nuttigen van een hapje en 
een drankje zal Paul Hoogers een 
presentatie houden over de opgra-

vingen bij de huizen van de Dorps-
straat 36 en 38 die in 1987 zijn af-
gebroken. Er werden veel archeolo-
gische vondsten gedaan. Uit welke 
eeuw?

Paul Hoogers, docent aan het Veen-
Landen College, is tevens voorzitter 
van de AWN (Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland) Amster-

Sanalijn, lekker afvallen 
met eiwitten
Regio - Inmiddels is Mirjam Berk 
een jaar verkoops- en begeleidings-
punt van het eiwitdieet SanaSlank. 
Mirjam viel zelf met dit eiwitdieet 
vele kilo’s af en werd zo enthousi-
ast dat ze besloot om ook mensen 
die willen afvallen te gaan begelei-
den. Mirjam is voedingsdeskundi-
ge en gediplomeerd begeleider van 
SanaSlank. Ze biedt haar klanten 
een breed assortiment aan van wel 
225 verschillende lekker smaken-
de eiwitproducten, die tevens via de 
webshop te bestellen zijn. Klanten 
worden in haar praktijkruimte ge-
wogen op een speciale weegschaal 
die naast het gewicht ook vetmassa, 
vochtgehalte en spiermassa meet. 
Zodat afvallen op de juiste manier 
mogelijk is. 

Eiwitten
SanaSlank is een eiwitdieet geba-
seerd op het eten van veel eiwit-
ten, verse groenten en weinig kool-
hydraten en vetten. Het lichaam ge-
bruikt dan lichaamsvet als brand-
stof. Eiwitten hebben een verzadi-
gend effect en er is geen hongerge-
voel. Als men tweederde van de ge-
wenste kilo`s kwijt is, wordt er lang-
zaam overgegaan op ‘normaal’ eten. 
Groot voordeel is dat de stofwisse-
ling niet vertraagt omdat er 6 eet-
momenten per dag zijn. Dit voor-

komt het zo bekende jojo-effect.
Mirjam is gespecialiseerd in per-
soonlijke begeleiding. Door haar ja-
renlange eigen ervaringen met al-
lerlei diëten, weet zij als geen an-
der waar ze het over heeft. Door 
haar warme persoonlijkheid, vrolijk-
heid en vooral interesse in haar me-
demens, slaagt zij erin haar cliën-
ten een gezonder gewicht te laten 
bereiken. Maar Mirjam doet meer! 
Haar nabegeleiding is net zo be-
langrijk als het gewicht verliezen. Zij 
maakt de cliënten bewust van een 
gezond eet- en leefpatroon om het 
bereikte lage gewicht te behouden. 
En daar gaat het uiteindelijk om!!

Coach
Inmiddels hebben vele inwoners van 
De Ronde Venen, maar ook daarbui-
ten, ondervonden wat voor een fan-
tastische coach Mirjam is. Er wor-
den geweldige resultaten geboekt 
waardoor er veel belangstelling is. 
Daarom is onlangs Monique Dief-
fenthaler erbij gekomen.

Monique is een ervaringsdeskun-
dige met SanaSlank en tevens ge-
wichtsconsulent. In een vrijblij-
vend gesprek wordt u geïnformeerd 
over de mogelijkheden die het di-
eet u biedt. Eventuele gezondheids-
risico’s worden besproken, waarna 

het defi nitieve besluit door de klant 
wordt genomen. Vanaf dat moment 
gaat u er samen met SanaLijn voor. 
U draait als het ware de knop om, 
SanaLijn helpt u het gestelde doel 
te bereiken.

Open dagen 4 en 5 januari 
Op vrijdag 4 januari en zaterdag 5 
januari van 11.00 tot 15.00 uur or-
ganiseren Monique en Mirjam open 

dagen om u kennis te laten maken 
met het eiwitdieet en de producten 
van SanaSlank. Er is dan tevens ge-
legenheid om de producten te proe-
ven en om al uw vragen te beant-
woorden. SanaLijn is als volgt be-
reikbaar: Mijdrechtsedwarsweg 
21 (naast de BP), Wilnis. Tel: 06 
38230334. Info@sanalijn.nl www.
sanalijn.nl. Voor meer info zie ad-
vertentie elders in dit blad.

Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen vaart
driedaagse tocht voor Serious Request

Vinkeveen - Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen heeft in een 
driedaagse vaartocht van ruim 100 
km van vrijdag 21 tot en met zon-
dag 23 december de negende edi-
tie van 3FM Serious Request ge-
steund. Met de actie ‘Serious Res-
cue’ vaarden 27 reddingsbrigades 
uit heel Nederland in een lange 
tocht in een lint van 30 reddings-
boten van Arnhem naar Enschede 
om geld op te halen voor en aan-
dacht te geven aan het goede doel 
van Serious Request: “Het terug-
dringen van babysterfte als gevolg 
van gebrek aan medische zorg en 
begeleiding.”

Bij aankomst liepen de ruim 250 
vrijwilligers in een lint van rood-
geel (de reddingsbrigade kleuren) 

naar het Glazen huis op de Oude 
Markt in Enschede en overhandig-
den het opgehaalde bedrag van 
maar liefst 23.250 euro aan de 3FM 
DJ’s. 

Vrijwilligers 27 
reddingsbrigades
Reddingsbrigade Vinkeveense 
Plassen (RVP) heeft met 11 vrij-
willigers aan de tocht meegedaan, 
samen met 6 personen van de 
Utrechtse Reddingsbrigade.
Met twee reddingsvlets en twee 
auto’s hebben de leden samen met 
de 25 andere reddingbrigades zich 
ingezet voor de inzamelingsactie 
‘Serious Rescue’.
De leden zijn gemotiveerd om mee 
te doen met deze actie, “Wij varen 
met een combinatie van ervaren 

en jongere leden”, aldus teamlei-
der Laura van Rijnsoever. “Wat de 
tocht voor onze leden zo interes-
sant maakt is een combinatie van 
je kunnen inzetten voor een goed 
doel en de fantastische sfeer on-
derling tussen de 27 reddings-
brigades. Je leert zo veel mensen 
kennen. En voor onze jongere le-
den is dit een geweldige gelegen-
heid om ervaring op te doen, met 
materiaal en barre omstandighe-
den, die je in reddingsacties ook 
tegen kunt komen. Drie dagen 
achter elkaar zonder comfort, slaap 
tekort, kou en regen, je moet er te-
gen kunnen als vrijwilliger bij de 
Reddingsbrigade. Het creëert een 
groepsgevoel, waardoor je team 
alleen maar sterker wordt.”

Inzamelingsactie
Reddingsbrigade Vinkeveense 
Plassen haalde 1500 euro op voor 
Serious Rescue met het sponsor-
zwemmen dat zij organiseerde op 
21 november. 67 leden zwommen 
in totaal 20 km om geld in te zame-
len voor de actie ‘Serious Rescue’. 
De tocht voor de RVP was niet mo-
gelijk geweest zonder de sponso-
ring van de auto door Blauw au-
toverhuur Mijdrecht, diesel en 
benzine van Shell Mijdrecht voor 
de auto’s en boten, motoronder-
houd door Outboard Center Wilnis, 
etenswaren voor onderweg door 
Albert Heijn Vinkeveen en red-
dingskussens voor in de boot en 
reparatie aan de lier door Kroese 
Watersport Vinkeveen.

dam en omstreken. Op het terrein 
van Korver/Arant, Dorpsstraat 66, 
vonden opgravingen plaats in 1998. 
Werden hier vondsten gedaan uit de 
veertiende eeuw?

Ook is er op andere locaties in de 
Dorpsstraat gegraven in 2003 en 
2005. In 2009 is er bij de opgravin-
gen onder de winkel van Ed Swaab 

een prachtige waterkelder gevon-
den. Het terrein van de vroegere 
apotheek in de Dorpsstraat, heeft 
ook veel geheimen prijs gegeven. 
Wat zit er nu eigenlijk allemaal in 
onze bodem?
Wilt u hier meer van weten of weet 
u er al meer van? U bent van har-
te welkom op deze nieuwjaarsre-
ceptie!



De Kwakel – Directeur Wim van 
Diemen van HPD Potplanten in 
De Kwakel is met een goed gevoel 
meegegaan in het project Ruimte 
voor Ruimte. Dit houdt in dat zijn 
bedrijf - tot aan 1998 Kwekerij W. 
van Diemen - aan de Drechtdijk 
69 het nog bestaande kassencom-
plex gaat saneren. De productie, 
voor zover die er nog was, wordt 
overgeheveld naar het 65.000 vier-
kante meter grote kassencomplex 
aan de Achterweg 16. In juni 2009 
zaten de partijen al om de tafel om 
te bezien wat het project voor zo-
wel de ondernemer Van Diemen 
als voor de gemeente, c.q. provin-
cie kon betekenen. “Het ging toen 
al om een verouderde smalle kwe-
kerij en persoonlijk zagen we het 
niet zitten om daar nieuwbouw te 
plegen of om uit te breiden. Er wa-
ren al beperkingen wat betreft de 
diepte in de polder. Kortom, voor 

ons was daar geen toekomst meer 
weggelegd. Wij zouden dan meer-
de teeltlagen boven elkaar moe-
ten realiseren om zoveel mogelijk 
productie te behalen en optimaal 
het energieverbruik te kunnen be-
nutten. Daar kwam ook nog eens 
het verhaal van de logistiek bij. Je 
kunt als kweker niet stil blijven zit-
ten”, aldus Wim van Diemen. “Dat 
is de reden dat mogelijke deelna-
me aan het project Ruimte voor 
Ruimte verder vorm kreeg en 
wij daar naar mijn mening goed 
met de gemeente zijn uitgeko-
men. Niettemin blijft er aan de op-
tie woningbouw een stukje risico 
vastkleven omdat je als onderne-
mer met de uitruil misschien toch 
meer moet investeren dan dat het 
oplevert. Zeker in deze tijd moet je 
daar rekening mee houden. Maar 
stilstaan kan ook niet. Wij hopen 
met een verbeterde productie op 

deze locatie dan toch goed weg te 
komen.”
Nu de zaken wat verder op de rails 
staan overweegt Wim van Diemen 
op de achtergrond te treden. Hij is 
62 jaar en heeft er meer dan veer-
tig jaar werken opzitten. Zijn taken 
worden nu al min of meer overge-
nomen door bedrijfsleider en in-
middels directeur Herwin Boom-
kamp die samen met zijn echtge-
note Daniëlle voor het praktische 
en technische deel zorg draagt en 
Judith van den Belt-van Diemen 
die administratief voor de back-
up zorgt. 

Wie is HPD Potplanten?
HPD Potplanten bestaat sinds 
1998 en was toen een samen-
werkingsverband tussen Kwekerij 
W. van Diemen en Hedera Plant. 
Sinds twee jaar gefuseerd onder 
die naam, dat staat voor Hedera 

Plant van Diemen. Het bedrijf is 
o.a. gespecialiseerd in de teelt van 
potrozen, die op de markt worden 
gebracht onder het label. Op een 
totale kasoppervlakte van 65.000 
m2 worden zes miljoen stuks po-
trozen per jaar gekweekt. Op een 
tweede teeltlaag wordt Ficus Ben-
jamina geteeld.
Kwekerij W. van Diemen is een fa-
miliebedrijf pur sang met een his-
torie van meer dan 50 jaar. Aan de 
Boterdijk, later ook met vestigin-
gen op verschillende andere lo-
caties in De Kwakel, werden in de 
jaren zestig al snijbloemen gepro-
duceerd, zoals anjers, tulpen en 
later ook rozen. Begin jaren ze-
ventig nam Wim van Diemen het 
bedrijf van zijn vader over en be-
sloot in de jaren tachtig de snij-
bloemen te verruilen voor de pro-
ductie van kamerplanten met als 
specialiteit de Ficus Benjamina en 
Sanseveria. In de loop van de ja-
ren groeide Van Diemen uit tot 
een toonaangevend sierteeltpro-
ductiebedrijf met in totaal 50 me-
dewerkers.
Hedera Plant ging in 1981 van 
start met de teelt van Hedera op 
een oppervlakte van 10.000 m2 
kasruimte in Mijdrecht. Sinds 2012 
beschikt Hedera Plant over zes lo-
caties met een totale oppervlak-
te van 190.000 m2 kasruimte en is 
een totaalleverancier van Hedera. 
Vijf van de locaties zijn gesitueerd 

in de regio Aalsmeer en één in de 
Noordoostpolder. In de loop der 
jaren is het assortiment gegroeid. 
Inmiddels bestaat dit uit meer dan 
25 soorten Hedera. De meeste van 
deze soorten zijn zowel voor bin-
nen als voor buiten goed te ge-
bruiken. Het assortiment van He-
dera Plant bestaat naast Hedera 
ook uit een tiental andere groe-
ne planten.

Automatisering
De afgelopen jaren is de kwekerij 
van HPD Potplanten aan de Ach-
terweg aanzienlijk uitgebreid en 
volledig geautomatiseerd. In de 
kassen worden potrozen van stek 
tot afleverbare planten gekweekt. 
Computers zorgen in de kassen 
voor een optimaal groeiklimaat 
met bijbehorende luchtvochtig-
heidsgraad.
Volledig geautomatiseerd is ook 
het wekelijks geven van water met 
daarin opgeloste kunstmest. Het 
overtollige water wordt weer op-
gevangen en hergebruikt. Er wordt 
volgens de hoogste milieunormen 
geproduceerd. Ook de benodigde 
energie voor de duizenden groei-
lampen wordt zoveel mogelijk zelf 
opgewekt met behulp van gasge-
neratoren, waarbij de restwarmte 
wordt gebruikt voor verwarming 
van de kassen. Met diverse robots 
worden planten gestekt en met 
camera’s wordt elke plant meer-

dere keren tijdens de teelt be-
oordeeld en gecontroleerd. Hier-
door kan nagenoeg elke potroos 
exact naar wens van de klanten 
worden afgeleverd. HPD Potplan-
ten beschikt over een testruim-
te waar innovatieve teeltbewer-
kingen worden uitgevoerd, maar 
ook waar met verschillende soor-
ten belichting – o.a. met ledlam-
pen – het groeiproces wordt ge-
test en beoordeeld.
Daar worden eveneens de nieuw-
ste selecties op kwaliteit, kleur en 
houdbaarheid op hun merites be-
oordeeld.

Vireõ
HPD Potplanten heeft samen met 
vier andere kweekbedrijven de 
krachten gebundeld op het ge-
bied van inkoop- en verkoopac-
tiviteiten, concepten en orderaf-
handeling. De kwekerijen bevin-
den zich in de directe omgeving 
van de bloemenveiling FloraHol-
land en beslaan gezamenlijk meer 
dan 30 hectare.
Zij opereren onder de naam ‘Vi-
reõ’. Een naam die u ook ziet ver-
schijnen als u de website van HPD 
Potplanten bezoekt: www.hpdpot-
planten.nl. Op die site is er een 
link naar de deelnemende bedrij-
ven waar u o.a. HPD kunt aan-
klikken en een bedrijfsfilmpje kan 
zien over de productie van potro-
zen. Mooi voor de beeldvorming!
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COLOFON

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 bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

Van Diemen: “Voor ons geen toekomst in de 
Uithoornse polder”

Wim van Diemen (rechts) en wethouder Jeroen Verheijen zijn er samen goed uitgekomen

Nieuw op de 
Uithoornse markt!

Uithoorn - Vanaf woensdag 2 januari start 
Jan Goedhart op de markt in Uithoorn met 
de verkoop van stofzuigerzakken en stof-
zuigertoebehoren, karpetten, etc.
Jan Goedhart is geen vreemde in de re-
gio, aangezien hij ook elke donderdag op 
de Mijdrechtse markt te vinden is en daar 
al een grote vaste klantenkring heeft op-
gebouwd. Bij hem zijn dan ook bijna al-

le soorten stofzuigerzakken en stofzui-
gertoebehoren zo uit voorraad leverbaar. 
Ook vindt u bij zijn kraam buitenmatten en 
droogloopmatten in vele kleuren, maar ook 
karpetten rechtstreeks af fabriek en ve-
le maatrestanten. Op aanvraag kan er een 
karpet op maat geleverd worden.
Kortom, genoeg om eens een bezoekje aan 
de kraam van Jan te brengen.

Creatief het jaar 2013 in!
Regio - In Atelier De Rode Draad 
bruist het de komende maanden 
van creativiteit. Spelend Schilderen, 
beeldhouwen, Gestalttherapie, me-
ditatie, illustraties ontwerpen, over-
dag en ’s avonds kun je er terecht 
voor een cursus of workshop die 
bij je past. Joke Zonneveld geeft de 
cursus ‘Spelend Schilderen, Vorm 
en Ruimte’: de nadruk tijdens deze 
lessen ligt op het schilderen vanuit 
de beweging en het gevoel. Je werkt 
met houtskool, krijt, acryl- en aqua-
relverf en één keer naar model. 
Data: 9 lessen vanaf 19 januari, 6 
lessen, tweewekelijks. Vanaf maan-
dag 14 en donderdag 17 januari, 
proefles, deeltijd in overleg. Op 5 ja-
nuari Workshop: Spelend Schilde-
ren. Atelier De Rode Draad is ge-

vestigd aan de Prinses Margriet-
laan 86 in Uithoorn Voor meer info:  
www.jokezonneveld.nl , info@joke-
zonneveld.nl of 020-6418680.  

Beeldhouwen
Ella de Nijs geeft een beeldhouw-
cursus, die geschikt is voor zowel 
beginners als gevorderden. Je kunt 
kiezen uit boetseren met klei of was, 
hout of beeldhouwen in de zach-
te en harde steensoorten. Tijdens 
de les komen verschillende bewer-
kingstechnieken, gereedschappen 
en materialen aan bod. Samen met 
de docente kun je de mogelijkheden 
bespreken, alvorens aan het werk te 
gaan. Je wordt individueel begeleid, 
waarbij je je vaardigheden aldoende 
ontwikkelt. Je gaat op zoek naar je 

structureerde opbouw en afwisse-
ling aan onderwerpen en invalshoe-
ken ga je steeds meer zien, en ont-
dek je de beeldende mogelijkheden. 
Inspirerend en leerzaam voor be-
ginners en semi-gevorderden van-
af ca.18 jaar. 
Voor meer informatie zie ook: 
kunstindemaak.blogspot.com . 
Contact: studio@margobouwhuis.nl 
of 06-45574400.

Bingo 
ANBO/KBO
Uithoorn - Op dinsdag 8 janua-
ri organiseren de Ouderenbon-
den ANBO en KBO hun geza-
menlijke bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof aan Bil-
derdijkhof 1. De bingo start om 
14.00 uur. De zaal is open van-
af 13.30 uur. Uw gastvrouw is 
Hanny Kampen. 
Ook niet-ANBO/KBO leden zijn 
van harte welkom op deze ge-
zellige middag! Er zijn bijzon-
der mooie prijzen te winnen, 
bovendien zijn de consumpties 
redelijk geprijsd. Kom eens kij-
ken, doe mee en geniet van de 
gezellige sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst. En... de 
toegang is gratis. 
De volgende bingomiddag is op 
dinsdag 12 februari aanstaan-
de.

eigen vormtaal en leert die te her-
kennen en te stimuleren. De cursus 
van 14 lessen start op dinsdag 8 ja-
nuari 2013: info: 06-26792450.

Proeven aan Gestalttherapie
Jean Arthur geeft om de week 7 
avonden Proeven aan Gestaltthe-
rapie met de titel ‘Laat je handen, 
hoofd en hart spreken’. Door cre-
atieve middelen te gebruiken kun 
je bijvoorbeeld weerstanden, twij-
fels en verlangens onderzoeken en/
of jezelf verrassen met wat je alle-
maal in huis hebt om met je inner-
lijke en uiterlijke conflicten om te 
gaan. In de tussenliggende weken 
geeft Jean Arthur een cursus Medi-

teren. In deze cursus ga je bewust-
wordingsoefeningen doen, alleen 
en met elkaar. Deze twee cursussen 
zijn afzonderlijk van elkaar te volgen 
en vullen elkaar goed aan als je bei-
de wilt volgen. Als je belangstelling 
hebt graag 06-57346599 bellen of 
www.praktijkainneamh.nl

Tekening in de maak
Illustrator Margo Bouwhuis start op 
vrijdag 25 januari a.s. met de kor-
te introductiecursus ‘Tekening in 
de maak’. Margo is, naast illustra-
tor, eerstegraads docent beelden-
de kunst. In deze cursus staat teke-
nen naar de waarneming en teken-
technieken centraal. Door een ge-
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Zijdelwaard...maakt winkelen de moeite waard!

Winkelcentrum
Zijdelwaard beleefde

 een heel 
gezellige

   zondagsopening
Uithoorn - Ondanks het feit dat  vrij-
dag en zaterdag winkelcentrum Zij-
delwaard al heel erg drukbezocht 
was, werd het ook zondag nog ge-
zellig druk. De bezoekers konden 
heerlijk hun ding doen en de sfeer in 
het centrum maakte dat ze ook lan-
ger bleven. Er waren heerlijke sand-
wiches, warme chocolademelk, 

glühwein en erwtensoep. Een van 
de hulp-kerstmannen was er met 
een arrenslee en verblijdde de kin-
deren met iets lekker. Buurtbeheer 
Zijdelwaard deelde kaarsjes uit. En 
natuurlijk ontbraken ook de echte 
muzikale kerstklanken niet. Kortom, 
het was heerlijk toeven daar in win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.
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JAAROVERZICHT 2012
Uithoorn

januari februari maart
 Traditiegetrouw werd de Nieuwjaarsduik ‘Plons Brr…’ gehouden 

in de Amstel bij Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruijter. Kou-
de bedoening want het water had een temperatuur van ruim 6 
graden. D’r in en d’r uit dus...

 Stichting AED De Kwakel is met 20 BHV-ers in het nieuwe jaar van 
start gegaan.

 Het kabinet werkt aan een verbod op handelen van qat, een plant 
met drugseigenschappen. Het college van B&W en de gemeen-
teraad van Uithoorn juichen dat toe. Op de Anthonie Fokkerweg 
wordt de qat in grote hoeveelheden aan talloze buitenlanders ver-
handeld. Dat brengt vaak ongeregeldheden met zich mee waar 
plaatselijke ondernemers last van hebben.

 De Ondernemers in Uithoorn, verenigd in de verschillende onder-
nemersverenigingen, treden het jaar 2012 positief tegemoet tij-
dens een in Hotel Uithoorn gehouden Nieuwjaarsreceptie.

 Het Schansgebied vormt het startpunt voor de herinrichting van 
Uithoorn aan de Amstel overeenkomstig het door de gemeente 
opgezette masterplan. Dat voorziet in plannen en uitvoering tot 
2020.

 Hoe vaak zal het nog voorkomen: een diamanten huwelijk (60 
jaar) in de Meerwijk van Uithoorn; dit keer bij het echtpaar Chris 
en Netty van Leeuwen.

 Volgens de gemeente is de tweede hoofdontsluiting van en naar 
de N201 het tracé Amsterdamseweg, Thamerlaan en Bernhard-
laan de meest voor de hand liggende oplossing.

 Om De Kwakel en omgeving door het toenemend gemotoriseerde 
verkeer niet te laten dichtslibben heeft de gemeente samen met 
bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een 
concept verkeerstructuurplan opgesteld.

 Eenmanszaak Autorijschool Dokter al vijftig jaar onafgebroken op 
de weg. Een unicum!

 Een werkgroep voor behoud van het (alternatieve) Libellebos 
schakelt opnieuw kinderen in om bomen te planten. Dat is tiental-
len jaren geleden ook zo gebeurd.

 Het evenemententerrein in Legmeer-West is onder water gezet 
zodat bij de komende te verwachten (strenge) vorst er een mooie 
ijsbaan ontstaat.

 De gemeente Uithoorn heeft voor De Kwakel e.o. een Verkeers-
tructuurplan ontwikkeld dat nu uitgebreid aan de inwoners wordt 
voorgelegd.

 Stichting Leefomgeving Schiphol geeft 1,2 miljoen euro subsidie 
aan het project herinrichting gebied Iepenlaan. Het bedrag werd 
als een symbolische cheque in Bar het Fort De Kwakel aan wet-
houder Jeroen Verheijen overhandigd.

 Vanwege de strenge vorst wordt er volop geschaatst in Uithoorn 
en De Kwakel. Jong en oud genieten van de ijspret.

 Het Verkeerstructuurplan De Kwakel wordt nog niet door alle in-
woners met positieve gevoelens omarmd.

 De ontsluiting door het Oude Dorp vanaf de N201 wordt de nieu-
we splijtzwam genoemd van Uithoorn. Bewoners spreken zich uit 
tegen de uitvoering van de zgn. Rechte Variant zoals die door het 
college (lees: wethouder Levenbach) wordt voorgesteld. De be-
woners presenteren een gedegen alternatief: de Gespreide Vari-
ant.

 Fotokring Uithoorn bestaat dit jaar veertig jaar.

 De eerste woning in Uithoorn is voorzien van een deurkierstand-
houder. Die worden namens de gemeente Uithoorn gratis gemon-
teerd aan voordeuren van woningen van oudere inwoners, min-
dervaliden en minderdraagkrachtigen. Doel is woningovervallen 
te verminderen en daardoor het gevoel van veilig(er) wonen te 
bevorderen.

 De PvdA Uithoorn wil geen vrachtverkeer over het Thamerlint.

 De website van stichting De Kwakel Toen & Nu is tweede gewor-
den in de landelijke verkiezing van de Geschiedenis Online Jury-
prijs, waaraan 320 websites hebben deelgenomen.

 Bewoners van de Thamerlaan en Bernhardlaan zijn zwaar teleur-
gesteld in de politiek. De raad koos voor de ontsluitingsroute Ou-
de Dorp de Rechte Variant. Dat is het minst goede scenario voor 
de omwonenden.

 Dorpshuis De Quakel viert haar 20-jarige bestaan.

 Het onderwaterbetonstorten van het aquaduct onder de Amstel 
bij Amstelhoek is in volle gang. Zodra het beton is uitgehard wordt 
het eerste bouwdeel van het tunnelstuk ‘droog’ zichtbaar.

 Van 10 tot 16 maart neemt de gemeente Uithoorn deel aan ’De 
Week van Nederland Schoon’ met verschillende schoonmaakac-
ties in de wijken.

 Wethouders Levenbach en Zijlstra hebben zich opgegeven als 
vrijwilliger in het kader van NL DOET. De grootste vrijwilligersac-
tie georganiseerd door het Oranje Fonds. Men zet zich op zater-
dag 17 maart vrijwillig in voor allerlei organisaties.

 Burgemeester Dagmar Oudshoorn ontvangt het eerste fotoboek 
van Uithoorn en De Kwakel in de 20e eeuw uit handen van sa-
mensteller/fotografe Louise Prins.

 Jeannet Veenema heeft afscheid genomen van Dierenkliniek Am-
stelplein. Dierenarts Annemieke Calis heeft de dierenkliniek over-
genomen.

 Het eerste kievitsei is op 12 maart door Ton Rewijk in de Zuider-
legmeerpolder gevonden, ongeveer 2 uur nadat in Friesland het 
eerste eitje werd geraapt.

 Eind maart wordt er in Jongerencentrum The Mix een benefi et-
concert georganiseerd voor het opknappen van de skatebaan in 
de Meerwijk.

 AH Jos van den Berg viert eerste lustrum met groots prijzenfesti-
val.

 Uit een bouwkundig onderzoek blijkt dat de fundering van de 
Schanskerk erg slecht is. De eventuele herstelkosten bedragen 
4,4 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen voor beide torens. Het bis-
dom en de parochie hebben dat geld niet.

 Buurtbewoners van het Thamerlint vieren de Nationale Boom-
feestdag op hun locatie die veelvuldig onderdeel van discussie is 
vanwege de verkeersontsluiting Oude Dorp.

 De toekomst van de Boterdijk en de Vuurlijn is (verkeerstechnisch 
gezien) voor veel bewoners nog in nevelen gehuld. Bekend is 
dat de gemeente sommige doorgaande routes met een bekende 
‘knip’ wil afsluiten om De Kwakel verkeersluw te maken. De be-
woners voelen zich dan opgesloten in hun woongemeenschap.

 De bouwput van het aquaduct in Amstelhoek is droog gepompt 
waardoor de eigenlijke bouw van het werk zijn aanvang kan ne-
men.

2e katern
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JAAROVERZICHT 2012
Uithoorn

april mei juni
 Het is einde verhaal voor de laatste drie niet-gemoderniseerde 

fl ats in de Europarei. Voor 2015 staan ze op de nominatie om te 
worden afgebroken. Dat leidt tot veel commotie van de bewoners.

 De omgelegde N201 gaat volgens de gemeente Uithoorn voorjaar 
2013 gedeeltelijk open voor het verkeer.

 De Emmaüsparochie heeft opdracht gegeven voor het leeghalen 
van het kerkhof aan het Zijdelveld. Door ingrijpen van nabestaan-
den werd het werk na een uur stilgelegd.

 Het Rode Kruis gaat voor daadkracht en samenwerking nu de 
bezuinigingen in de zorg hard gaan toeslaan en er weinig leuks 
meer voor mensen met een beperking en zieken overblijft. Rode 
Kruisvrijwilligers haken hierop in met hulpverlening.

 Partycentrum Leenders bestaat 125 jaar en heeft bij Koninklijke 
Beschikking het predicaat Hofl everancier gekregen. Leenders is 
het eerste bedrijf in Uithoorn dat deze eer te beurt valt.

 Bewoners Europarei willen ‘nee’ van de gemeenteraad tegen 
sloop van de drie fl ats.

 Het busstation in Uithoorn was weer het doelwit van slooppraktij-
ken.

 Ambachtelijke slagerij en worstmakerij Heemskerk in de Uit-
hoornse Dorpsstraat viert haar vijftigjarige bestaan.

 Kwakelaar Daan Bartels heeft een boek geschreven over 20 jaar 
Annie M.G. Schmidtprijs.

 Het raadsdebat over de besluitvormende vergadering van de ge-
meenteraad is uitgesteld naar 10 mei.

 De horeca pakt op Koninginnedag uit langs de Amstel met leven-
de muziek en een bekende Uithoornse zanger.

 Burgemeester Dagmar Oudshoorn is op 20 april in het huwelijks-
bootje gestapt met Eelco Tinga.

 Koninginnedag wordt in Uithoorn en De Kwakel uitgebreid ge-
vierd met talrijke leuke activiteiten en feestelijkheden.

 Het Gezondheidscentrum Waterlinie heeft het Internationaal Toe-
gankelijkheid Symbool (ITS) gekregen. Het gebouw voldoet aan 
de eisen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 Vijf inwoners van Uithoorn krijgen een Koninklijke onderschei-
ding.

 Uithoorn en De Kwakel vieren een heerlijke Koninginnedag met 
prachtig zomers weer. Dat brengt veel mensen op de been die 
zich overal gezellig vermaken.

 De 4 Mei Herdenking in Uithoorn en De Kwakel wordt intens be-
leefd en bezocht door een groot aantal inwoners.

 Lions Club Uithoorn maakt bekend dat op 16 juni voor het eerst 
Uithoorn Culinair aan de Amstel wordt georganiseerd op het 
Marktplein. Twaalf bekende restaurants nemen er aan deel.

 Het tweede deel in de publicaties over het masterplan omvat een 
beschouwing over het ‘aaneenbreien’ van het Amstelplein en het 
Oude Dorp, inclusief de Waterlijn.

 Donderdag 10 mei werd in allerijl de omgeving van de Schans-
kerk in Uithoorn ontruimd inclusief het winkelcentrum. Er werd 
gezegd dat de kerktorens op instorten stonden. De gemeente be-
sloot daarop tot ontruiming. Dat duurde tot en met vrijdagmiddag. 
En dat vlak voor Moederdag…

 De bewoners van de Europarei verkeren nog steeds in het on-
zekere over het lot van de drie fl ats die op de nominatie staan te 
worden gesloopt. De gemeenteraad heeft na weken uitstel van de 
vergadering nog steeds geen besluit genomen.

 Burgemeester Oudshoorn schuift de verantwoordelijkheid voor de 
slechte staat van onderhoud van de Schanskerk volledig op het 
conto van het Bisdom en het Parochiebestuur.

 Quaker Chemical BV Uithoorn viert deze tijd haar 50-jarig be-
staan.

 Vanaf begin juni zal de rotonde bij de Christinalaan/Irenelaan zijn 
afgesloten voor alle verkeer wegens vergaande werkzaamheden. 
Daarna gaan de Thamerlaan en de Bernhardlaan op de schop. Dat 
gaat de hele zomer duren. Er zijn verkeersomleidingen ingesteld.

 De gemeenteraad stemt in met het Integraal plan van aanpak 
Europarei. Het betekent dat vanaf 2015 er kans bestaat dat Wo-
ningcorporatie Eigen Haard opdracht zal geven voor de sloop van 
(alvast een van de) drie woonfl ats: De Gasperi-, Churchill- en 
Straatsburgfl at.

 De brede school Legmeer organiseert voor het eerst een geza-
menlijke sportdag voor ruim 500 leerlingen in het kader van ‘meer 
bewegen’.

 Handbiker Jetze Plat uit De Kwakel heeft zich gekwalifi ceerd voor 
de Paralympics in Londen, september dit jaar.

 De R.-K. Parochie Emmaüs en het Bisdom Haarlem gaan per direct 
bij de gemeente een sloopaanvraag voor de complete Schanskerk 
aanvragen. Ze gaan niets meer doen met en aan het gebouw.

 Een half jaar later dan gepland is de Amsterdamseweg op de 
schop gegaan voor een complete herinrichting inclusief vier ro-
tondes. Het wordt de tweede hoofdontsluitingsroute voor het ver-
keer in Uithoorn van en naar de N201.

 Het viaduct in de N201 over de Zijdelweg, inclusief op- en afrit-
ten, wordt momenteel verder afgebouwd samen met het wegtra-
cé. Een en ander zal de komende maanden in beslag nemen.

 Er bestaat grote kans dat na de Schanskerk ook het kerkhofje aan 
het Zijdelveld op korte termijn zal verdwijnen. Er mag geen on-
derhoud worden gepleegd vanwege asbestgevaar. Dat betekent 
langzame verpaupering.

 De kans dat de Schanskerk behouden blijft is mimimaal. Het pa-
rochiebestuur en het Bisdom Haarlem willen er van af en de ge-
meente heeft (ook) geen geld om de kerk in te restaureren. En zo 
ja, wat ga je er dan mee doen?

 Woordvoerders van de bewoners van Europarei, eveneens ver-
enigd in Buurtbeheer Europarei, stoppen ermee. Zij gaan niet 
meer in overleg met het gemeentebestuur en Eigen Haard omdat 
dit geen enkele zin heeft.

 Het vrolijke Pleinfeest bij Europarei neemt bedrukte stemming van 
de bewoners niet weg nu de gemeenteraad heeft ingestemd met 
het Plan van aanpak en Eigen Haard op termijn drie fl ats mag slo-
pen.

 De eerste uitvoering van Uithoorn Culinair aan de Amstel is een 
groot succes geworden. Talloze inwoners hebben van de gelegen-
heid gebruikgemaakt volop van de culinaire geneugten te proe-
ven die 12 deelnemende restaurants hen voorschotelden. Daar-
naast was er volop entertainment.

 De speciale Jongerenbus van Cardanus om jongeren een unie-
ke JOP te bieden is door vandalen volledig en onherstelbaar ge-
sloopt. Andermaal een voorbeeld van zinloos geweld en vandalis-
me.

 In Uithoorn is de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB) opgericht; 
een platform van de ondernemersverenigingen in Uithoorn en De 
Kwakel. Doel ervan is het ondernemersklimaat in de regio te be-
vorderen.

 Drie vrijwilligers van de Emmaüsparochie krijgen een pauselijke 
onderscheiding.

 In de laatste Nieuwe Meerbode van juni is een prachtige bijlage 
van de Tour de France opgenomen. Tevens kunnen lezers talloze 
mooie prijzen winnen die beschikbaar zijn gesteld door de lokale 
middenstand.
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 Stadsregio Amsterdam heeft plannen sneltram 51 door te trekken 
naar Uithoorn. Eindpunt zou op voorhand zijn in de Legmeer-West 
ter hoogte van het Buitenhof. Maar er zijn ook varianten die de lijn 
willen doortrekken naar winkelcentrum Zijdelwaard en zelfs het 
Amstelplein...

 De Amsteloever krijgt een nieuwe uitstraling. In het kader van het 
Masterplan komen er nieuwe aanlegsteigers, een jachthaven en 
de kade wordt een wandelboulevard met ruimte voor horeca en 
toerisme. In 2014 moet het klaar zijn.

 Het was weer eens raak bij winkelcentrum Zijdelwaard. Vandalen 
gooiden bij 13 winkels 31 ruiten in. De betreffende ‘buurtregis-
seur’ (wijkagent) kon desgevraagd geen informatie geven.

 Het polderfeest in De Kwakel was weer een geweldige happening.

 Eva Lubbers van atletiekvereniging AKU heeft met haar estafette-
ploeg op de Olympische Spelen in Londen een verdienstelijke 6e 
plaats behaald.

 Het gaat niet goed met de veerpont in de Amstel bij Nes aan de 
Amstel. Daar terugloop van gebruikers wordt de exploitatie erg 
duur voor de gemeenten De Ronde Venen en Amstelveen.

 De omlegging van de N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn is bij-
na rijklaar voor het verkeer. Op termijn kan het verkeer vanaf 
Aalsmeer tot aan de Amsterdamseweg er al gebruik van maken 
als het viaduct over de Zijdelweg is afgebouwd.

 De jaarlijkse Tropical Night in Uithoorn is weer zeer drukbezocht, 
ondanks de kans een fi kse regenbui over je heen te krijgen.

 Er zijn weer veel prijswinnaars blij gemaakt met de Meerbode Tour 
de France prijsvraag waaraan dit jaar meer gegadigden dan ooit 
deelnamen.

 Het busstation Uithoorn ondergaat een fl inke opknapbeurt. In 
september wordt het offi cieel en feestelijk (weer) in gebruik ge-
nomen.

 Er is een grote zak geld nodig om het voortbestaan van de 
Schanskerk te verzekeren. Alleen al voor het groot onderhoud is 
4,5 miljoen euro nodig. En de kerk zal nooit meer als kerk door de 
parochie en het bisdom in gebruik worden genomen.

 Ondernemers in Uithoorn willen een Ondernemersfonds om aller-
lei promotionele activiteiten daarmee te kunnen betalen.

 Culinair Uithoorn – georganiseerd door de Lions Club – overhan-
digt een cheque van 17.000 euro aan Stichting Jeugdfonds Uit-
hoorn/De Kwakel.

 Het vijfde lustrum van OBS De Kajuit verloopt in Afrikaanse sfe-
ren.

 Het doek is gevallen voor de Schanskerk. De gemeenteraad gaat 
akkoord met de voorstellen van het college om de torens niet te 
kopen en een stedenbouwkundig onderzoek voor het gebied te 
laten uitvoeren zonder kerkgebouw, maar wel met behoud van de 
nog overgebleven historische beeldbepalende elementen.

 De Uithoornse Eva Lubbers van AKU Uithoorn is opgenomen in de 
Olympische selectie voor de 4 x 100 meter estafette hardlopen.

 Wie houdt het vandaag de dag nog voor mogelijk: 70 jaar met el-
kaar getrouwd! In De Kwakel en Uithoorn was dat deze maand bij 
twee echtparen het geval.

 Deze maand viert de Koninklijke Leenders Catering en Partycen-
trum dat zij 125 jaar bestaat.

 Wethouder Jeroen Verheijen heeft de begroting voor het Master-
plan Dorpscentrum Uithoorn sluitend gekregen en kan met de re-
alisatie van dit gedeelte van het plan van start gaan.

 Naar schatting achtduizend belangstellende bezoekers bezochten 
het zonovergoten jaarlijkse Harley-Davidson weekend op de Wil-
helminakade en aangrenzende locaties. Daar waren bijna 1.600 
Harley’s te bezichtigen. De ene nog mooier dan de andere. Wow, 
wat een weekend voor Uithoorn!

juli augustus september
 Ons Tweede Thuis heeft een nieuwe woonvoorziening in aanbouw 

op het Kwakelsepad 10 in De Kwakel. Oud-burgemeester en be-
stuurslid van de stichting OTT, Berry Groen, metselde een herden-
kingssteen in de gevel.

 De traditionele Kwakelse kinderkermis was weer een fantastisch 
gebeuren.

 Winkelcentrum Zijdelwaard organiseerde een geweldige ’Kids-
day’.

 Scouting Admiralengroep Uithoorn heeft een bijzonder wacht-
schip in gebruik. De ‘Olympus’ wordt dit jaar 100 jaar, maar ziet er 
nog goed verzorgd en onderhouden uit.

 Achttien bewoners van Flevomeer in Uithoorn zijn winnaar gewor-
den van het Nationale Klimaatstraatfeest. Zij kregen van woning-
corporatie Eigen Haard een waardecheque van 5.000 euro. Daar-
voor werden zonnepalen aangeschaft.

 AH Jos van den Berg presenteert als eerste in Nederland de mi-
lieuvriendelijke BagBox, een sterke waterbestendige boodschap-
pentas van 100% ecologisch papier en karton. Het alternatief voor 
de plastic tas, krat of bigshopper. De tas kan 20 kg aan bood-
schappen bevatten.

 Tijdens Nationale Monumentendag was er weer van alles te doen. 
Het gevarieerde aanbod werd door talloze belangstellende bezoe-
kers op hoge prijs gesteld.

 De Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter heeft 
voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioenen kanopoloën 
in haar gelederen.

 Bij het aquaduct in de nieuwe N201 is bij Amstelhoek de 35 ton 
zware waterkeringsschuif geplaatst.

 Op verscheidene plaatsen in Uithoorn en De Kwakel worden in 
het kader van Burendag voor de inwoners door buurtbeheer aller-
lei aantrekkelijke en leuke activiteiten georganiseerd.

 Winkelcentrum Zijdelwaard viert deze maand uitgebreid op fees-
telijke wijze haar 25-jarig bestaan.
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oktober november december
 Een stukje nieuwe N201 is opengesteld voor het verkeer. Het be-

treft het gedeelte tussen de Legmeerdijk en de Amsterdamseweg. 
De op- en afritten van de Zijdelweg zijn nog niet klaar voor ge-
bruik.

 De Kwakelse Nostalgische Avond was weer een groot succes.

 Uithoorn introduceert gratis het ‘taxipaspoort’ voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs die met de taxi naar school worden ge-
bracht. Het is een initiatief van de taxibranche zelf.

 De Open Dag bij de brandweer in Uithoorn is zeer drukbezocht 
door talloze belangstellenden. Het was weer een geweldig spek-
takel.

 Winkelcentrum Zijdelwaard sluit op 12 en 13 oktober de feeste-
lijkheden van het 25-jarig bestaan af met het aansnijden van een 
25 meter lange taart waar alle bezoekers als traktatie een stukje 
van (kunnen) krijgen.

 Uithoornaar Klaas Pannekoek is 73 jaar lid van Gymvereniging 
Sparta. Dat is een record in het kader van een verenigingslid-
maatschap.

 Tijdens de afsluiting van de feestweek ter viering van het 25-ja-
rig bestaan van winkelcentrum Zijdelwaard, maakte wethouder 
Jeroen Verheijen bekend dat op 1 april 2013 een begin wordt ge-
maakt met de verbouwing van het winkelcentrum.

 Een fi etsactie van Thamen Alpe d’HuZes levert bijna 23.000 euro 
op. Vier docenten en twee leerlingen van de Thamen Scholenge-
meenschap hebben aan dit evenement deelgenomen en brachten 
door zich te laten sponsoren het bedrag bij elkaar.

 Uithoorn telt inmiddels 1.300 deelnemers aan Burgernet.

 Het westelijk deel van de Randweg is afgesloten voor autover-
keer. Daardoor hebben de bewoners van de wijken Legmeer en 
Legmeer-West nog minder mogelijkheden om hun wijk per auto 
te verlaten of weer binnen te rijden. Er rest hen slechts twee toe-
gangen.

 Het druk gebruikte fi etspad tussen de brede school en Aan de 
Zoom is door de gemeente afgesloten. Het is te slecht berijdbaar 
geworden door scheefl iggende stelcomplaten. Er is een nieuw 
fi etspad aangelegd langs de Faunalaan.

 De al jaren durende afsluiting van de Faunalaan is voor bewoners 
van de wijk Legmeer-West nog altijd een grote ergernis. Open-
stelling van de (bouw?)weg zou verkeerstechnisch een oplossing 
zijn om de Randhoornweg te ontlasten.

 Het bestuur van de Emmaüsparochie wil toch de graven op het 
kerkhofje aan het Zijdelveld gaan ruimen. Tegenstanders houden 
dit op hun beurt weer massaal tegen.

 Het rijden met motorfi etsen en (motor)scooters is net zoals auto’s 
eveneens verboden op de westelijke Randweg. Die is ten behoeve 
van fi etsers voor alle gemotoriseerde verkeer gemakshalve maar 
afgesloten door de gemeente.

 Talloze sportverenigingen en sociaal-maatschappelijke instanties 
raken in fi nanciële moeilijkheden door de rigoureuze bezuinigin-
gen van de gemeente.

 De politieke partij Groen Uithoorn is geschokt over de intensiteit 
van de bezuinigingen zoals de gemeente die voor ogen heeft.

 Jongerencentrum The Mix wordt slachtoffer van de bezuinigings-
maatregelen van de gemeente. Maar ook de sport- en cultuursec-
tor wordt het kind van de rekening.

 Het college geeft voorlopig geen sloopvergunning af voor de 
Schanskerk.

 De traditionele Kwakelse Veiling heeft dit jaar ruim 56.000 euro 
opgebracht.

 Er is een compleet volksverzet op gang gekomen tegen de korting 
van 50 procent op de gemeentelijke fi nanciële bijdragen aan de 
sport- en cultuursector.

 Uitsluitend de coalitiepartijen gaan akkoord met de voor 2013 
sluitende gemeentebegroting. Zij dragen met amendementen en 
moties het college wel op om de op handen zijnde rigoureuze be-
zuinigingen op sport en cultuur in een aantal gevallen te schrap-
pen dan wel om de tafel te gaan zitten met betrokken partijen om 
naar een fatsoenlijke oplossing te zoeken.

 Sinterklaas en zijn zwarte pieten zijn in Uithoorn en De Kwakel 
uitbundig onthaald.

 Het bestaande stuk fi etspad langs de Noorddammerweg vanaf de 
N201 naar De Amstelhof wordt binnenkort doorgetrokken tot aan 
de Vuurlijn.

 Het college kiest voor een snelheidslimiet van 30 km/u op de Prins 
Bernhardlaan en Thamerlaan die t.z.t. de verkeersverbinding zul-
len vormen tussen de nieuwe N201 en het centrum van Uithoorn.

 De bij veel alleenstaanden en mindervaliden populaire stichting 
De Belklus kan zijn dienstverlening voortzetten nu door de ge-
meenteraad de voorgestelde korting op de subsidie is geschrapt.

 Buurtbeheer De Legmeer wordt zodanig door de gemeentelijke 
bezuinigingen gekort dat zij een aantal zaken voor het in stand 
houden van de leefbaarheid niet meer kan organiseren en be-
werkstelligen, waaronder ook leuke dingen voor de bevolking, zo-
als de viering van Koninginnedag.

 De Openbare Bibliotheek Uithoorn staat op de wip. De ‘bieb’ moet 
van de gemeente naar de toekomstige cultuurcluster verhuizen 
omdat dit goedkoper uitpakt, maar die staat er nog (lang) niet in 
het Oude Dorp.

 De komende jaren zal de gemeente meer vragen van de bur-
gers om ‘zelfredzaamheid’ te betrachten. De overheid kan minder 
doen, de burgers worden op hun eigen verantwoordelijkheid en 
bijdrage aangesproken.

 De sportverenigingen worden in 2013 toch goed bedeeld met 
subsidiegeld.

 Op de Noorddammerweg wordt het fi etspad vanaf de Amstelhof 
tot aan de Vuurlijn doorgetrokken.

 Nu de waterschotten bij de watertoegangen aan de Korte Boter-
dijk en de Watsonweg door Waternet zijn verwijderd, heeft het Zij-
delmeer weer een open waterverbinding met de polder.

 Nabestaanden van overledenen die zijn begraven op de begraaf-
plaats Zijdelveld hebben daar een partytent opgezet. Zij houden 
een ‘winterkamp’ om te verhinderen dat de graven door een aan-
nemer zullen worden vernield tijdens het ruimen van ondergronds 
aanwezig asbest.

 Vanwege bezuinigingen door de gemeente gaat een aantal ge-
plande verkeerstechnische voorzieningen en aanpassingen van 
kruispunten en wegen in Uithoorn en De Kwakel niet meer door.

 Per december is de heer Klaas de Vries bij de gemeente in dienst 
getreden als interim-gemeentesecretaris/algemeen directeur. De 
Vries heeft deze functie al vaker bekleed bij andere gemeenten in 
het land.

 De Ondernemers Vereniging Uithoorn (OVU) viert haar 20-jarig 
bestaan in Sportschool Plux.

 De op- en afrit van de fi etsbrug aan de Noorddammerweg blijft 
onderdeel van discussie. Als iedereen zich aan de verkeersregels 
zou houden is afsluiting van de Randweg niet nodig.

 De oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn bezorgd over de be-
stuurskwaliteit van het college en melden dit per brief aan het col-
lege van Gedeputeerde Staten.

 In het kader van de bezuinigingsplannen investeert de gemeente 
de komende jaren nauwelijks of niets in nieuwe wegen.

 In de collegeplannen krijgen de fi etsers meer voorrang in de regio 
via nieuwe en vrijliggende fi etspaden.

 Het gemeentehuis gaat meer op afspraak werken. Vrije inloop van 
burgers voor allerhande burgerzaken e.d. wordt beperkt. Een en 
ander vloeit voort uit het bezuinigingsbeleid.

 Dankzij de Grote Clubactie kunnen de regioclubs de clubkas 
spekken. Dat hebben zij te danken aan de verkoop van loten langs 
de deur. Opel Nederland is hoofdsponsor dit jaar.

 Bij Kwekerij HPD Potplanten in De Kwakel is de eerste ‘Ruim-
te voor Ruimte’ overeenkomst getekend door directeur Wim van 
Diemen (HPD) en wethouder Jeroen Verheijen. Hierdoor kan Van 
Diemen zijn kassencomplex aan de Drechtdijk saneren in ruil 
voor woningbouw. De gemeente wil van de Uithoornse polder een 
veenweide natuurgebied maken.

 Op de valreep van 2012 zijn er bij de Vrijwillige Brandweer Uit-
hoorn drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burge-
meester Dagmar Oudshoorn aan Willem Treur, Norbert Kuijf en 
Sjaak Röling. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.
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Vinkeveen – De koploper tegen 
de rode lantaarndrager. De Vin-
ken 1 wint na de eerste wedstrijd 
in de zaal geen wedstrijd meer, on-
danks dat er bij vlagen goed wordt 
gespeeld. Rapid 1 staat trots bo-
venaan.

De degradant uit de eerste klas-
se wil maar al te graag kampioen 
worden om weer terug te keren 
naar de klasse waar het thuishoort. 

Enigszins geholpen door een paar 
beslissingen kon de ABN-Amro-
formatie nimmer in de wedstrijd 
komen, via een 9-0 voorsprong 
won Rapid 1 zeer overtuigend met 
27-9.

Basisacht
Zonder de aan zijn achillespees 
geblesseerde Peter Koeleman 
startte De Vinken 1 in dezelfde ba-
sis als voorgaande wedstrijden. 
Peter Kooijman, Gerwin Hazeleger, 
Melanie Kroon en Mariska Meul-
stee begonnen in de aanval.

In de verdediging Rudy Ousso-
ren, Kelvin Hoogeboom, Annick 
Stokhof en Eva Hemelaar. Al snel 
bleek de formatie van Johan Kroon 

geen schijn van kans te hebben. 
Door een scherpschutter die alle 
afstandsschoten in de gele mand 
wierp en een zeer geroutineer-
de dame keken de Vinkeveners na 
tien minuten spelen aan tegen een 
9-0 achterstand.

Mariska Meulstee en tweemaal 
Rudy Oussoren zorgden voor de 
enige lichtpuntjes in de eerste 
helft. Met een 12-3 tussenstand 
leek de wedstrijd gespeeld

Heel blijven en de 
wedstrijd uitzingen
Ondanks Rapid niet op alle punten 
ongenaakbaar bleek te zijn, pro-
beerde De Vinken de achterstand 
niet erger te maken en een grote-
re blamage te voorkomen. De eer-
ste tien minuten van de tweede 
helft bleven de ploegen aardig in 
evenwicht. Rapid had moeite met 
de juiste mensen uitspelen. 

Na rust scoorde Annick Stokhof 
een afstandsschot, vakgenoot Kel-
vin Hoogeboom volgde haar voor-
beeld en de wedstrijd trok op naar 
een 18-6 tussenstand. Na we-
derom een flinke opmars van de 
scherpte van Rapid waarin veel 

kansjes, schoten en doorloopbal-
len werden benut, liepen de Haar-
lemmers weg naar 23-6. Na een in-
dividuele actie van Peter Kooijman 
verzilverde Melanie Kroon de straf-
worp en volgde een score met een 
afstandsschot. 

Het slotakkoord was voor Rapid. 
Invallers Joyce Kroon en Rutger 
Woud kwamen voor Annick Stok-
hof en Gerwin Hazeleger. Rudy 
Oussoren scoorde met een schot 
nog zijn derde treffer maar kon 
niet voorkomen dat een terechte 
27-9 uitslag op de borden kwam. 
Met twee gele kaarten voor Gerwin 
Hazeleger en Kelvin Hoogeboom 
wegens ruw spel moest deze wed-
strijd maar snel vergeten worden.

Wederom knokken
Met twee punten uit zeven wed-
strijden staat het Vinkeveense 
vlaggenschip er niet zo goed voor 
als vooraf gehoopt werd.

Er werden 85 doelpunten gescoord 
en 129 doelpunten tegen behaald. 
Op de respectievelijke 6de en 7de 
plek in poule staan ZKC 1 (5 pun-
ten) en Oranje-Nassau 1 (3 pun-
ten). Vooral tegen deze tegen-

standers moet De Vinken de bes-
te wedstrijden laten zien om niet 
weer als degradant af te dalen 
naar de derde klasse. Maar ook bij 

de tegenstanders Fluks, Pernix en 
ONDO zijn de broodnodige punten 
te vergaren.
Op zaterdag 12 januari aanstaande 

treedt De Vinken 1 aan in Amster-
dam tegen Oranje-Nassau 1. De 
Vinken 1 wenst haar trouwe sup-
porters en fans een sportief 2013.
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Rapid 1 kleineert De Vinken 1

Atalante Heren 1 haalt 
stevig uit en bekert door
Vinkeveen - Op dinsdag 18 de-
cember speelden de volleybalman-
nen van Atalante Heren 1 met het 
A-side logo op de stoere borsten te-
gen het Amersfoortse Forza H2, dat 
ook in de 1e klasse uitkomt en ook 
tweede staat in een andere regio. 
Vóór de wedstrijd probeerde For-
za met hard klappen en veel ge-
schreeuw de thuisploeg in De Boei 
te intimideren, maar dat deed eer-
der de motivatie van de groenge-
le ploeg groeien, hier en daar ver-
scheen een glimlach op de gezich-
ten van de Atalanters, geen team 
van bravoure woorden vooraf maar 
daadkrachtige daden.
De eerste set startten Jeroen Drost, 
Frans Roos en Sven Pothuizen op de 
bank. De thuisploeg startte stroef. 
Het leek wel of iedereen nog wak-
ker moest worden en dat het be-
sef er nog niet was dat de set be-
gonnen was. In no-time 1-5 ach-
ter! Dat maakte de mannen wakker. 
Onder leiding van een niet te stop-
pen Leroy Kuijper op de buitenkant, 
die echt de meest moeilijke ballen 
nog heerlijk insloeg, werd de ach-
tervolging ingezet, daarop volgde 
een time-out van Forza op 8-7 (ja-
ja, voor!) De voorsprong werd lang-
zaam uitgebouwd tot 18-14, met na-
me door een pittige service waar-
door pass minder en de middenaan-
val van Forza niet goed bediend kon 
worden. De Forza verdeler kon de 
blokkering van Atalante maar niet 
uit elkaar spelen en met name Le-
roy bleef lekker scoren: 25-18 winst.
In de 2e set werd weer met de win-
nende basis gestart en met een 
snelle 5-1 werd voorsprong ge-
pakt. De 4 punten voorsprong wer-
den niet meer uit handen gege-
ven tot 17-13. Toen kwam er even 
een dipje waarop Frans op 20-18 
een time-out nam. Er werden een 
beetje teveel fouten gemaakt in de 
pass en de aanvallers waren even 
niet scherp genoeg. Gelukkig werd 
de volgende pass netjes bij Jeroen 
M. gebracht en Robert kon heerlijk 
scoren. Toen kwam Leroy weer aan 
het net en de angst sloeg meteen 
toe bij de mannen van Forza. En te-
recht, Leroy maakte geen fouten en 
sleepte ook deze set weer voor het 
groengele team binnen. 25-21!
In de 3e set werd Sven gewisseld 
voor Iwan waarbij Sven op de posi-
tie van Erik kwam te spelen en Erik 
naar de buitenkant verhuisde. Tot 
24-20 waren de groen-gelen geen 
moment in gevaar. Het blok functi-
oneerde naar behoren, de pass was 
redelijk tot goed en de aanvallen 
werden er nog steeds door iedereen 
lekker ingebeukt. Tot op het mo-
ment dat Forza een bal onderhands 

over het net speelde! Met een gro-
te boog leek deze bal over de ach-
terlijn te verdwijnen, iedereen stond 
te schreeuwen dat hij uit, uit, uit! 
was. Iedereen, behalve Bas van der 
Lubbe. Hij besloot deze wedstrijd 
nog wat te verlengen en in plaats 
van een makkelijke bal die uit ging, 
werd dit een moeilijke pass die niet 
gescoord werd en door de aanval-
ler van Forza simpel afgemaakt: 24-
21 Goed, gewoon side-out en dan 
25-21. De pass kwam goed. Jeroen 
speelde het blok weg dat bij Robert 
bleef hangen, en Erik Verbruggen 
ramde hem keihard in, in het blok 
dus, niet in het veld: 24-22. De time-
out van Frans was dan ook geen 
overbodige luxe. Even het ritme van 
Forza breken en deze set naar zich 
toetrekken. Ondertussen waren de 
dames die op het veld naast de vol-
leybalheren van Atalante trainden 
komen kijken waar al die commotie 
om te doen was.
Onder luide aanmoedigingen wer-
den de ruggen gerecht en de pass 
weer goed gebracht. Deze keer was 
het Robert die de set mocht afma-
ken. Een mooie steek van Jeroen 
M. op het midden en Robert raak-
te de bal, maar niet vol. De verde-
diging van Forza raapte deze bal 
op en maakte hem meteen af, 24-
23! Pff! Dit ging toch niet gebeuren! 
Weer een goede service van Forza, 
die deze keer niet goed werd ver-
werkt. 24-24! Verdeler Jeroen keek 
Erik eens goed aan en knikte dat hij 
de bal ging krijgen. Spanning alom. 
Service, redelijke pass, aardige set-
up naar buiten en Erik die weer het 
blok vond! Nee! 24-25! Frans zette 
de tweede time-out in: Kom op! Af-
maken die hap!
Met toch wel enige angst in de be-
nen werd er weer opgesteld. De 
pass kwam goed van Sven, Je-
roen was nog steeds overtuigd dat 
zijn beste man op buiten stond en 
bracht de bal richting Erik. En ja, hij 
raakte de bal perfect en mepte kei-
hard in het veld! Yes, 25-25! Daar-
na maakten de Atalanteheren geen 
fouten meer.
Een goed verdedigde bal van Sven 
Pothuizen werd vakkundig door Ro-
bert afgemaakt op de goede set-
up van Jeroen: 26-25. Dan opnieuw 
service, de pass van Forza werd niet 
goed verwerkt waardoor een rede-
lijk makkelijke aanval over het net 
kwam. De Atalante pass was goed, 
de set-up ging op Erik, die hem kei 
en keihard afmaakte! 27-25! 
Dames, bedankt voor het juichen in 
de zaal en de mensen op de tribu-
ne idem dito. 
Fijne feestdagen en graag tot ziens 
in een sportief volgend jaar!

Atlantis 1 pakt koppositie
Mijdrecht - Zaterdag 22 decem-
ber trad het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 korfbalteam 
aan tegen Gemini 1.
In de laatste wedstrijd van het jaar 
mochten de nummers 1 en 2 van 
de poule onderling uitmaken wie 
2013 als koploper zou beginnen. 
Een zeer belangrijke wedstrijd 
waar behoorlijk wat van af hing. 
Atlantis heeft er voor gestreden 
en na een uur gespeeld te heb-
ben stond er een stand van 17-
14 op het scorebord. Zo bleven de 
punten in Mijdrecht en belangrij-
ker nog, Atlantis nam de kopposi-
tie van Gemini over.
Het leek wel vooraf zo opgezet. 
De nummer 1 tegen de nummer 
2 in de laatste wedstrijd van het 
jaar als beide ploegen alleen el-
kaar nog niet getroffen hadden. 

Gemini stond bovenaan en had 
slechts 1 punt laten liggen. Atlan-
tis had door een zeer slechte sei-
zoenstart de allereerste wedstrijd 
al 2 punten laten liggen, maar 
heeft zich herpakt en na dat fias-
co alle punten mee naar huis ge-
nomen. Het was dus een beladen 
wedstrijd. Bij winst zou de Rabo-
bank ploeg de koppositie overne-
men, maar bij verlies zou er een 
gaatje ontstaan en zou Atlantis 
het kampioenschap niet meer in 
eigen hand hebben. Zoals bij al-
le belangrijke wedstrijden begon 
Atlantis niet verschrikkelijk sterk. 
De ploeg uit Mijdrecht haalde niet 
haar optimale niveau, maar werkte 
er wel voor waardoor een redelijk 
gelijkopgaande strijd ontstond. 10 
minuten voor rust begon Atlantis 
aan een voorsprong te werken en 

met nog 5 minuten op de klok was 
er een gaatje van 3 punten. Helaas 
wist Gemini het gat terug te bren-
gen naar 2 punten en in letterlijk 
de laatste seconde wist een da-
me van Gemini vanuit de hoek van 
het veld met een flinke dosis ge-
luk ook de mand nog te vinden. Zo 
gingen de ploegen met een rust-
stand van 8-7 de kleedkamers in 
en was het nog lang niet gedaan.
In de tweede helft duurde het even 
voordat de score loskwam, maar 
gelukkig was het Atlantis dat als 
eerste de korf wist te vinden. Van-
af dat moment was het vlaggen-
schip van Atlantis duidelijk de bo-
venliggende partij. Er werd naar 
de juiste kansen gezocht en de-
ze werden ook afgerond. Even was 
duidelijk dat Atlantis eigenlijk in 
de 3e klasse thuishoort en werd 

de voorsprong naar een comfor-
tabele 6 punten uitgebreid. Toch 
verslapte de Rabobank forma-
tie daarna weer en kwam Gemi-
ni terug tot op 2 punten. Atlan-
tis hield gelukkig het hoofd koel 
en speelde de wedstrijd rustig uit. 
Toen het verlossende fluitsignaal 
klonk stond er een stand van 17-
14 op het scorebord. Atlantis gaat 
nu als koploper het nieuwe jaar in, 
maar de competitie is pas op de 
helft. De eerstvolgende wedstrijd 
is op 12 januari. Dan zal het door 
Rabobank gesponsorde Atlantis 1 
om 15.40 uur in sporthal de Phoe-
nix aantreden tegen SDO uit Hille-
gom, de ploeg waar de Mijdrech-
tenaren de vorige keer de punten 
heeft laten liggen. Dus kom kijken 
en help Atlantis ook in het nieuwe 
jaar naar de overwinning!

Biljarters hebben geen winterstop
Regio - De meeste sporten op 
groene velden kennen een winter-
stop, maar de biljarters op het groe-
ne laken gaan onvermoeibaar door. 
Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met het feit dat biljarten een “bin-
nensport” is en de veldsporten een 
“buitensport”. Toch zijn er biljarters 
die ook wel eens paar weken rust 
willen hebben, maar het programma 
laat dit niet toe. Er is natuurlijk wel 
een mogelijkheid om met de spelers 
in een team te schuiven. Vele biljart-
clubs maken daar gebruik van door 
met wisselende teams te spelen. De 
teamleider bepaalt welke spelers 
opgesteld worden. Een speler die 
elke week speelt is Hans van Eijk 
(zie foto) van De Springbok. Dat bil-
jarten een sport van veel doen is liet 
Hans afgelopen week zien. Hij was 
goed voor de kortste partij van de 
week in 14 beurten. De oudste spe-
ler in De Ronde-Venen-Competitie 
Joop Luthart scoorde de procentu-
eel hoogste serie van de week met 
23 caramboles = 37,09% van zijn to-
taal.

1e Divisie:
De Merel/Heerenlux 4 verloor met 
2-7 van De Kuiper/van Wijk. Na lan-
ge spannende partijen trokken Kees 
de Zwart, Pieter Coenen, en Toi-
ne Doezé aan het langste eind voor 
De Kuiper/van Wijk. Gijs van der 
Vliet redde de eer voor zijn team. 
De Springbok 1 had met 7-2 geen 
moeite met ASM Mijdrecht 3. Hans 
van Eijk in 14 beurten en een moy-
enne van 5,714 was de grote man bij 
De Springbok 1. Kees de Bruin was 
in 17 beurten en eem moyenne van 

10,588 ook op dreef. Henk Spring in 
’t Veld vond 21 beurten genoeg om 
te winnen. Bob’s Bar won nipt met 
5-4 van De Paddestoel 2. De bes-
te partij speelde Richard Schreurs 
door in 17 beurten Jim van Zwieten 
te verslaan. Pim de Jager en Robert 
Daalhuizen waren veel te sterk voor 
hun tegenstanders van Bob’s Bar. 
De Schans liet ASM Mijdrecht 4 met 
4-5 ontsnappen. Vader Willem en 
dochter Laura van der Graaf haal-
den met ruime overwinningen ook 
het extra punt voor ASM Mijdrecht 
4 binnen. De Vrijheid/Biljartmakers 
won regelmatig met 7-2 van De Me-
rel/Heerenlux 3. Bert Loogman was 
in 19 beurten veel te sterk voor Wim 
Berkelaar. Jos Lugtigheid en Bart 

Dirks wonnen met veel meer moei-
te van Cor van Wijk en Jeroen van 
Rijn. Caty Jansen redde de eer voor 
haar team.

2e Divisie:
Cens 2 verloor op het nippertje met 
4-5 van De Merel/Heerenlux 2. Jos 
Bader en Gert Vis hielden de punten 
in Mijdrecht. Gijs Rijneveld en Frank 
Witzand namen met overwinningen 
ook het extra punt mee naar Vinke-
veen. De Merel/Heerenlux 1 den-
derde met 8-1 over Stieva Aalsmeer 
heen. John Vrielink en Derk Bun-
ders zorgden met een gelijkspel 
voor de ‘knaller’ van de avond. Bert 
Fokker won na een thriller van Lu-
cia Burger. Kees Griffioen en Wal-

ter van Kouwen maakten het feest 
compleet voor De Merel 1. ASM 
Mijdrecht 1 had met 5-4 veel moeite 
tegen De Kromme Mijdrecht. Rene 
Hoogenboom en Cor Ultee zorgden 
voor winst van de thuisclub. Adrie 
van Yperen en Lanette Engel na-
men de punten mee voor De Krom-
me Mijdrecht. De Paddestoel 1 won 
met 5-4 van Cens 1. Joop Luthart 
was veel te sterk voor Michel Bak. 
Sander Pater won na een lange 
spannende partij van Jamal Ban-
mousa. ASM Mijdrecht 2 was met 
6-3 de baas over De Springbok 2. 
Deze wedstrijd kenmerkte zich door 
lange partijen. Opmerkelijk was de 
dubbele winst van Patrick Schuller 
voor ASM Mijdrecht 2.  
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Gratis Sportief wandelen 
in januari

Regio - “Iedereen denkt dat we ‘al-
leen maar’ wandelen”, zegt een van 
de deelnemers ”Maar dat is niet zo. 
We doen onderweg pittige tempo-
loopjes en oefeningen.”
Iedere woensdag tussen 10.15 en 
11.15 uur is er wandeltraining in De 
Kwakel, met conditie-oefeningen, 
maar ook oefeningen voor techniek, 
lenigheid en sterkere spieren.
Er wordt altijd begonnen met een 
warming up, dan gaan ze lopen 
en bij terugkomst is er een cooling 

down en wordt gezamenlijk koffie 
gedronken in de gezellige kantine 
van de KDO.
Warm gelopen? Kom dan de maand 
januari gratis proberen of het iets 
voor u is.
‘Sportief wandelen’ begint het nieu-
we jaar 9 januari op woensdagoch-
tend om 10.15 uur bij de ingang van 
de KDO sporthal aan de Vuurlijn in 
De Kwakel. Voor meer informatie en 
opgeven: Lydia de Rijk, tel: 0297-
522382 of info@uwbeweegreden.nl

Fantastisch gymspektakel 
voor turnsters van GVM
Regio - Afgelopen zaterdag 22 de-
cember toog een delagatie van wel 
41 man/vrouw (vooral de turnse-
lectie) naar het Topsport Centrum 
in Almere om daar het hét turn- en 
gymspektakel van het jaar bij te wo-
nen. 
Allereerst mochten de turnsters zelf 
actief aan de gang op de tumbling-
baan, de trampolines, het Rohnrad 
ofwel op de diverse Acro en Ritmi-
sche gymnastiek onderdelen. Moe 
geturnd konden ze uitrusten in de 
grote arena waar een fantastische 
spektakel losbarstte. Het turngala 
stond in het teken van de Olympi-
sche Spelen in Londen. Diverse me-
daillewinnaars en talenten uit bin-
nen en buitenland kwamen hierbij 

aan bod. Zo passeerden de Neder-
landse turnhelden Celine van Ger-
ner, Wyomi Masela, Jeffrey Wam-
mes, Yuri van Gelder en Rea Len-
ders de revue, maar ook diverse in-
ternationale medaillewinnaars/ta-
lenten in de ritmische gymnastiek, 
acrobatiek en tumbling uit Honga-
rije, Bulgarije, Canada, België, Roe-
menië, Engeland en Amerika. Het 
was niet alleen puur turnen, ook 
‘Holland Got Talent’ had een af-
vaardiging met een indrukwekkend 
springtouw act van 4 Belgische jon-
gens. De acrobatische talenten uit 
Ethiopië kregen eveneens heel veel 
waardering voor hun uitzonderlijke 
acts. De diverse onderdelen werden 
aan elkaar verbonden (gesproken 

of gezongen) door Ellen ten Damme 
en Henk van Zetten (sportcommen-
tator, vooral bekend van zijn com-
mentaar tijden de gouden act van 
Epke Zonderland). En het was Epke 
zelf die met wederom een indruk-
wekkende rekstokoefening het ga-
la mocht afsluiten tot groot enthou-
siasme van het publiek!
Ondanks dat het voor de kleinsten 
al wat laat was, lieten ze de kans 
niet ontnemen om handtekenin-
gen te vergaren van hun turnhel-
den. Na veel gedrang kwamen de 
GVM turnsters terug met vele hand-
tekeningen en wat foto’s. Een gran-
diose belevenis voor de Mijdrecht-
se turnsters die zij niet gauw zullen 
vergeten!

Word Rummikubkampioen van De Kwakel!
De Kwakel - Wilt u kans maken om 
rummicubkampioen van De Kwakel 
en omgeving te worden? Doe dan 
mee met het open ALS Rummikub 
toernooi, Dit toernooi wordt georga-
niseerd op vrijdag 4 januari a.s. bij 
sv KDO om 19.30 uur.
Het inschrijfgeld t.w.v. 10 euro in-
cl. koffie met iets lekkers zal in zijn 
geheel ten goede komen voor de 
ALS Stichting. Tevens zal er een lo-
terij plaats vinden waarbij u prach-
tige prijzen kunt winnen. Het Rum-
mikubtoernooi gaat voor de vier-
der keer worden georganiseerd. 
Vorig jaar was de opkomst weder-
om groots, het enthousiasme over-
weldigend en de opbrengst was on-
verwachts super. Met als gevolg dat 

KDO voor de vierde keer op herha-
ling gaat. Het afgelopen jaar is de 
spierziekte ALS meerdere malen on-
der de aandacht geweest op onder 
andere TV. Helaas zijn er nog onvol-
doende financiële middelen om on-
derzoek mogelijk te maken. Kwake-
laar Alex Duijn wordt al vijf jaar ge-
confronteerd met deze ziekte. Spie-
ren worden stuk voor stuk uitge-
schakeld met een dodelijke afloop 
als gevolg. Helaas heeft Kwakelaar 
Frank Vlasman de strijd tegen ALS 
onlangs verloren. Des te meer reden 
om met z’n allen de schouders on-
der een goede opbrengst te zetten. 
KDO hoopt met elkaar op een ge-
zellig avond rummikub met tussen-
door een loterij waarbij mooie prij-

De Nappies winnaar van spannende 
voorronde quakeltoernooi
Regio - De eerste wedstrijd tijdens 
de 2e voorronde van de heren op 
het Quakeltoernooi ging tussen ou-
de bekende Hartog Timmerwerken 
en nieuwkomer Schijf Grondborin-
gen. Daar waar het in het begin van 
de wedstrijd gelijk op gaat, neemt 
Schijf in een periode van 5 minu-
ten ruim afstand met 3 doelpunten. 
Deze jonge jongens met hun roots 
allemaal bij RKDES spelen leuk en 
technisch voetbal en lopen uitein-
delijk uit naar 5–0. Dat belooft wat 
voor de rest van de avond.
Een Uithoornse derby in de 2e wed-
strijd met de “oudjes” van Nieuw 
Deco Boys tegen de “jonkies” van 
Kika, voor het grootste deel be-
staand uit spelers van Legmeervo-
gels 1 zaalvoetbal. De wedstrijd kan 
alle kanten op en uiteindelijk weten 
beide partijen 1 maal te scoren.
Daarna spelen Nieuwveen United 
en de Nappies hun 1e wedstrijd van 
de avond tegen elkaar. Ook hier een 
redelijk gelijkopgaande strijd maar 
de Nappies weten hun Quakeltoer-
nooi ervaring 2 keer goed uit te spe-
len en winnen de wedstrijd dus met 
2–0 en gaan na 1 speelronde sa-
men met Schijf Grondboringen aan 
kop. In de 2e speelronde doet Schijf 
wat het moet doen en wint in een 
spannende wedstrijd met 1–0 van 
Kika. De Nappies blijven goed vol-
gen door met 2–1 te winnen van 
Hartog Timmerwerken. Nieuw De-
co Boys speelt ook z’n 2e wedstrijd 
gelijk en daarmee pakken de man-
nen van Nieuwveen United hun 1e 
punt van de avond. De 3e speelron-
de begint verrassend doordat het tot 
dan toe ongeslagen Schijf Grondbo-
ringen haar eerste punten verspeelt 

tegen Nieuw Deco Boys, dat ook in 
de 3e wedstrijd tot een puntende-
ling komt: 0–0. De Kwakelaars van 
Hartog Timmerwerken laten vervol-
gens zien dat ze wel degelijk kun-
nen voetballen en pakken de eerste 
punten van de avond door Nieuw-
veen United ruim met 4–0 te ver-
slaan. Ondanks het soms oogstre-
lende technische voetbal van Kika 
blijkt de effectiviteit van De Nap-
pies de doorslag te geven als zij te-
gen elkaar spelen in hun 3e wed-
strijd. Enigszins geflatteerd wordt 
het maar liefst 6–1 en dat betekent 
dat De Nappies nog altijd het volle 
pond heeft en met 9 punten aan de 
leiding gaat. Kika is definitief uitge-
schakeld voor een finaleplaats.
Als de Kudelstaarters van Schijf nog 
wat wilden dan moest er in de 4e 
wedstrijd gewonnen worden van 
Nieuwveen United. Gezien de uit-
slagen tot nu toe zou dat op papier 
moeten kunnen en al snel wordt het 
krachtsverschil uitgedrukt in een 
1–0 voorsprong. Het duurt dan ech-
ter erg lang voordat de score wordt 
verdubbeld maar met die 2–0 eind-
stand komt Schijf op 10 punten uit 
4 wedstrijden en daarmee houden 
zij een finaleplaats in eigen hand. In 
de Uithoornse derby tussen Nieuw 
Deco en De Nappies worden geen 
cadeautjes weggegeven. Lange tijd 
lijkt een schitterende omhaal van 
Mels Bos van De Nappies het hoog-
tepunt van de wedstrijd te zijn, ove-
rigens kundig gestopt door de kee-
per van Nieuw Deco. Maar 5 minu-
ten voor tijd komt Nieuw Deco mid-
dels een snelle counter op 1–0 en 
vlak daarna zelfs op 2–0. De span-
ning wordt 3 minuten voor tijd te-

ruggebracht door een geplaatst 
schot in de kruising. De Nappies 
spelen vervolgens alles of niets en 
dat is succesvol want een minuut 
voor tijd wordt het nog 2–2. Maar in 
zaalvoetbal kan er binnen een paar 
minuten veel gebeuren en 2 secon-
den voor de zoemer maakt Nieuw 
Deco toch nog de winnende tref-
fer. Zij zijn ondanks deze overwin-
ning wel uitgeschakeld. In deze 
spannende wedstrijd moet De Nap-
pies dan wel winnen en na 5 minu-
ten spelen komen ze verdiend op 
een 1–0 voorsprong. De jonkies van 
Schijf zetten alles op alles om weer 
op gelijke hoogte te komen om-
dat bij een gelijke stand zij door-
gaan naar de finale, en dat lukt ook 
want na 8 minuten staat het weer 
1–1. Het spel golft op en neer en uit 
1 van de uitvallen van De Nappies 
wordt het 2–1. Deze voorsprong ge-
ven de routiniers niet meer uit han-
den en dus zien we De Nappies te-
rug op 10 februari in de finale.

De eindstand van deze 2e heren 
voorronde is als volgt:
De Nappies 12 punten
Schijf Grondboringen 10 punten
Nieuw Deco Boys 7 punten
Kika 5 punten
Hartog Timmerwerken 5 punten
Nieuwveen United 1 punt

Uiteraard is er ook op deze avond 
weer geld opgehaald ter bestrijding 
van de ziekte ALS en dan in het bij-
zonder ter ondersteuning van Team 
Frank dat de Mont Ventoux zal be-
klimmen in het kader van de Tour 
Du ALS. Het Quakeltoernooi krijgt 
op 12 januari een vervolg. 

WLC breidt uit met een eigen 
locatie en een nieuw lesaanbod

Regio - Eindelijk is het dan zover. 
WLC heeft een eigen locatie!
De ruimte is gelegen in Mijdrecht en 
bestaat uit 2 verdiepingen van circa 
200 m2. “We gaan de komende da-
gen hard werken om alles af te heb-
ben zodat we snel aan de slag kun-
nen. Door deze grote stap hebben 
we het lesaanbod kunnen uitbrei-
den met Light Bootcamp en kick-
boksen voor de jeugd”, vertelt Wil-
lem Lindeboom, eigenaar van WLC.

Wat is Light Bootcamp?
Light Bootcamp-lessen zijn speci-
aal bedoeld voor mensen die lek-
ker willen bewegen maar dit rustig 
op willen bouwen. Deze lessen zijn 
er op gericht om mensen die niet fit 
zijn op een rustige en verantwoorde 
manier te laten werken aan hun al-
gehele fitheid. In deze lessen wordt 
meer tijd uitgetrokken voor de uit-
leg en uitvoering van de oefeningen. 
Hierdoor zijn deze lessen met name 
geschikt voor mensen die lange tijd 
niks hebben gedaan, herstellende 
zijn van een blessure, kampen met 
overgewicht of zwakke gewrichten 
hebben. Tijdens de Light Bootcamp-

lessen worden namelijk belastende 
oefeningen zoals sprinten, opdruk-
ken en springen vermeden totdat 
men in een goede conditie is om dit 
wel te kunnen doen. WLC wil graag 
dat iedereen plezier beleeft aan het 
sporten, en dat staat ook centraal 
tijdens de lessen. Nevendoelstellin-
gen zoals afvallen, revalideren etc. 
kunnen samen met WLC besproken 
worden. Vanaf 17 januari worden de 
Light Bootcamp lessen gegeven op 
donderdagochtend om 9.30 uur in 
de nieuwe locatie van WLC.

Kickbokslessen jeugd vanaf 
maandag 28 januari bij WLC
Kickboksen wordt steeds popu-
lairder bij kinderen. Na zwemmen, 
voetbal en hockey komt het kick-
boksen steeds meer in trek, omdat 
het een lekkere explosieve, veelzij-
dige en intensieve training is. Daar-
om geeft WLC vanaf maandag 31 
januari ook kickbokslessen voor de 
jeugd. Deze lessen zijn voor jongens 
en meisjes van 12 jaar t/m 16 jaar. 
Tijdens deze lessen worden de ba-
sis stoot- en traptechnieken uitge-
legd. Het zijn technische en condi-

De Vinken B1 als koploper naar 2013
Vinkeveen - Op een regenachti-
ge zaterdagmiddag speelde koplo-
per, het korfbalteam De Vinken B1, 
de laatste competitiewedstrijd van 
2012 tegen het laaggeklasseerde 
ESDO B1. In de aanval startten aan-
voerster Romy Bras, Mirjam Ousso-
ren, Jerom Stokhof en Patrick Mur. 
In de verdediging begonnen Tiffa-
ny ten Den, Amber Nagtegaal, Mike 
Duikersloot en Melvin Jansen. 
Dat het regenachtig was werd niet 
alleen in de korte sprint van de auto 
naar de sporthal duidelijk, ook bin-
nen was het te merken. In de buurt 
van beide korven druppelde wa-
ter uit het dak op de sport vloer. Dit 
leidde al tot gevaarlijke situaties in 
de wedstrijd die eerder gespeeld 
werd. Even was er sprake van een 
mogelijke afgelasting, maar met wat 
handdoeken langs de kant werd het 
nodige verholpen.
De wedstrijd vond dus doorgang. 

Al snel kwam de thuisploeg op een 
1-0 voorsprong, maar meteen wist 
Patrick Mur mooi gelijk te maken 
via een doorloopbal. Melvin Jansen 
via een schot en Amber Nagtegaal 
met een kansje zorgen voor de eer-
ste voorsprong voor De Vinken. ES-
DO scoorde via een strafworp, Pa-
trick Mur deed dat kunstje na: 2-4. 
En nog voor rust wist het duo Mike 
Duikersloot en Melvin Jansen bei-
de te scoren, wat resulteerde in een 
ruime 2-6 voorsprong. Op papier 
een goede ruststand en daar waren 
de Vinkeveners zeker niet ontevre-
den over, maar het spel was nog niet 
helemaal naar behoren.
In de tweede helft werd er aan Vin-
kenzijde ook wat slapjes begon-
nen, ESDO scoorde via twee door-
loopballen. Mike Duikersloot stond 
lekker te schieten, hij scoorde zijn 
tweede afstandsschot: 4-7. Daar-
na zijn de reserves Lisa van Diemen 

en William Leeflang gaan warmlo-
pen. Met wat vers bloed werd ge-
tracht nog wat pit in de wedstrijd 
te brengen. Voor er gewisseld werd 
wist Romy Bras echter nog keurig 
op één been raak te schieten. En het 
laatste Vinkendoelpunt is gescoord 
door Mike Duikersloot van een flin-
ke afstand. De eindstand was 6-9 in 
het voordeel van de Vinkeveners. 
Het was voor het team van De Bron 
eigenlijk een van de mindere wed-
strijden van dit zaalseizoen. Waar 
doorgaans met een flinke dosis 
energie en enthousiasme gespeeld 
wordt, was het nu te gemakzuchtig. 
Maar de Vinkenjeugd pakte de pun-
ten mee naar huis en daarmee blijft 
de B1 aan kop met tien punten uit 
zes wedstrijden en de doelcijfers 53 
voor en 33 tegen. Grootste concur-
rent EKVA B3 heeft overigens nog 
geen punt verloren, maar twee wed-
strijden minder gespeeld.

zen dankzij de vele sponsors te win-
nen zijn. Zij verwachten het bedrag 
van de voorgaande jaren te kunnen 
evenaren.  
Bent u niet in de gelegenheid om 
naar het open ALS Rummikubtoer-
nooi te komen dan kunt u ook een 
donatie overmaken via de actie. Ga 
dan naar: www.alsvrienden.nl en 
kijk bij: nieuwe acties, hierbij staat 
hoe u voor deze actie kunt doneren.

Heeft u prijzen om te sponsoren 
voor de loterij of heeft u vragen dan 
kunt u contact opnemen met: Ni-
cole van der Knaap: 06-23141206. 
Renée Tilburgs: 06-30607896. Ber-
ry Groen: 06-51532194 of Anneke 
Raadschelders: 06-11465465.

tionele lessen waarbij geen fysiek 
contact plaatsvindt. De leerlingen 
trainen met elkaar en op de boks-
zakken. De lessen vinden plaats op 
maandag en donderdag van 18.00 
tot 19.00 uur in Mijdrecht. De les-
sen worden gegeven door Wil-
lem Lindeboom. Willem geeft al 
13 jaar les in vechtsporten en wil 
graag met iedereen zijn passie de-
len. In Mijdrecht geeft hij al 3 keer 
per week les aan jongvolwassenen, 
en vanaf 28 januari door de toene-
mende vraag ook aan de jeugd. Ben 
je enthousiast geworden? Kom dan 
lekker trainen bij WLC! Meer we-
ten? Kijk op de website voor meer 
informatie en om je aan te melden:  
www.wlc-trainingen.nl




