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Uithoorn - Afgelopen week ontving 
onze redactie het volgende bericht 
van Sebastiaan Raadschelders en 
Nick Verkerk uit Uithoorn. 

“Vorige week dinsdag zijn wij rich-
ting het water, dat grenst aan de 
Amstelland Bibliotheek Uithoorn, 
gegaan om te kijken hoe het met de 
vissen zou zijn, gezien het feit dat er 
ook vorig jaar nogal wat vissen wa-
ren gestorven na een vorstperiode. 
Het bleek een opzienbarend aantal 
vissen meer te zijn dan het jaar er-
voor! Dit wijten wij aan het slechte 
onderhoud van het water door het 
bedrijf Waternet dat dit water in zijn 

bezit heeft. Dit water heeft een aan-
tal jaren terug een diepte gehad van 
2 meter. Het water is momenteel 
nog maar 1,20 meter diep. Wij we-
ten dus wel bijna zeker dat, door-
dat de vrieskou is ingetreden op het 
water, de gassen van de bodem om-
hoog zijn gekomen en dus niet vrij 
konden komen omdat er een dik-
ke laag ijs op lag. Als gevolg hiervan 
zijn de vissen gestikt. Wat Water-
net had moeten doen is: het water 
meer op een constante diepte hou-
den van 2 meter door het uit te bag-
geren, zodat de vissen meer bewe-
gingsvrijheid hebben en meer zuur-
stof. Verder valt ons ook op dat er 

totaal geen zuurstofplanten aanwe-
zig zijn in het water. Dit duidt op een 
slechte kwaliteit van het water, het 
water is zwart en het ruikt naar rot-
tende bladeren en naar gassen. Wij 
zijn daarom ook niet te spreken over 
het onderhoud van het water en dus 
kunnen wij als karpervissers onze 
hobby en onze passie niet meer met 
liefde uitoefenen. 
Wij hopen daarom ook dat er nu 
eens een keer actie wordt onderno-
men, want dit kan gewoon niet lan-
ger meer!” 
Aldus Sebastiaan en Nick namens 
een grote groep karpervissers uit 
Uithoorn.

Onnodige vissterfte in het 
water bij de bibliotheek

Uithoorn - Tijdens een informele bij-
eenkomst op donderdag 6 januari op 
het hoofdkantoor van medehoofd-
sponsor UBA, overhandigde Eric Ver-
kerk, voorzitter van de Lions Club Uit-
hoorn, de opbrengst van het Gala aan 
de Amstel aan Rick Moorman van 
Stichting Jeugdfonds Uithoorn/De 
Kwakel. Maar liefst 13.000 euro was 

door de Uithoornse inwoners en het 
bedrijfsleven met hun genodigden in 
november bijeengebracht voor het 
Gala aan de Amstel, dat ook dit jaar 
weer perfect was georganiseerd door 
de Lions Club Uithoorn. De meer dan 
350 gasten en de sponsors vermaak-
ten zich uitstekend op het feest in het 
Rechthuis, met veel muziek en enter-

tainment. Voor de Stichting Jeugd-
fonds Uithoorn/De Kwakel is dit be-
drag een welkome bijdrage bedoeld 
voor de kansarme jeugd in de ge-
meente Uithoorn. Hierdoor krijgen 
veel kinderen toch de mogelijkheid 
om in verenigings- of groepsverband 
deel te nemen aan sportieve en/of 
culturele activiteiten.

Gala aan de Amstel brengt 
maar liefst 13.000 euro op
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Politie zoekt getuigen poging overval woning

Bewoners werken gewapende 
overvallers hun woning uit
Uithoorn - Twee jonge mannen 
hebben op woensdag 5 januari ge-
probeerd een overval te plegen op 
bewoners van een huis aan het Her-
man Gorterhof. De twee belden aan 
rond 15.30 uur en verschaften zich 
vervolgens met geweld toegang tot 
de woning. Binnen ontstond een 
gevecht tussen de bewoners en de 
gewapende overvallers, waarna de 
laatsten besloten te vluchten. Zij 
renden vervolgens een nabijgele-
gen parkje in. Het signalement van 

de verdachten luidt als volgt:
Verdachte 1: ongeveer 20 à 21 jaar 
oud; 1.65–1.70 meter lang; lichtge-
tinte huidskleur; heel kort gemilli-
meterd zwart haar; slank postuur; 
onopvallend gezicht, netjes om te 
zien; zwart nylon jack.
Verdachte 2: ongeveer 20 à 21 jaar 
oud; lichtgetinte huidskleur; kort 
krullend haar; normaal postuur; 
droeg een baseballpet met een 
groot wit embleem en witte strepen; 
korte beige/bruine jas.

Heeft u die bewuste middag iets 
gezien om en/of nabij het Herman 
Gorterhof, denkt u de verdachten te 
herkennen aan de hand van de ge-
noemde signalementen of heeft u 
andere informatie over de overval 
en/of de verdachten? 

Als u nog niet hebt gesproken met 
de politie, neemt u dan contact op 
met het Overvallenteam van district 
Zuid via tel. 0900-8844. Anoniem 
kan ook, op tel. 0800-7000.

Regio - Afgelopen zaterdag 8 janu-
ari is de Salontheater Award uitge-
reikt aan Vocal Power. Tijdens een 
spetterend live optreden op een 
drukbezochte Nieuwjaarsparty in 
de Uithoornse Buitenhof werd de 
Pink CD Award 2010 overhandigd 
door Frans Geldman, initiatiefnemer 
van deze prestigieuze prijs.  Vocal 
Power heeft deze prijs mogen ont-
vangen vanwege hun groot enthou-
siasme, hun perfectionisme en hun 
vakvrouwschap. Zoals de jury het 
mooi wist te verwoorden is deze 
prijs niet alleen voor de dames maar 
zeker ook voor de mannen achter 
dit talentrijke trio die zorgen voor 
de techniek, PR, etc. De dames van 
Vocal Power zijn ooit begonnen bij 
het Popkoor Da Capo alwaar zij deel 
hebben uitgemaakt van het ook al 
zo populaire Amstel Gospel Choir. 
Inmiddels timmeren zij alweer een 
aantal jaren aan de vocale weg, dat 
met veel succes mag worden vast-
gesteld. Onlangs gaven zij nog een 
spetterend en vooral sfeervol con-
cert in de Thamerkerk. Na de uit-

Uitreiking Salontheater Award 2010

Winnaars Vocal Power

Regio - Eind december is er door 
het Amstelring Hulpmiddelen Cen-
trum in Oude Meer een grote zen-
ding zorghulpmiddelen verscheept 
naar Suriname. Het gaat om 
zorghulpmiddelen die inwoners uit 
Amstelland en Meerlanden bij Am-
stelring kunnen huren of lenen. De-
ze hulpmiddelen worden na een be-
paalde tijd afgeschreven maar zijn 
dan nog goed bruikbaar. De zen-
ding is bestemd voor een verzor-
gingshuis in Paramaribo waar nog 
hele afdelingen leegstaan maar 
waar wel veel vraag is naar intra-

murale zorg. Vele mensen in Suri-
name kunnen de komende jaren 
gebruikmaken van de geschonken 
hulpmiddelen die daar zo hard no-
dig zijn.
Op initiatief van Edith en Max Brug-
man worden deze hulpgoederen 
aan dit verzorgingshuis in Parama-
ribo geschonken. In Suriname ont-
moetten zij Max Chin A Sen jr. Hij is 
betrokken bij de stichting ‘Zorg Sa-
men voor Suriname’. Ook mevrouw 
Venitiaan, de echtgenote van de 
toenmalige president van Surina-
me, is bij deze stichting betrokken. 

De stichting heeft in de afgelopen 
10 jaar al vaker dergelijke zendin-
gen per zeecontainer verzorgd.
Mevrouw Venetiaan draagt er per-
soonlijk zorg voor dat alle goede-
ren op de juiste plek terechtkomen. 
Het gaat om zorghulpmiddelen zo-
als in hoogte verstelbare bedden en 
matrassen,  verstelbare stoelen met 
voetenbanken, rollators, rolstoelen 
en een tillift. Mede dankzij de inzet 
van Marion de Mos, manager van 
het Amstelring Hulpmiddelen Cen-
trum, en haar collega’s is deze zen-
ding mogelijk gemaakt.

Amstelring schenkt zorghulpmiddelen 
aan verzorgingshuis in Suriname

V.l.n.r.: Ludo Gribling (Stichting Jeugdfonds), Eric Verkerk (voorzitter Lions Club Uithoorn), Rick Moorman en Ed Diep-
grond (Stichting Jeugdfonds)

reiking werden de dames onthaald 
op een warm en uitbundig applaus...

Kortom een voortreffelijk start van 
2011 voor dit vocale trio.
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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, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhui-
zingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

COLOFON

Als u als bezoeker het gemeente-
huis binnenkomt, ziet de publiekshal 
er compleet anders uit dan voor de-
cember 2010. Eén van de belangrijke 
veranderingen in de hal zijn de nieu-
we balies. Deze klantvriendelijke ba-
lies hebben een rustige uitstraling en 
zijn voor iedereen toegankelijk. Ook 

mensen in een rolstoel kunnen nu ge-
makkelijk bijvoorbeeld een paspoort 
aanvragen. Wilt u meer weten over 
de nieuwe balies of alle andere ver-
anderingen in de publiekshal? 
Kom dan op zaterdag 12 febru-
ari kijken tijdens de Open Dag 
van 10:00 tot 14:00 uur!

Klantvriendelijke balies 
in gemeentehuis

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
20 JANUARI 2011

Op donderdag 20 januari 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad:
• Presentatie over Bouwplan De Oker (bestemmingsplan De Kwakel Zuid);
• Vaststellen bestemmingsplan De Kwakel:
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan;
• Nacalculatie en evaluatie Brede school De Legmeer.

Er is geen Politiek Debat maar bij de Stemmingen zullen de volgende onder-
werpen behandeld worden:
• Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezond-

heidszorg Amstelland (GR OGZ);
• Concept- wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2010;
• Concept- afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz Uithoorn 2010
 (Ioaw= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-

schikte werkloze werknemers. 
 Ioaz= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik-

te gewezen zelfstandigen)

De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 14 januari 2011 op de 
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 19 januari 2011 staat de 
agenda ook op de gemeentepagina. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi e van de ge-
meenteraad van Uithoorn, tel.: 0297- 513 963 of e-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de 
griffi e (per telefoon of e-mail).

Onderwijsinformatiemarkt
Op woensdag 19 januari 2011 vindt van 18.15 tot 19.45 uur de jaarlijkse 
onderwijsinformatiemarkt plaats. Dit jaar is de locatie daarvoor de hal 
van SG Thamen, J.M. den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn.
Diverse scholen van voortgezet onderwijs uit Uithoorn, Aalsmeer, Am-
stelveen en De Ronde Venen zullen zich presenteren. Op deze avond 
kunnen ouders/verzorgers en leerlingen van groep acht van het basis-
onderwijs kennismaken met de mogelijkheden die scholen voor het 
voortgezet onderwijs uit de omgeving te bieden hebben.

Vrijwilligers bij en sponsors van 
eindejaarsfeest in De Kwakel: 
Hartelijk dank!
De gemeente en de Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel zijn blij met 
het uitstekend verlopen feest rond de jaarwisseling. De Kwakel geeft 
zo een mooi voorbeeld van hoe je op een leuke manier met een gro-
te groep mensen Oud & Nieuw kunt vieren. Allemaal hartelijk bedankt 
voor de inzet en bijdrage in welke vorm dan ook. De coördinator van dit 
feest is Paul Boere en hij is graag bereid om tips te geven over de op-
zet van een dergelijke viering in bijvoorbeeld andere wijken. Hij is be-
reikbaar via: www.vuurwerkgroepdekwakel.nl

Met name bedanken wij de volgende vrijwilligers bij en sponsors van het 
eindejaarsevenement in De Kwakel: buurtbeheer De Kwakel, Kwakel-
se Veiling, Klaas Bos vishandel, Jan Kneppers bouwbedrijf, Kennis Hei-
werken, Van der Veldt bronbemaling, Spelt Bedrijven, Café Bolle Pouw, 
HMS Verhuur, Restaurant Leenders, Hot in Haar, Het Fruitpaleis, Ooster-
veer Assurantie & Adviescentrum, Schijf Groep, Rob Klijn, De Kuiper Ho-
reca, Rölinggroep, Waternet, familie Theo Röling, Aannemingsbedrijf Krijn 
Verbruggen, Martien van Zaal, Rick FM, brandweer Uithoorn, Dorpshuis 
De Quakel, tandarts F.A. Blom, Van Zaal Transport, Terazzobedrijf Bottici-
no, H.J. van Rijn en Zn., Parkotech Living, Hamar, keurslager Gert Stronk-
horst, Huub van Vliet Woninginrichting, Kooyman Sierbestrating & Tuin-
hout, Bar ’t Fort, AA Sloopwerken, EHBO De Kwakel, Henk Brouwer Elec-
tra, Kees Klomp, Cafetaria ’t Trefpunt, Poldersport, Feestcomité De Kwa-
kel, Eijk en Veldt Slagerij, Kees van Diemen betonijzervlechtbedrijf, Scou-
ting St. Joannesgroep, Kandelaar Electrotechniek, Bruinsma Hydrocultuur, 
Omtzigt B.V., Kooyman auto’s, De Noordpoel, Penelope Events, Dieren-
speciaalzaak Van Tol, Woonwinkel Reurings, E-markt Schalkwijk, bakke-
rij Westerbos & Mens, Betolux, Frans van Zaal Totaaltechniek en alle in-
woners van De Kwakel.

Gezellig, zonder overlast of 
gezondheidsklachten 
De open haard of houtkachel gaat 
meestal aan voor de gezelligheid. Tij-
dens het stoken van hout komen al-
tijd schadelijke stoffen vrij. Als u let 
op een paar eenvoudige punten kunt 
u overlast en gezondheidsklachten 
voorkomen of beperken. 

Verantwoord stoken
Het is belangrijk om de kachel goed te 
laten onderhouden. Laat de schoor-
steen elk jaar vegen en leeg de as-
lade op tijd. Ventileer extra wanneer 
u de kachel of haard aan hebt, want 
vuur heeft verse lucht nodig voor een 
goede verbranding. Stook niet bij 
windstil of mistig weer, de rook wordt 
dan niet goed afgevoerd en dat levert 
overlast op. Gebruik alleen droog en 
schoon hout, ook in allesbranders. 
Laat hakhout minstens een jaar dro-
gen. Stook nooit nat, geverfd of geïm-
pregneerd hout, restjes spaanplaat, 
triplex of hardboard. Bij het verbran-
den daarvan komen namelijk veel 
kankerverwekkende stoffen vrij. Ook 
ander materiaal als plastic, papier of 
textiel is niet geschikt voor de open 
haard. De kleur van de rook geeft in-
formatie over de verbranding. Witte 

of kleurloze rook is een goed teken, 
donkere rook geeft aan dat het vuur 
niet goed brandt. Vanwege de over-
last is de houtkachel of open haard 
niet geschikt als hoofdverwarming. 

Stoken en gezondheid
Rookoverlast van buren is vervelend 
en ongezond. Veel mensen met een 
open haard beseffen niet dat de lucht 
in hun eigen woning ook minder ge-
zond wordt door het stoken. De rook 
bevat fi jn stof, waarin kankerverwek-
kende stoffen voorkomen. Bij het sto-
ken op een verkeerde manier of met 
verkeerde brandstof, kunnen nog 
meer schadelijke stoffen ontstaan 
dan normaal, zoals koolmonoxide, 
dioxinen en formaldehyde. Voor-
al kinderen en mensen met gevoeli-
ge luchtwegen kunnen gezondheids-
klachten krijgen door rook.

GGD Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt zich 
bezig met lucht en gezondheid. Infor-
matie vindt u op http://www.gezond.
amsterdam.nl . U kunt ook contact 
opnemen via e-mailadres lo@ggd.
amsterdam.nl of telefoonnummer 
020-555 5405.

Houtkachels en open 
haarden

De bezorging van de nieuwe ge-
meentegids en de afvalkalender is 
in volle gang. Indien u gids en/of ka-
lender eind januari nog niet heeft ont-
vangen, kunt u deze opvragen bij de 
receptie van het gemeentehuis: tele-
foon 513 111. U kunt de nieuwe ge-

meentegids ook per e-mail aanvra-
gen: gemeente@uithoorn.nl
Vergeet dan niet uw adres met post-
code te vermelden. De gemeente-
gids 2011 is eind januari ook digi-
taal beschikbaar. Kijk hiervoor op 
www.uithoorn.nl

Gemeentegids 2011 en 
Afvalkalender Uithoorn

Uithoorn en De Kwakel kennen een 
rijk verenigingsleven dat grotendeels 
drijft op vrijwilligers. Het gemeente-
bestuur van Uithoorn is hier trots op 
en spreekt zijn waardering uit voor de 
belangloze inzet van al deze vrijwilli-
gers. Vrijwilligers worden dit jaar lan-
delijk in de schijnwerpers gezet.

Op 13 januari is in Den Haag bij het 
Binnenhof de officiële opening van 
het Europees jaar van het vrijwilli-
gerswerk (EJV 2011). Het doel hier-
van is te laten zien dat vrijwilligers-

werk leuk en zinvol is en dat talloze 
mensen het met plezier doen. Boven-
dien wordt de verscheidenheid aan 
vrijwilligersactiviteiten belicht. 
Vele burgers - ook Uithoornaars en 
Kwakelaars - kennen de verschil-
lende activiteiten niet. Onze oproep 
aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisa-
ties, vrijwilligerscentrales en bedrij-
ven is: Laat zien wat je al doet, vooral 
in het EJV 2011. Meer informatie 
www.vrijwilligerswerk.nl

Europees jaar van het 
vrijwilligerswerk 2011

Wie in de Stadsregio Amsterdam een sociale huurwoning zoekt, kijkt 
op de website www.woningnet.nl of leest de woningkrant. Via Woning-
Net bieden de woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam hun so-
ciale huurwoningen aan. In de presentatie van dit woningaanbod gaat 
begin 2011 het een en ander veranderen.
 
Vind op maat
De website www.woningnet.nl wordt helemaal vernieuwd om het de 
woningzoekende mogelijk te maken gericht naar woningen te zoe-
ken. Bij het zoeken van een andere woning wordt het met de verbeter-
de website makkelijker om woningen te vinden die bij uw inschrijving 
passen én voldoen aan uw wensen. Via de nieuwe website ziet u wel-

ke slaagkans u heeft voor een woning. Zo kunt u een afweging ma-
ken of het zinvol is om op die specifi eke woning te reageren. De wo-

ningadvertenties bevatten meer informatie, foto’s, woningplatte-
gronden en buurtinformatie. De nieuwe website wordt begin 

2011 gelanceerd. Als de website eenmaal in gebruik is, tel-
len we na een aantal weken af voor de laatste woning-

krant. Na de laatste woningkrant is het woningaanbod 
alleen nog maar via www.woningnet.nl te vinden. 

Vervolgens gaan de woningcorporaties iede-
re week nieuwe woningen aanbieden (nu 

is dat iedere twee weken). In de krant 
en op de website van WoningNet 

kunt u de komende tijd meer 
lezen over deze veran-

deringen.

Veranderingen bij WoningNet
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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. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

14, 21 en Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal
28 jan. open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,- (voorinschrijving 

€ 9,-)
14, 21 jan 19.00-21.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwas-

senen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 
16, Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl 

14 jan. Kids @ the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix, 19.00-21.30 
uur. Entree € 3,-.

15, 22 jan. 15.00-17.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwas-
senen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 
16, Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl

15 jan. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, Uithoorn. Aanvang 
13.30 uur. Cursus ‘Spelend schilderen’. Start serie van 12 schil-
derlessen. Kosten: € 220. www.jokezonneveld.nl Nadere info: 
info@jokezonneveld.nl of 020-6418680

15 jan.  Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met 
een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,- vanaf 12.00 
uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur

16 jan. Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU). Aan-
vang 14.30 uur. Entree: € 12,-.

16 jan. t/m Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht. Werk van 
20 feb. Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van Schie en Jan de 

Valk. www.galeriefortaandedrecht.nl
18 jan. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
23 jan. 14.30 uur: optreden door kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen 

met het liedjesprogramma “Xing in herfst-en wintertijd” Toegang 
gratis. Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn

25 jan. Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
26 jan.  Woensdagochtendinloop: Kaarten maken. 9.30-11.30 uur 

Dorpshuis De Quakel
26 jan. Vita Welzijn en advies: Bingo in ’t Buurtnest; 13.45-16.00 uur. 

Bingokaartjes €0,50 per stuk. Entree is gratis.
28 jan. Vita Welzijn en advies: Shantykoor ‘de Raddraaiers’; 14.30 uur 

in wijksteunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven 
eten. Kaartverkoop ‘s morgens aan de bar in wijksteunpunt.

29 jan. Midwinterconcert KNA in De Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB 
Uithoorn, m.m.v. Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.

30 jan. 11.00-15.00 uur AKU Vakantiemakelaarsloop
4 feb.  Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
5 feb. Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-

15.00 uur. € 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging 
Uithoorn

19 feb.  Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur 
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,-; inschrijving t/m 16 feb.

25 feb. Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt Bilder-
dijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaartverkoop in 
februari aan de bar in wijksteunpunt.

Wethouder Jeroen Verheijen heeft op 
donderdag 6 januari een bewoonster 
uit Legmeer-West blij gemaakt met 
een cadeaubon van € 150. De ge-
lukkige winnares Mirjam Ohlenbusch 
heeft deze bon gekregen, omdat ze 
enige tijd geleden heeft meegedaan 
aan een enquête over de woontevre-
denheid in Legmeer-West.

Enquête
Enige tijd geleden hebben bewoners 
van Legmeer-West fase 1 en 2 mee-
gedaan aan een enquête over woon-
tevredenheid. De bewoners hebben 
het formulier zeer zorgvuldig inge-
vuld. Er hebben bijna 90 huishoudens 
gereageerd; dat is bijna 50% van 

de huishoudens in Legmeer-West. 
Daarvan heeft 95% aangegeven zeer 
tevreden te zijn met de woonkwaliteit. 
Onder de inzenders van de enquête 
is een cadeaubon verloot en die is af-
gelopen donderdag uitgereikt.

Veel informatie heeft de gemeen-
te ontvangen over de grootte van de 
slaapkamers, badkamers en berg-
ruimte. Wij hebben aan de hand van 
de uitkomsten een notitie opgesteld 
met verbeterpunten om te gebruiken 
bij komende nieuwbouw. 
Het is voor het gemeentebestuur be-
langrijk om te weten wat de bewo-
ners vinden van de woonkwaliteit in 
Uithoorn en De Kwakel.

Wethouder Verheijen 
deelt cadeaubon uit

Oud
Nieuw

naar
van

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

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
- maandag t/m vrijdag:  8.30 - 14.00 uur; vrije inloop
- maandag, dinsdag en donderdag: 14.00 - 17.00 uur; op afspraak
- woensdag:  8.30 - 17.00 uur; vrije inloop

Woensdag avondopenstelling 17.00 - 20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen of uittreksels.

Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.

Telefonische bereikbaarheid op 0297 - 513111
- maandag t/m donderdag:  8.30 - 17.00 uur
- vrijdag:  8.30 - 14.00 uur
 
Openingstijden Werk en Inkomen G2
- maandag en donderdag (Uithoorn):  8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):  13.30 - 16.30 uur; vrije inloop
- dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):  8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:  12.00 - 17.00 uur; op afspraak

Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:  8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 32 55
 
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 - 51 31 31

De gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn werken samen!

ACTIVITEITEN KALENDER
 3 maart Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van dagbe-

steding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur
8 maart  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50), 

13.30 uur
1 april Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
16, 22 en ‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel
23 april 20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 

13.30 uur
22 mei  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tus-

sen 11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gra-
tis.

2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, in-
schrijving 10.00-12.00 uur.

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

ALGEMENE INFORMATIE

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

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 

schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 

belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten 
voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden 

ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders 

vermeld. Voor het verstri jken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift 

zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit 

betekent dat de vergunning 
voor het verstrijken van 

de termijn al kan zijn 

uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden 
gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 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 voor-
ziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u 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 treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
-  Schetsontwerp aanleg Fiets- en voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Inzageperiode: 

22 december 2010 t/m 2 februari 2011. Nadere info: mevrouw M.A. Vermaas, 
tel. 0297-513111

 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
- ’t Fort 55, Vergunning aan de exploitant van café bar ‘t Fort voor het plaatsen 

van twee kansspelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 17 februari 2011

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “HÉLÈNE SWARTHLAAN”
In de wijk Zijdelwaard is een herontwikkeling voorzien op de locatie Hélène 
Swarthlaan. Op deze locatie is het voormalige schoolgebouw De Dolfi jn gesloopt 
en worden acht twee onder-één-kapwoningen en drie vrijstaande woningen voor-
zien. Deze herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Om de 
herontwikkeling mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplanprocedure gestart. 
Het voorontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan ligt in het kader van de in-
spraakprocedure vanaf vrijdag 14 januari 2011 t/m donderdag 27 januari 2011 ter 
inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatie-
centrum in de hal van het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van het ge-
meentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, tijdens de openingstijden van de bibliotheek en in Dorpshuis De Quakel tij-
dens de openingsuren van het dorpshuis. Binnen deze termijn kan iedereen een 
inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt 
worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 12 januari 2011
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INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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
Dierenkliniek Amstelplein 
Amstelplein 3 Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

PsyCHOLOgIsCHE 
HULPvERLENINg

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND

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

Verschijnt woensdag

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl

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

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

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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

Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDiTiE 3
OPlAAg 14.200

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

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

WWW.MEErBODE.nl

Uithoorn - Het was op een 
dinsdagochtend begin van het 
nieuwe jaar, dat ik, met mijn 
dochter achterop, naar school 
wilde fietsen. We waren lekker 
aan het kletsen over de hoe-
veelheid Blauwe Reigers, die 
we bij ons in en op de bevroren 
vijver konden zien, toen plot-
seling mijn stuur omklapte en 
wij binnen een tel samen he-
vig geschrokken midden op de 
weg lagen. Het had een aan-
tal weken flink gesneeuwd en 
de resten waren keihard in van 
die mini ijsbergjes aan de weg 
vastgevroren. Mijn dochter van 
10 jaar oud was ontzettend aan 
het huilen en ik had overal pijn 
en vooral in mijn linkerhand. 
Ik zag direct dat het mis was, 
want mijn pink stond scheef. 
Op hetzelfde moment liep er 
een man met een hond, die 
ik niet persoonlijk kende. Hij 
vroeg of hij ergens mee kon 
helpen, maar ik wilde alleen 
maar naar huis en verzekerde 
de man dat ik thuis wat din-
gen ging regelen. Daar bleek 
al snel dat mijn dochter alleen 
maar geschrokken was, zelf 
niets mankeerde, maar zich 
wel ernstige zorgen maakte om 
mij. Na een aantal telefoontjes 
en overleg, besloot ik zelf naar 
de spoedpost in Amstelveen 
te rijden zodra ik mijn dochter 
bij school af had gezet. Toen 
wij de deur uitstapten, reed er 
een vreemde auto de straat in 
en stopte voor onze deur. “Wat 

ga je doen?” vroeg de man, die 
zijn hond had verruild voor zijn 
auto. Ik vertelde hem mijn plan 
en zei dat ik in moest stap-
pen en dat hij mij wel even zou 
brengen. Totaal verrast over 
zoveel behulpzaamheid zijn we 
ingestapt. Toen hebben we ons 
aan elkaar voorgesteld, waarna 
hij  mijn dochter bij school af-
zette en met mij doorreed naar 
de eerste hulp. Daar stapte ik 
uit, Henk(?) parkeerde zijn au-
to en kwam mij in de wachtka-
mer opzoeken. 
De behandeling ging nog wel 
even duren (onderzoek, pa-
pierwerk, foto, uitslag, gips) 
dus ik bedankte de man vrien-
delijk voor zijn spontane hulp, 
vertelde dat ik een vriendin 
ging bellen om mij weer op te 
halen en vroeg waar hij woon-
de. Dat wilde de man niet zeg-
gen omdat hij absoluut geen 
bedankje wilde hebben en ver-
dween…

Wat was ik blij met deze man. 
Al jaren loopt hij met zijn hond 
rond in onze wijk en toch ken-
nen wij elkaar niet. Maar wat 
mij het meest ontroert, is dat 
er onbekende mensen zijn die 
je spontaan te hulp schieten, 
wanneer je het niet verwacht! 
Bedankt aardige behulpzame 
buurtgenoot!

Ester Krenn
Brederolaan 24

Uithoorn
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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 stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelij-
ke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews wor-
den gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van on-
ze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omge-
ving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. 
Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie 
een standpunt inneemt.

Bedankt aardige 
behulpzame 
buurtgenoot!

Eerste expositie van dit 
jaar in Galerie ‘t Fort
Uithoorn - Komende zondag 16 ja-
nuari zal bij Galerie Fort aan de 
Drecht de eerste expositie van 2011 
worden geopend. Met als titel “An-
ders dan Anders” laat deze expositie 
prachtig werk zien van Jan de Valk, 
Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out en 
Marchien van Schie. 
Saskia Bos maakt zand- en materie-
schilderijen. Zij gebruikt voor haar 
zandschilderijen zand van over de 
hele wereld. De herkomst inspireert 
haar bij haar werk. De kleurschake-
ringen, structuren en schittering van 
het zand tonen de pracht van de aar-
de. De laatste jaren voegt zij vonds-
ten toe aan haar zandschilderijen. 
Verweerde materialen met een eigen 
structuur en kleur, zoals stukjes lood, 
roest, hout. 
Van Yael Haller zijn er sieraden. Zij 
verwerkt klassieke materialen op een 
speelse manier, soms in combinatie 
met gevonden voorwerpen. Haar sie-
raden zijn heel expressief en hebben 
een grapje of iets nostalgisch. Ook 
vindt ze het belangrijk dat sieraden 
goed draagbaar zijn, lekker stevig en 
van dik materiaal. 
Verder laat Jos Out projecties van 
beelden op doek zien. Zij is een pro-
fessionele beeldhouwer. Sinds enige 
tijd maakt ze foto’s van haar beelden 
– vaak vanuit een verrassende hoek 
- en laat die afdrukken op dundoek. 
Deze doeken hebben een heel apar-

te sfeer ook, aan een muur of voor 
glas.
Marchien van Schie heeft bijzonde-
re stokobjecten. Zij maakt werken 
samengesteld uit stokken, omwoeld 
met beschilderd papier. Zo ontstaan 
bijzondere composities. Zij houdt van 
geometrische vormen en past die toe 
in haar werk. Aan de grote objecten 
geeft die beweging een extra dimen-
sie door de afzonderlijke ophanging 
van elke stok. 
Tot slot zijn er prachtige werken met 
emaille van Jan de Valk. Al 40 jaar 
is hij geboeid door het eeuwenoude 
materiaal emaille in al haar verschei-
denheid van uitingsvormen en tech-
nieken. “De hitte van het vuur gevan-
gen in kleur.” Met zijn speciale tech-
niek weet hij een groot aantal kleur-
variaties op te roepen. Hij maakt bij 
zijn werk ook gebruik van andere 
materialen.
De opening vindt plaats op zondag 
16 januari om 15.00 uur en zal wor-
den verzorgd door Chris Woerden, 
secretaris van de Stichting Oud-Uit-
hoorn.
De expositie is te zien tot en met 
zondag 20 februari op donderdag 
en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. 
Galerie ‘t Fort kunt u vinden aan Gre-
velingen 50 in Uithoorn. Meer info:
www.galeriefortaandedrecht.nl

Inschrijving voor schilderles 
in Atelier De Penseelstreek
Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Ongetwijfeld hebt u ook 
uw goede voornemens gemaakt. 
Misschien denkt er wel eens over 
om in het nieuwe jaar te gaan schil-
deren. In dat geval moet u eens 
gaan kijken in atelier ‘De Penseel-
streek’ aan de Potgieterlaan 16, 
waar op vrijdagavond 14 en 21 ja-
nuari van 19.00 tot 21.00 uur, en za-
terdag 15 en 22 jan. van 15.00 tot 17 
uur de mogelijkheid bestaat om in 
te schrijven voor een cursus aqua-
relleren of acryl. De lessen worden 
gegeven in een lichte ruimte, waar 
in kleine groepen (maximaal 8 per-
sonen) wordt geschilderd. U wordt 
begeleid door beeldend kunstenaar 
Corrie Eeltink, die al vele jaren met 
succes deze cursussen geeft. Het is 
mogelijk een basiscursus te volgen, 
bedoeld voor wie nog niet eerder 

geschilderd heeft. Voor de wat meer 
gevorderden wordt er een vervolg-
cursus gegeven, die ook geschikt 
is voor wie met acrylverf wil schil-
deren. De cursussen vinden zowel 
overdag als ’s avonds plaats.

Kindercursus
Tevens zal er een kleine kindercur-
sus (5 lessen) gegeven worden voor 
kinderen van 7 tot 12 jaar, waarin les 
gegeven zal worden in verschillende 
teken- en schildertechnieken.
Voor meer info kunt u bellen naar 
atelier ‘De Penseelstreek’, telefoon: 
0297-540444; 
Zie ook www.atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl; e-mail: info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl
Folders met informatie over de cur-
sussen kunt u vinden in de openba-
re bibliotheken.

Voorlichtingsavond eerste hulp bij 
brandwonden op de Vuurvogel
Uithoorn - Morgenavond, donder-
dag 13 januari, organiseert basis-
school de Vuurvogel aan de Arthur 
van Schendellaan 53 in samenwer-
king met de brandwondenstichting 
een voorlichtingsavond met als the-
ma “Eerste hulp bij brandwonden”. 
Echt waar, één kop thee is voldoen-
de om bij kleine kinderen zeer ern-
stige brandwonden te veroorzaken. 
Brandwonden zijn helaas de meest 
ernstige verwondingen die een kind 
kunnen overkomen. Daarom moe-
ten we er samen voor zorgen dat we 
brandwonden voorkomen!
Onderzoek toont aan dat baby’s, 
dreumesen en peuters verreweg 
het grootste risico lopen op ernsti-
ge brandwonden. Wij nodigen u dan 
ook van harte uit voor een voorlich-
tingspresentatie van de Nederland-
se Brandwonden Stichting. 

Waargebeurd
In ongeveer 1,5 uur worden aan de 
hand van waargebeurde praktijk-

voorbeelden de onderwerpen brand 
en brandwonden toegelicht. Samen 
wordt besproken
-  hoe u onnodige risico’s voor uw   

  kind kunt vermijden;
-  hoe u uw huis veilig maakt; 
-  hoe u de juiste eerste hulp aan 

kinderen kunt verlenen na een 
brandwondenongeval.

Uiteraard is er tijdens het program-
ma voldoende gelegenheid om vra-
gen te stellen en om met andere ou-
ders in gesprek te komen over het 
veilig maken van uw huis. U bent 
van harte welkom!
De avond is gratis, wel kunt u tij-
dens deze avond de ‘Brandwonden-
wijzer’ kopen à 3,50 euro, waarin al-
le directe hulpregels bij brandwon-
den zijn beschreven.

Morgenavond, donderdag 13 janu-
ari om 19.30 uur, bent u welkom op 
Basisschool de Vuurvogel aan de 
Arthur van Schendellaan 53.

Waterwelpen in 2011
Uithoorn - De waterwelpen zijn 
fris het nieuwe jaar begonnen. 
“We hebben eerst de boot moe-
ten leeghozen (dit is het water uit 
de boot scheppen), dit was een 
fris klusje maar we kregen de 
slappe lach. Daarna hebben we 
de riemen gepakt om een stuk-
je te roeien. Na het roeien thee 
gedronken en onze leiding ge-
plaagd. We wilden een andere 
omgeving zien, dus zijn we in de 
auto gestapt met een blinddoek 
om en werden we gedropt. Op 
de plaats aangekomen mocht de 
blinddoek af en moesten we de 
weg terugvinden naar het club-
huis. Tijdens de tocht hebben 
we leuke grappen verteld. Bij het 

clubhuis aangekomen stonden 
onze ouders al te wachten.” Al-
dus dit krantenverslag van een 
van de waterwelpen.

Nieuwe speelmaatje s
De waterwelpen zijn op zoek 
naar nieuwe speelmaatjes. Vind 
je gezelligheid op water en land 
leuk en ben je tussen de 10 en 12 
jaar? Kom dan kijken. 
De waterwelpen draaien iedere 
zondag van 10.00 tot 13.00 uur 
aan de J.A. van Seumerenlaan 3 
in Uithoorn. Voor meer informatie 
kun je/kunt u kijken op 
www.admiralengroep.nl. Heb je/
heeft u vragen, mail die dan naar  
water.welpen@hotmail.com
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Gemeente vindt uitbreiding winkelcentrum De Legmeer ongewenst

Einde verhaal supermarkt Aldi?

Uithoorn - Inwoners van de wijk 
Legmeer-West zijn nog steeds blij 
met de aanwezigheid van super-
markt Aldi in het (nu nog) sterk ver-
pauperde Winkelcentrum De Leg-
meer op het Legmeerplein. Nog 
wel! Het winkelcentrum wordt mo-
menteel deel voor deel gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 
Daarin komt Deen Supermarkten in 
de plaats van de Aldi. De eigenaar 
van het winkelcentrum, Ultimo Vast-
goed, wil de bewoners in de omge-
ving van het Legmeerplein echter de 
mogelijkheid bieden om toch bij de 
Aldi hun dagelijkse boodschappen 
te kunnen doen. Daartoe is aan de 
gemeente het verzoek gericht om 
de locatie van het oude café ach-
ter het winkelcentrum als noodwin-
kel te mogen gebruiken, inclusief 10 
procent uitbreiding. Maar het is de 
vraag of dit wordt toegestaan. Op 
dit verzoek, gedateerd 8 november 
2010, heeft de gemeente volgens de 
directeur van Ultimo Vastgoed, de 
heer Timo Bergsma, tot op heden 
nog niet gereageerd.

Uitbreiding niet gewenst
Uit correspondentie tussen ge-
meente en Ultimo Vastgoed, welke 
in het bezit is van deze krant, blijkt 
echter dat de gemeente in begin-
sel tot op heden niet zo happig is 
om medewerking te verlenen aan 
een mogelijke uitbreiding van win-
kelcentrum De Legmeer. Dit om-
dat men twijfels heeft over de le-
vensvatbaarheid van het winkelcen-
trum. Daarnaast ziet men in de Eco-
nomische Visie, door de gemeen-
teraad vastgesteld op 11 februari 
2010, meer in een concentratie van 
de detailhandel in Zijdelwaard en 
het Oude Dorp. Dan past een buurt-
winkelcentrum als De Legmeer niet 
meer in dat beleid, iets dat natuurlijk 
graag wordt omarmd door de win-
keliers van het Oude Dorp en Zij-
delwaard, want die zijn bang klan-
ten te verliezen. ‘Verdere uitbreiding 
van het winkelcentrum De Leg-
meer zal ten koste gaan van de ge-
wenste versterking van het Dorps-
centrum als hoofdwinkelgebied’, zo 
geeft de gemeente in haar corres-
pondentie onder meer aan. Aan de 
andere kant zegt de gemeente wel 
blij te zijn met het initiatief van Ulti-
mo Vastgoed een nieuw winkelcen-
trum te realiseren op de plaats van 
de sterk verpauperde bebouwing. 

Het gerenoveerde winkelcentrum De Legmeer in de visie van Ultimo Vastgoed. Vooraan ruimte voor Deen supermarkt, 
erachter de locatie van de Aldi (Impressie: architektenbureau H.W. van der Laan)

Aan de zijkant ruimte voor een kantoor van Buurtbeheer en een ontmoetingsruimte inclusief terras (Impressie: archi-
tektenbureau H.W. van der Laan)

Plattegrond van winkelcentrum De Legmeer inclusief uitbreiding van de ca-
féruimte als detailhandelsbestemming (Ontwerp: architektenbureau H.W. van 
der Laan)

Aldi wordt vervangen door Deen supermarkt. Stemt de gemeente erin toe dat Aldi ook voldoende ruimte krijgt in het 
ontwerp?

Norbert Dingen van Buurtbeheer De Legmeer. Wij gaan ervoor dat de bewo-
ners een volwaardig winkelcentrum krijgen voor hun dagelijkse behoefte aan 
boodschappen

Ultimo Vastgoed kreeg in dat licht 
gezien toestemming om binnen het 
bestaande bestemmingsplan van 
1.525 vierkante meter winkelvoor-
zieningen te realiseren. Daarbij is 
in eerste aanleg gekozen voor een 
supermarktvestiging van Deen Su-
permarkten uit Hoorn 1.335 m2, met 
daarbij een kapperszaak (Hair Sen-
sation, 95 m2 en een Chinees res-
taurant/afhaalcentrum, 95 m2.) En 
de Aldi dan?...

Addertje
Ja, er blijkt bij dit alles namelijk een 
addertje onder het gras te zitten. 
Uit een brief d.d. 8 november 2010 
van Timo Bergsma aan wethouder 
Jeroen Verheijen van de gemeen-
te Uithoorn blijkt het volgende: ‘Wij 
zijn sinds 24 april 2008 eigenaar van 
het oude en slooprijpe winkelcen-
trum op het Legmeerplein,’ schrijft 
Bergsma. ‘Op 6 juni van dat jaar 
kregen wij het opgeleverd. Omdat er 
steeds meer mensen komen wonen 
in de nieuwbouwwijken in Legmeer-
West zagen wij kansen om die een 
fatsoenlijk winkelcentrum te kun-
nen aanbieden voor hun dagelijk-
se (verse) boodschappen, een kap-
per en een restaurant. Er is door ons 
toen een nieuwbouwplan ingediend 
voor een winkelcentrum van onge-
veer 3.000 m2 met ruimte voor twee 
supermarkten. Dat kon toen zonder 
probleem want het bestemmings-
plan betrof toen 5.000 m2 bestemd 
voor bebouwing van detailhandel 
op de begane grond. Dat heeft van 
23 mei tot 3 juli 2008 ter inzage ge-
legen. Alvorens dit (grotere) winkel-
centrum van start kon gaan moest 
er eerst gewacht worden op de uit-
komsten van de Structuurvisie en de 
Economische Visie (Detailhandels-
nota) voor Uithoorn en De Kwakel. 
(Overigens is de Detailhandelsno-
ta pas op 11 februari 2010 (!) door 
de gemeenteraad goedgekeurd. 
Red.) Maar lang daarvóór, op 25 
september 2008, werd zonder enig 
opgaaf van redenen het bestem-
mingsplan voor de detailhandel op 
het Legmeerplein door het college 
van B&W ineens drastisch beperkt 
tot een maximum van 1.500 m2, met 
uitsluitend bebouwing op de bega-
ne grond. Dus ook een verdieping 
erboven was niet aan de orde! Bei-
de beperkingen waren in het eer-
dere bestemmingsplan ‘De Leg-
meer’ niet opgenomen. Anders ge-

zegd, het door ons beoogde winkel-
centrum van 3.000 m2 was dus niet 
meer mogelijk en werd ons slechts 
bebouwing toegestaan van de hui-
dige 1.500 m2 begane grond, zodat 
herontwikkeling met twee super-
markten niet meer mogelijk was en 

is.’ Desgevraagd laat Timo ons nog 
weten: “Naar mijn idee is er tijdens 
de gemeenteraad van 25 septem-
ber 2008 iets ‘sneeky’ doorgedrukt 
of de gemeenteraad heeft zitten sla-
pen, want uit navraag blijkt dat veel 
raadsleden er niet van op de hoog-
te waren dat het college al een dui-
delijk keuze had gemaakt van 1.500 
m2 voor de detailhandel en niet 
meer dan dat. Getallen zijn toen niet 
genoemd. Sterker nog, de gemeen-
te heeft deze beperking nadien 
nooit met ons gecommuniceerd. 
Wij wisten van niets. Pas in decem-
ber 2008 kwamen wij er zelf ach-
ter!... Een schandalige behandeling! 
Kortom, Ultimo Vastgoed heeft hoe 
dan ook geen eerlijke kans gekre-
gen om het project in een fatsoen-
lijke grootte te realiseren. Maar wij 
geven ons niet zomaar gewonnen.”

Gaan voor 1.500 m2
Er is nu formeel slechts vestiging 
mogelijkheid van één supermarkt 
en dat is op voorhand niet de Aldi, 
omdat met de huurprijs die Aldi wil-
de betalen het nieuwbouwprogram-
ma voor Ultimo Vastgoed financi-

beurt. Hoezo speerpunten van het 
economisch beleid? En dan gunt de 
gemeente de mensen hier niet eens 
een fatsoenlijk winkelcentrum voor 
hun dagelijkse behoeften? Ik vind 
het schandalig dat een ondernemer 
als Timo Bergsma die geld wil ste-
ken in een verpauperd en slooprijp 
winkelcentrum op een slinkse wij-
ze wordt tegengewerkt om er hier 
iets moois voor de bewoners van 
te maken. En wethouder Verheijen 
zich maar op de borst kloppen dat 
de ondernemers bij hem zo goed af 
zijn. Laat me niet lachen.”

Bewonersoverleg op 25 januari
Op voorhand is het bestuur blij 
met de firma Deen die in het nieu-
we winkelcentrum een supermarkt 
gaat neerzetten en die voorziet in 
alle behoeften die men hier graag 
wil hebben. Maar omdat Deen wat 
meer vierkante meters ruimte no-
dig heeft komt de Aldi in de ver-
drukking. Dat is nu juist een su-
per waar veel mensen met een wat 
kleinere beurs graag naartoe gaan. 
En de Aldi heeft aangegeven graag 
te willen blijven. Beide supermark-
ten versterken elkaars aanbod, ook 
prijstechnisch. Ze zijn blij met el-
kaar. Norbert: “Ultimo Vastgoed wil 
daar wat aan doen door het oude 
café met enig naastliggende grond 

van de gemeente van horecabe-
stemming om te zetten naar de-
tailhandelsbestemming. Wij vinden 
dat een heel goed plan, maar zo-
als de kaarten nu liggen wil de ge-
meente daar niet aan meewerken. 
Het gaat om slechts 380 vierkan-
te meter. Dan zou de Aldi ook mee-
kunnen. Wat is daar nou op tegen? 
Als de wil er is, kan dat! De onder-
nemer steekt zijn nek uit en finan-
ciert, niet de gemeente. Laatstge-
noemde faciliteert alleen maar. Wij 
gaan als Buurtbeheer in elk geval 
ons uiterste best doen om samen 
met de projectontwikkelaar probe-
ren te realiseren dat Aldi kan blij-
ven. Kwestie van goed overleg met 
de gemeente om daarover afspra-
ken met elkaar te maken. Het gaat 
ten slotte om een stukje leefbaar-
heid van de bewoners in Legmeer-
West.” Buurtbeheer De Legmeer or-
ganiseert op dinsdag 25 januari a.s. 
vanaf 19.30 uur een bewonersover-
leg in het zaaltje van het café achter 
het Legmeerplein. Ingang via loop-
brug aan In het Rond (tegenover in-
rit Rosmarijn/Raai). Daar wordt on-
der meer door Ultimo Vastgoed ei-
genaar Timo Bergsma een presen-
tatie gegeven. Iedere belangstellen-
de is van harte welkom. 

Toegang is vrij. De gemeente, om 
wie wij commentaar hebben ge-
vraagd, was niet in staat tijdig op dit 
verzoek te reageren.

eel niet haalbaar is. Deen Super-
markten wilde wel meegaan met de 
vraagprijs. Aangezien verder uitstel 
van het project niet verantwoord 
was werd in mei 2009 bij de ge-
meente een verzoek ingediend me-
dewerking te verlenen aan een tij-
delijke nieuwbouw van het winkel-
centrum in afwachting van de Eco-
nomische Visie. Het idee was dan 
intussen met de gemeente overleg 
te voeren over een definitief uitwer-
kingsplan voor het winkelcentrum 
De Legmeer. Dit werd door de ge-
meente afgewezen, omdat men uit-
sluitend wilde meewerken aan een 
definitieve oplossing. Maar dat zou 
nog lange tijd kunnen duren aange-
zien het bestemmingsplan voor een 
groter winkelcentrum gewijzigd zou 
moeten worden. Als die aanpassing 
er al zou komen! Dan maar kiezen 
voor de optie van 1.500 m2 met al-
le beperkingen van dien. Daarop 
zijn de huidige plannen afgestemd 
en die worden nu in uitvoering ge-
bracht. Het winkelcentrum is een 
ontwerp van Architekten- en Inge-
nieursbureau H.W. van der Laan BV 
uit Mijdrecht.

Stukje tekort aan ruimte
Aangezien bewoners te kennen 
hebben gegeven ook de Aldi graag 
te willen terugzien bij deze faciliteit, 
wil Ultimo Vastgoed hiervoor de lo-
catie van het oude aangrenzen-
de en verpauperde café gebruiken. 
Dit kan als een tweede fase nieuw-
bouw aan de huidige plannen wor-
den toegevoegd. Het café is gere-

aliseerd onder het oude bestem-
mingsplan waarop het ‘overgangs-
recht’ geldt. De projectontwikke-
laar heeft voor dit doel bij de ge-

meente vergunning aangevraagd. 
Eerst als noodwinkel voor de Al-
di, later als definitieve vestiging. In 
totaal zou het om 1.000 m2 gaan. 
Het zou mooi zijn als bij die plan-
nen ook een (kleine) kantoorruimte 
voor Buurtbeheer Legmeer en een 
ontmoetingscentrum (beide 75 m2) 
zou kunnen worden opgenomen. 
Om dit allemaal te realiseren blijkt 
er een tekort aan ruimte van 380 m2 
te ontstaan (25 x 15,2 m) waarvoor 
het bestemmingsplan zou moeten 
worden aangepast. Voor zo’n klein 
stukje grond moet dat volgens Ul-
timo Vastgoed, Deen Supermark-
ten, Aldi en het bestuur van stich-
ting Buurtbeheer De Legmeer toch 
geen probleem zijn, want er is ruim-
te genoeg op die plaats. Zelfs met 
inachtneming van de nieuwbouw 
van de Praktijkschool Koningin Em-
ma achter het winkelcentrum. Er 
blijft bovendien nog genoeg ruimte 
voor groenvoorziening. Verder kost 
het de gemeente geen geld (levert 
zelfs geld op) want eigenaar Ultimo 
Vastgoed is bereid een inrichtings-
plan te maken voor de omliggen-
de ruimte, inclusief de groenstrook 
tussen de school en het winkelcen-
trum. Echter, als de gemeente vast-
houdt aan haar eerder ingenomen 
standpunt dat het bij 1.525 m2 moet 
blijven is er een probleem voor Ulti-
mo Vastgoed, maar tevens voor Aldi 
en niet in de laatste plaats voor de 
bewoners want die zullen ‘hun Aldi’ 

moeten missen op die plaats.
Ultimo Vastgoed heeft in een brief 
van 25 oktober de gemeente ver-
zocht om samen met partijen een 
haalbaarheidsonderzoek uit te voe-
ren naar een (kleine) uitbreiding 
van het winkelcentrum. Daarop 
kwam als antwoord van de gemeen-
te via een schrijven van 4 november 
jl. dat men hieraan geen medewer-
king wilde verlenen aangezien uit-
breiding niet aan de orde was en is.

Toekomstperspectief
In een reactie laat het bestuur van 
de stichting Buurtbeheer De Leg-
meer weten niet blij te zijn met het 
ingenomen standpunt van de ge-
meente. “Het is toch van de dolle dat 
een gemeentelijke instantie bepaalt 
of het winkelcentrum levensvat-
baar is of niet. Dat bepalen de be-
woners zelf wel”, laat voorzitter Nor-
bert Dingen van de stichting Buurt-
beheer De Legmeer zich ontvallen 
tijdens een bestuursvergadering op 
4 januari jl. “En als je ziet hoeveel 
mensen hier gretig gebruik maken 
van de faciliteiten, worden dat het 
er naar mijn mening in de toekomst 
alleen maar meer. Want de vraag is 
groot en bovendien wordt Legmeer-
West de komende jaren nog verder 
volgebouwd met woningen. Dan 
praat je over een verzorgingsgebied 

van 7.000 inwoners. Dat is bijna een 
derde van het totale inwonertal van 
Uithoorn! Een woongebied omslo-
ten door de bestaande N201, Zij-
delweg. Noorddammerweg en de 
Randweg. Dan ontkom je toch niet 
aan een eigen winkelcentrum, ook 
al is het maar kleinschalig. De men-
sen moeten toch de mogelijkheid 
hebben om in hun eerste behoeften 
aan boodschappen te kunnen voor-
zien, zoals vers brood, vleeswaren, 
verse groenten, een krant, een post-
zegel en een pinautomaat, om maar 
wat te noemen. Daarvoor ga je niet 
meteen naar Zijdelwaard of het Am-
stelplein, want De Legmeer ligt na-
genoeg naast de deur. Wie meer wil 
pakt de auto wel om er naartoe te 
gaan. Dat de winkeliers klanten zul-
len verliezen is dus barre onzin. Bo-
vendien kan je de auto op zater-
dag nauwelijks kwijt in Zijdelwaard 
of in het oude dorp. Daar komt bij 
dat veel bewoners nu ook vaak naar 
het winkelgebied in Aalsmeer gaan 
of het Stadshart in Amstelveen be-
zoeken om er te gaan winkelen. Ook 
de voorgenomen renovatie en uit-
breiding van het Zijdelwaardplein is 
voorlopig van de baan. En ook in het 
Oude Dorp staan steeds meer win-
kels leeg. Het is nog maar afwach-
ten wanneer het zogenaamde mas-
terplan van start gaat. Dat duurt 
nog jaren, want eerst moet die on-
dergrondse parkeergarage er op het 
Amstelplein komen, als dat al ge-



Uithoorn – In december organiseerde Winkelcentrum Amstelplein weer een van haar bekende 
kassabonnen spaaracties waarbij weer prachtige prijzen te winnen waren zoals een reischeque van 
1000 euro, een van 500 euro en een weekendje weg in een vakantiepark in Drenthe. Veel hoefde je er 
niet voor te doen: voor minimaal vijftig euro aan kassabonnen in een enveloppe doen. Wel moesten 
het minimaal drie kassabonnen van drie verschillende winkels gevestigd in Amstelplein zijn en.... dat 
was heel belangrijk... je moest aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, zaterdagmiddag jl. vanaf drie  uur. 
En ze waren gekomen. In groten getale, maar toch bleek dat een achttal winnaars door afwezigheid 
zijn/haar prijs is misgelopen. Bij de tweede prijs, een reischeque van 500 euro, moest er zelfs drie keer 
getrokken waren, omdat de winnaars er niet waren.
Maar het mocht de pret niet drukken, Amstelplein was afgeladen vol met mensen die allemaal hoopten 
dat zij een prijs of prijsje zouden winnen. 

De prijswinnaars: 
De eerste prijs was voor Wil Kennis uit De Kwakel met een reischeque van 1000 euro, de tweede 
prijs was voor P.H.F. Barendse uit Uithoorn met een reischeque van 500 euro. De derde prijs werd 
gewonnen door Berry Groen en Jan Tilburg uit De Kwakel: zij wonnen een weekendje bungalowpark 
in Drenthe. De overige prijzen, port gift box, zijn gewonnen door Anita Riethof uit De Kwakel,  De 
Groot de Koning, Iris Koole, P. Postma en Schilp uit Uithoorn, L. Dessing uit De Kwakel, M Tabbeling 
en W Kuit uit Uithoorn, P Tiggeloove uit Amstelhoek en Kitty Messink uit Uithoorn. Alle winnaars 
gefeliciteerd namens de winkeliers van Winkelcentrum Amstelplein. En houdt u deze krant in de 
gaten. Dit jaar viert Amstelplein haar 20-jarig jubileum: er zullen zeker meer acties komen.

Amstelplein Spaaractie wederom een grandioos succesAmstelplein Spaaractie wederom een grandioos succesAmstelplein Spaaractie wederom een grandioos succesAmstelplein Spaaractie wederom een grandioos succes
Honderden deelnemers aanwezig bij uitreiking prijzen
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Regio - De zangeres Joy Wielkens 
zal woensdag 19 januari optreden 
tijdens de LadiesNight bij Annex-
Cinema in Woerden. Op die avond 
zal er een voorpremière zijn van de 
langverwachte speelfim: Sonny Boy 
naar een boek van AnneJet van der 
Zijl. In de regie van Maria Peters. In 
deze film speelt actrice Joy Wielkens 
de rol als zus van Sonny Boy. 
In de twintiger jaren ontmoet de jon-
ge, uit Suriname afkomstige, Walde-
mar Nods in Nederland de oude-
re Rika van der Lans en ze worden 
verliefd. De tegenstellingen zouden 
bijna niet groter kunnen zijn: Wal-
demar zwart, Rika wit, 17 jaar leef-
tijdsverschil en bovendien is Rika al 
moeder van vier kinderen. Maar ze 
houden van elkaar en dan blijkt Ri-
ka zwanger te zijn. Rika en Walde-
mar kiezen voor elkaar ondanks de 
hoge prijs die ze daarvoor moeten 
betalen. Ze krijgen een zoon, Waldy, 
hun eigen Sonny Boy. Dan breekt de 
Tweede Wereldoorlog uit en wagen 
Waldemar en Rika hun leven om on-
derduikers te redden. Dat gaat ech-
ter niet zonder ingrijpende conse-
quenties... 

JoyJoy
JOYJoy Wielkens (1980) groeide op 
in Amsterdam. Dat de kleine Joy op 
de bühne op haar plek was, werd al 
snel duidelijk. “Joy forever, is a thing 
of beauty”. Eindeloze Michael Jack-
son-imitaties en tapdans choreo-

grafieën op tramhaltes dreven haar 
moeder tot waanzin. Ze ging naar 
de Amsterdamse Jeugdtheater-
school en volgde daarna haar op-
leiding aan de Amsterdamse Klein-
kunst Akademie.
Ze schitterde in haar afstudeer-
voorstelling Carmen (regie Titus Tiel 
Groenestege) en maakte in haar 
laatste jaar een Duitse solo Die sie-
ben Todsünden (Brecht/Weill). En in 
Duitsland zal ze nog vaak terug ko-
men. Zo vertrok ze na de academie 
naar Hamburg, Duitsland om in de 
musical The Lion King te spelen, als 
Shenzi, en speelde tot twee keer toe 
de rol van Jenny in Der aufstieg und 
fall der Stadt Mahagonny (Brecht/
Weill). Twee seizoenen lang was Joy 
te zien in de politieserie Van Spe-
ijk. Zij vertolkte de rol van de koel-
bloedige rechercheur Leona Savo-
net. Ook was ze te zien in Spoor-
loos verdwenen (AVRO), Keyzer en 
De Boer Advocaten (KRO/NCRV) 
en De Popgroep (VPRO). 
In 2006 maakte Joy haar eerste so-
loprogramma ‘Sneeuw’. Een mu-
ziektheater programma over liefde 
en volwassen worden. Dit seizoen 
komt ze met een nieuw program-
ma ‘Negra’, wederom muziekthea-
ter over identiteit. Ritmes en talen 
van ver, zullen daar gaan, waar het 
hoofd niet heen kan, als eigentijdse 
vertaling van de zwarte vrouw (lost 
in translation) zoekt ze het hart van 
de luisteraar.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
 buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
 cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek  
 vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik, hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater met een 
 beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met in de  
 binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo. 
Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

wie is deze goeduitziende kat?
- St. Rumelaerstraat in Mijdrecht, grote zwarte kater met wit stipje op
 zijn borst.
- Hoekwaverbanken-Breeveld in Vinkeveen, blauw/grijze kat.
Goed tehuis gezocht voor 
 Goed tehuis gezocht voor een oude kat.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Natuur 
dichtbij 
huis

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Tuinvogeltelling op
22 en 23 januari

De smient, een wel heel bij-
zondere wintergast! Ze over-
winteren met duizenden in De 
Ronde Venen. De smient heeft 
een roodbruine kop met een 
gele streep erover, de man 
heeft een roze borst, beide 
hebben grote witte vleugel-
velden, grijsblauwe vleugels 
en zijflanken, een witte buik, 
zwarte staart en een korte 
grijze snavel. 
Dit mooie eendje wordt ook 
wel fluiteend genoemd. Loop 
je in de winter buiten, overdag 
of ’s nachts, dan hoor je een 
meervoudig pieuw, pieuw! 
Vandaar de toepasselijke bij-
naam fluiteend. 
De smient is een Arctische 
broedvogel die met 400.000 
exemplaren in ons land over-
wintert. Dit is 40% van de 
Noord West Europese popula-
tie. Het totale aantal smienten 
in de wereld is zo’n anderhalf 
miljoen. Zij overwinteren ook 
in Frankrijk, Spanje en Dene-
marken. 
Zij broeden in de Arctische 
gebieden van Noorwegen, 
Finland, Rusland en ook wel 
in het noorden van Schotland.
De biotoop – het leefgebied 
– van de smient is moeras en 
plas dras. Hier in De Ronde 
Venen zit ie dus heel goed. Ze 
eten waterplanten en gras-
sen. 
Het gaat goed met 
de smienten. Té 
goed?? Gaat het 
eens een keertje 
goed met een vo-
gel dan is het wéér 
niet goed. De boe-
ren klagen, want 
smienten eten gras. 
De jagers klagen 
uiteraard mee. De 
jagers noemen dit 
eendje trouwens 
een halve eend. Ze 
zijn namelijk een 

stuk kleiner dan de welbe-
kende Wilde Eend. 
Wat zijn 400.000 smientjes – 
alleen in de winter aanwezig - 
op 17 miljoen Nederlanders??
Het zal met hen toch niet zo 
gaan als met de ganzen. 
Daarvan zijn er ook “teveel” 
en daarom mogen ze weer 
bejaagd worden. 

Kijk in de lucht als u pieuw, 
pieuw hoort en zie de mooie 
smienten met snelle vleugel-
slag groepsgewijs overvlie-
gen. Of kijk bij ditzelfde geluid 
in de sloot waar u langs loopt. 
Deze prachtige “halve” eend-
jes doodschieten? 
Dat willen wij toch niet!

Behalve ganzen en smien-
ten hebben we in De Ronde 
Venen nog veel meer winter-
gasten, zoals doortrekkende 
kramsvogels en koperwieken 
(beide lijsterachtigen), de wel-
bekende sijsjes en vooral veel 
spreeuwen uit het Noorden 
van Scandinavië en Rusland. 
“Onze” spreeuwen zijn uit-
geweken naar Engeland en 
Frankrijk om plaats te maken 
voor de Russen,
Als dat geen gastvrijheid is!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgidsl

Eerste paal de grond in voor nieuwe 
locatie Multimate en Home Decor

Uithoorn - Op maandag 3 januari jl. 
werd op het terrein naast de Kam-
peerexpert aan de Wiegerbruin-
laan de eerste paal geslagen voor 
een groot pand, waarin zowel Mul-
timate en Home Decor in de twee-
de helft van dit jaar haar nieuwe on-
derkomen zal betrekken. Project-
ontwikkelaar Oremus tekent voor de 
bouw van het project. Naast dit ver-
heugende feit is ook Home Decor, 
gevestigd boven de huidige bouw-
markt, per 1 januari officieel in an-
dere handen overgegaan. Jos van 
Vliet (Multimate) en zijn echtgeno-
te Roos zijn de nieuwe eigenaren 
geworden. Zij hebben het overge-
nomen van Jacques en Anneke van 
Rijn die in feite de grondleggers zijn 
van woninginrichter Home en De-
cor. “Zij hebben opgebouwd waar-
mee wij nu verder gaan. Langs de-
ze weg willen wij hen bedanken 
voor hun inzet, de samenwerking en 
de prettige wijze waarop zij aan de 
overgang hebben meegewerkt”, laat 
Jos weten. Home Decor gaat straks 
samen met de bouwmarkt verder 
waarbij het assortiment flink wordt 
uitgebreid. Multimate en Home De-
cor hebben dezelfde eigenaren, te 
weten Jos van Vliet met zijn echt-
genote en zakenpartner Pieter Dun-
gelmann. De nieuwbouw vindt in 
twee fases plaats. Eerst voor Multi-
mate, Home Decor en nog een win-

kel. Aan de laatste moet nog invul-
ling worden gegeven. De tweede fa-
se betreft de opvulling van de ruim-
te tussen de bouwmarkt en Kam-
peerexpert, waardoor de gebouwen 
op elkaar aansluiten. Er komt win-
kelruimte, maar dat is bestemd voor 
volumineuze goederen, dus niet 
voor kleinschalige detailhandel.

Totaalconcept
“De nieuwe Multimate wordt een 
bouwmarkt met een vloeropper-
vlak van 3.000 vierkante meter en 
een Home Decor van 500 vierkan-
te meter. Dat is een stuk groter dan 
waar we nu in zitten,” legt Jos uit. 
“Het assortiment wordt verdubbeld. 
De bedoeling is dat we een totaal-
concept gaan neerzetten. Dan zijn 
we een volwaardige bouwmarkt en 
hoef je voor bouwmaterialen, ge-
reedschappen, verf en bijbehorende 
producten niet meer ergens anders 
naar toe. Omdat we in het huidige 
pand onvoldoende ruimte hebben 
zijn we beperkt in ons aanbod. Dat 
is straks anders. Er komen comple-
te wanden met producten, bijvoor-
beeld schuifkasten. Die kan men bij 
ons bestellen, maar desgewenst te-
gen een kleine vergoeding ook thuis 
laten monteren en plaatsen. Maar 
die dienstverlening betreft niet al-
leen de kasten. Wij gaan een com-
plete montageservice opzetten voor 

al dit soort producten. Dat doen 
we dan ook voor andere interieur-
benodigdheden, zoals zonwering, 
gordijnen,verlichting enzovoort. Ide-
aal voor de wat oudere mensen die 
het te zwaar vinden om het zelf te 
doen of niet de handigheid hebben. 
Home Decor verhuist in de nieu-
we situatie naar de begane grond 
en krijgt een aparte ingang. Ver-
der krijgen we een complete afde-

Jos van Vliet en zijn echtgenote Roos zijn nu (ook) eigenaar van Home Decor

Op 3 januari jl. werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand van Multimate en Home Decor aan de Wiegerbruin-
laan in Uithoorn. Foto: Harry de Groot.

ling met verlichting van het merk 
Philips. Niet de gewone, maar meer 
de exclusieve lijn. Verder gaan al-
le medewerkers tegen die tijd mee 
‘over’. De vertrouwde gezichten blij-
ven dus. Als alles volgens plan ver-
loopt wordt het pand op 1 juni a.s. 
opgeleverd. Vervolgens gaan wij dat 
inrichten, waarna 1 september de 
grote heropening zal plaatsvinden,“ 
aldus Jos.

Duurzame winkel
Volgens Jos wordt het ook een 
duurzame winkel. Zo wordt er voor 
de verwarming en koeling van het 
pand gebruik gemaakt van een 
warmte terugwininstallatie. Dat le-
vert een besparing op van 30 pro-
cent energie. Het systeem is geba-
seerd op de opslag van warmte in 
en onder de vloer. Een uniek sy-
steem. Al met al wordt het een ultra-
moderne winkel die er gaat komen. 
Samen met zijn echtgenote Roos en 
medewerkster Brenda gaat Jos zich 
voornamelijk toeleggen op de acti-
viteiten van Home Decor, waar za-
kenpartner Dungelmann met zijn 
team hoofdzakelijk de bouwmarkt 
zal gaan runnen. De Home Decor 
wordt nog completer doordat het 
assortiment fors zal worden uitge-
breid met artikelen voor woning-
inrichting maar ook (exclusieve) 
woonaccessoires en verlichting. 
Daarmee wil men de klant iets ex-
tra’s bieden. Al met al wordt het een 
compleet concept voor de aankle-
ding van elke soort woning.

Met dat beeld voor ogen zien de ei-
genaren en medewerkers de toe-
komst met vertrouwen tegemoet.

Taizéviering in de 
Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondagavond 
16 januari is er in de Thamerkerk 
een Taizéviering waaraan het Kwar-
tet en een muziekgroep meewerken, 

aanvang 19.30 uur. Tussen kerst en 
oud en nieuw vond een Europe-
se Ontmoeting van Taizé in Rotter-
dam plaats met wel 30.000 jonge-

ren. Ook in Uithoorn wordt die ont-
moeting van mensen met verschil-
lende achtergronden in een Taizé-
viering zichtbaar. De laagdrempe-
ligheid en eigenheid van de Taizé-
viering zijn bij uitstek geschikt als 
bron van oecumene. De eigen Tai-
zéliederen, een stukje uit de bijbel, 
het gebed en een lange stilte, dat 
maakt dat zo’n viering niet protes-

tants of katholiek is, maar gewoon 
Taizé! De zondag van de eenheid is 
dan ook bij uitstek geschikt om de-
ze dag met een Taizéviering af te 
sluiten. Ook voor mensen van bui-
ten de kerkelijke kring is een Tai-
zéviering buitengewoon gemakke-
lijk toegankelijk. Je mag er gewoon 
zijn zonder wat te moeten. De vie-
ring duurt ongeveer een uur.

Prijswinnaar Golden Flame 
vuurwerkverloting bekend
Mijdrecht - Tijdens de verkoopda-
gen van het Pyrostar vuurwerk kon 
men bij Golden Flame International 
in Mijdrecht bij besteding van el-
ke 50,- euro aan vuurwerk een bon 
invullen en daarmee meedoen aan 
een verloting van een geldprijs van 
maar liefst 1000,- euro!. 
Door Notaris Mr. A. J. Fanoy van No-
tariskantoor Fanoy-Forsthövel is vo-
rige week de winnaar getrokken uit 
de vele lootjes die zijn ingevuld. Za-
terdag was het zover en konden de 

gelukkige winnaars de geldprijs van 
maar liefst 1000,- euro in ontvangst 
nemen.
Door mevrouw Belia van Vliet, me-
de-eigenaar van Golden Flame In-
ternational, werd de geldprijs met 
een bosje bloemen, overhandigd 
aan de familie J. Dammers uit Ab-
coude. 
De heer Dammers was zeer verrast 
met deze prijs: “Ik win nooit wat!” 
was zijn eerste reactie. Nog van har-
te gefeliciteerd!

Joy Wielkens treedt op 
tijdens LadiesNight



Uithoorn - De vroege inval van de 
winter, gepaard gaande met mati-
ge tot strenge vorst en een fors pak 
sneeuw, heeft in vijvers en sloten 
van Uithoorn geleid tot ongekende 
vissterfte. Prachtige exemplaren als 
grote karpers, brasem en snoeken – 
soms van wel een meter lang - zijn 
voor altijd verloren en werden toen 
het enigszins ging dooien bij hon-
derden uit het water gehaald. Inwo-
ner Ko van Vliet heeft het met le-
de ogen aangezien. Hij is behoor-
lijk ‘pissig’. Ko is bestuurscommis-

saris van de Amsterdamse Hen-
gelsportvereniging waarvan de le-
den overal in de regio en in Amster-
dam kunnen en mogen (sport)vis-
sen. Uithoorn behoort eveneens tot 
dat gebied. Maar ook worden veel-
vuldig controles uitgevoerd voor de 
visstand in de omringende wateren. 
Secuur als Ko is op zijn gebied, doet 
hij dat grondig en geeft waarschu-
wingen aan de overheid en Water-
net af als het misgaat of dreigt te 
gaan. Zo ook nu. Niet alleen in Uit-
hoorn, maar bijvoorbeeld ook in 
de sierwateren in het Amsterdam-
se bos. “Wat ik vandaag gezien heb 
bij de vijvers naast het Zijdelwaard-
plein en de bibliotheek in Uithoorn 
is er een gigantische vissterfte ge-
weest. Het is een ramp. Ik vraag mij 
af of dat alleen komt door de vorst 
of dat het in aanbouw zijnde over-
loopbassin er mede schuldig aan is. 
Dat is overstort van het riool en niet 
zelden bevat het water wat ze eruit 
pompen giftige stoffen. Ze hadden 
er wel slangen in het water hangen 
en die zijn nu weer weg. Maar zeker 
weten doe ik dat niet”, vertelt Ko die 
het dan alleen nog maar over een 
paar locaties in Uithoorn heeft. El-
ders is er ook massale vissterfte ge-
constateerd.

Baggeren
Hij meldt zich nogal eens bij de ge-
meente om hen te wijzen op de ri-
sico’s die dichtgevroren vijvers en 
sloten met zich meebrengen voor 
de visstand, maar krijgt als zo vaak 
nul op het rekest. “Ik vind het heel 
erg wat er aan dode vis ligt en het 
zijn niet van die kleintjes ook. De 
gemeente en Waternet doen hele-
maal niets. Als men nou eens zou 
beginnen met al die ondiepe vijvers, 
waaronder ook het Zijdelmeer, uit te 
baggeren, dan komt er meer ruim-
te voor de vis. Die haalt zuurstof uit 
het water, maar daarin zit vanwege 
de ondiepte veel te weinig. En als 
het dan ook nog helemaal is dicht-
gevroren met een laag sneeuw er-
op, dan is het funest. Al was er maar 
een wak, dan kon daardoor nog wat 

zuurstof in het water komen, maar 
ook wakken vriezen dicht, tenzij ie-
mand ze openhoudt. En wat meer is, 
wij werden in het verleden geacht 
na zo iets weer nieuwe vis uit te zet-
ten. Dat willen we nog steeds ware 
het niet dat het niet eens meer mag! 
Er is een regel dat dit aangevraagd 
moet worden bij het ministerie. De 
waanzin ten top. Op die manier vis 
uitzetten kost kapitalen en dat geld 
hebben wij als vereniging niet en 
het ministerie begint er volgens mij 
ook niet aan. Helemaal niet nu er 

bezuinigd moet worden. Ze weten 
er vanachter het ambtelijk bureau 
geen moer van, terwijl wij er de hele 
dag mee bezig zijn. Waar zit die ken-
nis dan? Ik heb het helemaal gehad 
met die ambtenarij. Van dat beetje 
wat wij ontvangen van de verkoop 
van de vergunningen kan je bij wij-
ze van spreken nog geen dozijn pa-
lingen uitzetten. En subsidie krijgen 
we niet mochten we de visstand op 
peil willen houden, dus… De scha-
de wat er aan vis dood is gegaan al-
leen al in het water bij het Zijdel-
waardplein schat ik op vele tiendui-

zenden euro’s. Die grote vissen krijg 
je niet meer terug.”

Schaatsen
Ko: “De lokale overheid en Waternet 
hebben vaak geen enkel idee waar 
het over gaat, als je zegt dat ze bij 
dichtgevroren vijvers en sloten er-
gens een wak moeten (laten) ma-
ken. Dan krijgen de vissen zuurstof. 
Nog beter is in het water een door-
stroming te realiseren door ergens 
een schuif open te zetten. Alle wate-
ren staan hier in Uithoorn nagenoeg 
met elkaar in verbinding. Maar dat 

kan niet want dan kunnen de men-
sen niet meer schaatsen, wordt ge-
zegd. Wat een onzin. Er kan best ge-
schaatst worden, als je ook maar re-
kening houdt met wat er zich onder 
het ijs afspeelt. Daar zit ook leven. 
Maar na wat ik gezien heb hier is 
dat wel over”, aldus Ko, die boven-
dien natuurgids is en vanaf zijn ze-
vende jaar al is opgegroeid met vis. 
“Wij woonden in Amsterdam en 
mijn vader kweekte (sier)vis voor de 
groothandel. Later is dat tevens mijn 
hobby geworden.” In zijn achtertuin 

heeft Ko een prachtige vijver boor-
devol grote kooikarpers en goud-
vissen. Er is een net overheen ge-
spannen om hongerige reigers en 
katten geen kans te geven te ‘snac-
ken’. “Eén goudvis van de vele heeft 
de respectabele lengte van 47 cen-
timeter. Die heb ik zelf opgekweekt 
en die lengte is voor mij een record”, 
wijst Ko niet zonder trots aan. Naast 
de vijver is een installatie gebouwd 
om het water schoon en in bewe-
ging te houden. “Kijk, bij mij vriest 
het nooit dicht, want het water is al-
tijd in beweging”, laat Ko ons zien. 

Voor het beleid van de gemeente en 
Waternet heeft hij geen goed woord 
over. “Die zijn er de voornaamste 
oorzaak van dat de vis in de wate-
ren van Uithoorn straks nagenoeg 
uitgestorven is.

Ik voorspel je dat het geen leuk 
sportvisjaar zal worden. Alles is 
dood en wat er nog over is zal een 
hele tijd nodig hebben om voor na-
komelingen te zorgen, als dat al ge-
beurt. Ik voorspel je, veel vis zal je 
dit jaar niet zien in onze vijvers, of 
ik moet mij al heel sterk vergissen.”
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Amstelhof en de Van Kouwen 
Automotive groep steunen KiKa
Regio - De Van Kouwen Automo-
tive Groep en Amstelhof Sport & 
Health Club willen middels een leu-
ke actie geld inzamelen voor KiKa, 
de stichting die zich inzet om kanker 
onder kinderen te bestrijden. Zowel 
Van Kouwen als Amstelhof zijn bin-
nen hun branche toonaangevende 
bedrijven die gezondheid en veilig-
heid centraal stellen. Van Kouwen, 
één van de 4 Abarth dealers in Ne-
derland, plaatst in de entree van 

Amstelhof Sport & Health Club een 
ABARTH 500. Door te raden hoe-
veel ballen zich in de auto bevinden, 
maakt u kans op een reischeque ter 
waarde van 250,00. Zowel leden als 
niet leden van Amstelhof kunnen 
voor 1,00 een gokje wagen en daar-
mee kans maken op de vakantie-
cheque. Maar belangrijker nog, zij 
steunen Kika in hun goede werk. De 
actie loopt van loopt van 10 janua-
ri tot en met 10 februari aanstaan-

de, waarna op vrijdag 11 februari de 
winnaar de vakantiecheque in ont-
vangst kan nemen. U bent van harte 
welkom bij Amstelhof Sport & He-
alth Club op de Noorddammerweg 
30 in Uithoorn.
Meer informatie over Van Kouwen 
Abarth kunt u vinden op 
www.vankouwen.nl/abarth. Nadere 
informatie over Amstelhof Sport 7 
Health Club kunt u vinden op 
www.amstelhof.com

Bewonersoverleg Zijdelwaard op 
aanstaande dinsdag 18 januari
Uithoorn - Komende dinsdag 18 ja-
nuari vindt het eerstvolgende be-
wonersoverleg Zijdelwaard plaats, 
een overleg ván bewoners vóór be-
woners. Aanvang 19.30 uur in De 
Schutse, aan De Mérodelaan 1. Álle 
bewoners van Zijdelwaard zijn hier-
voor van harte welkom. 

Het bewonersoverleg biedt u als in-
woner van Zijdelwaard een prima 
gelegenheid zich bij te laten pra-
ten over de zaken die uw buurt aan-
gaan. Alle Zijdelwaarders worden 
op deze avond uitgenodigd om sá-

men te onderzoeken hoe het is ge-
steld met de leefbaarheid in hun 
buurt en waar en hoe deze kan wor-
den verbeterd.

Denk hierbij aan buurtbarbecues 
en straatfeesten maar ook aan een-
zaamheid van buren of (jongeren-)
overlast in de straat. Het overleg 
staat ondermeer in het teken van 
de laatste ontwikkelingen rondom 
het Winkelcentrum Zijdelwaard: u 
wordt deze avond door Buurtbeheer 
Zijdelwaard bijgepraat over de laat-
ste ontwikkelingen. 

De agenda voor deze avond 
ziet er als volgt uit: 
- Opening en welkom
- Mededelingen
- Notulen vorige buurtbeheer- en 

bewonersoverleg en Groot Bewo-
nersoverleg 

- Buurtkrant
- Buurtbudget
- Buurtprogramma (afronding vori-

ge programma en aanvang nieuw 
programma)

- Werk in Uitvoering in Zijdelwaard 
- Rondvraag
- Sluiting

De visstand in Uithoorn is 
goeddeels teloorgegaan

Heeft de overstort van het bezinkingsbassin aan het Zijdelwaardplein iets maken met de talloze dode vissen? Wie het 
weet mag het vertellen.

Ko wijst op een aantal dode karpers en ander vissen aan de rand van het ijs in de vijver naast het Zijdelwaardplein

Zulke grote karpers als Ko van Vliet hier laat zien, zwommen in de vijver naast 
het Zijdelwaardplein. De meeste zijn nu dood

Nieuwjaarsreceptie Qui Vive
hockey en tennis heel gezellig
Uithoorn - Op zaterdag 8 januari jl. 
was er bij Qui Vive hockey en tennis 
de gezamenlijke nieuwjaarsrecep-
tie in het clubhuis aan de Vuurlijn. 
Door de aanwezigheid van veel le-
den en andere genodigden werd het 
een ouderwets gezellige avond. Bo-
vendien was er de onthulling van een 
groot welkomstdoek dat werd gere-
aliseerd door hoofdsponsor ABN-
AMRO. Qui Vive hockey en tennis 
hadden er dit jaar voor gekozen de 
nieuwjaarsreceptie gezamenlijk te 
doen. Beide verenigingen hebben 
hun velden/banen aan de Vuurlijn 
en maken gebruik van dezelfde ac-
commodatie. Veel leden zijn boven-
dien verbonden aan beide verenigin-
gen. Direct al na 16.00 uur stroom-
den veel leden, sponsors en adver-
teerders binnen en zat de sfeer er 
meteen goed in.

Er was niet alleen een goed muzi-
kaal optreden van zangeres Miek-
Miek en een lekkere borrel maar ook 
het culinaire gedeelte was met de 
zelfgemaakte stamppot een succes. 
Na een korte toespraak van de bei-
de voorzitters volgde de toost op het 
nieuwe jaar met de wens dat 2011 
een gezond, sportief en gelukkig jaar 
mag worden met vele leuke tennis- 
en hockeywedstrijden en evenemen-
ten. 

Ondertekening
Hoofdsponsor ABN-AMRO had vo-
rig jaar bij de ondertekening van het 
nieuwe sponsorcontract voor hoc-
key het idee geopperd om een groot 
“welkom bij Qui Vive” doek met de 
elftalfoto ’s van heren 1 en dames 1 
door hen te laten realiseren als ca-
deau aan Qui Vive.

Eind vorige week werd naast het ter-
ras aan de voorkant van het hoc-
keyclubhuis een groot frame hier-
voor geplaatst en zaterdagochtend 
werd het doek hierin gehangen. De 
nieuwjaarsreceptie was bij uitstek 
de gelegenheid om dit doek te ont-
hullen. ABN-AMRO Directeur Jan 
Tijms en Voorzitter van het hoofdbe-
stuur hockey Marcel van Eijk onthul-
den dit cadeau met het simpele ge-

baar de stroomvoorziening aan te 
zetten waardoor een spot het doek 
in het volle licht zette. Deze hande-
ling gebeurde onder toeziend oog 
van de vele aanwezigen die boven op 
het overdekte terras stonden. Eigen-
lijk zou de feestelijke aftrap van het 
nieuwe jaar tot 19.00 uur duren maar, 
omdat er op dat tijdstip nog veel gas-
ten waren, ging het programma door 
tot circa 20.00 uur.

Tevreden

Marcel van Eijk was na afloop zicht-
baar tevreden: “Een geweldige 
avond. Een hoge opkomst en erg ge-
zellig. Ook de tennissers waren erg 
tevreden.

Dit soort ouderwetse clubavonden 
willen wij veel meer. De organisa-
tie was in handen van onze vrijwilli-
gers. Als bestuurders van beide ver-
enigingen hebben wij ons nauwe-
lijks met de organisatie beziggehou-

den behalve dan dat collega Peter 
Lauffer persoonlijk de heerlijke stap-
pot heeft geregeld. Fantastisch toch.” 
Beide Voorzitters zien dit nieuwe jaar 
met veel vertrouwen tegemoet. Niet 
alleen sportief maar ook de samen-
werking tussen de beide verenigin-
gen biedt nog vele mogelijkheden 
om zaken te optimaliseren. Marcel 
van Eijk geeft nog een toelichting 
op hockey: “Wij hebben het afgelo-
pen jaar als hoofdbestuur een aantal 
goede stappen gezet. Allereerst na-

tuurlijk de goede hockeyprestaties 
maar ook financieel, organisatorisch 
en bestuurlijk. Dit jaar gaan wij ver-
der met het uitwerken en realiseren 
van de plannen zoals wij die hebben 
afgesproken.

Hierin past ook het organiseren van 
veel evenementen en activiteiten 
waarbij dat gezellige clubgevoel cen-
traal moet staan. Deze avond is hier-
van een goed voorbeeld.”
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DOS (W) net iets te sterk 
voor Atlantis 1
Mijdrecht - Na twee weken rust 
vanwege kerst en oud en nieuw 
stond het eerste van Atlantis, ge-
sponsord door Rabobank, weer te 
trappelen om in de eerste thuiswed-
strijd van dit jaar de winst te pak-
ken tegen DOS (W) 1. Het seizoen 
loopt voor Atlantis 1 nog niet zoals 
ze dat zou willen. Met vijf wedstrijd 
gespeeld zijn er nog steeds geen 
punten binnen. Langzamerhand is 
het bijna halverwege het seizoen, 
maar er liggen nog genoeg kansen 
in het verschiet voor Atlantis 1 om 
aan de laatste plaats te ontsnap-
pen. Op zaterdag 8 januari 2011 
werd er  thuis gespeeld tegen DOS 
(W), een jonge ploeg die het bin-
nenseizoen wisselende resultaten 
laat zien. Na een telkens wisselen-
de opstelling in het binnenseizoen 

werd er ook deze wedstrijd weer be-
gonnen met een nieuwe frisse da-
me; Chantal Poolman op de plek 
van Masha Hoogeboom die de laat-
ste wedstrijd van vorig jaar gebles-
seerd uitviel. Verder zijn de spelers 
van het eerste nog onveranderd en 
werd deze wedstrijd begonnen met 
de goede voornemens om dit sei-
zoen nog veel wedstrijden te gaan 
winnen. Belangrijk was vandaag 
dat er scherp gestart ging worden 
en dat er hard zou worden gewerkt 
om uiteindelijk de overwinning bin-
nen te halen. De eerste aanval be-
gon sterk en maakte de eerste goal 
na drie minuten. Snel volgde de ge-
lijkmaker van DOS.

Gelijk op
De gehele eerste helft ging de wed-

strijd gelijk op en na tien minuten 
gespeeld te hebben stond de stand 
op 3-3. Kansen werden in de aan-
val goed benut, maar in de verdedi-
ging was niet iedereen even scherp 
waardoor er uit onnodige vrije bal-
len en strafworpen gescoord kon 
worden. Na de openingsgoal heeft 
Atlantis niet meer de leiding ge-
had in de wedstrijd. Tot vlak voor 
rust kon het wel elke keer weer ge-
lijk komen, maar niet dat extra ver-
schil maken om de voorsprong te 
nemen. In de rust was de stand 6-7 
en was er in de tweede helft nog van 
alles mogelijk. Aanwijzingen wer-
den in de rust gegeven door trainer/ 
coach Mark van den Brink. Het team 
moest zijn rust bewaren, niet te cha-
otisch gaan spelen en het spel groot 
houden. De wedstrijd werd naar de 

rust toe steeds lichamelijker en in 
de rust werd er dan ook gewaar-
schuwd om in de tweede helft geen 
onnodige overtredingen te maken. 
Atlantis zou in de tweede helft net 
zo hard moeten werken als in de 
eerste helft om de overwinning in 
het zicht te houden. 

Cruciaal
De tweede helft werd er in dezelfde 
opstelling gestart. Een kwartier na 
rust ging de wedstrijd nog steeds 
gelijk op met een stand van 9-11. 
De periode die volgde was cruci-
aal. Atlantis moest een tandje er-
bij zetten om de achterstand goed 
te maken. Echter werden de kan-
sen in de aanval niet afgemaakt 
en in de verdediging werden toch 
onnodige fouten gemaakt waar-
door DOS (W) de kans kreeg om 
uit te lopen door middel van straf-
worpen. Tien minuten voor het ein-
de werd er in beide vakken gewis-
seld. Alex van Senten bewees met-
een zijn nut op de plek van Jimmy 
de Koning en Lisanne van Doornik 
kwam erin voor Janneke van Ginkel. 
Ook de wissels konden het verschil 
dat DOS (W) met Atlantis 1 had ge-
maakt niet meer goed maken. At-
lantis bleef tot het einde knokken, 
maar verloor uiteindelijk met 12-16. 
Opnieuw heeft Atlantis geen pun-
ten weten te behalen, maar de over-
winning komt steeds dichterbij. Vol-
gende week 15 januari wordt er op-
nieuw thuis gespeeld in de sporthal 
de Phoenix aan de Hoofdweg. De-
ze wedstrijd wordt gespeeld tegen 
DKV, waar eerder met één punt ver-
schil van verloren werd aan het be-
gin van het binnenseizoen. Het be-
looft dus opnieuw een spannende 
wedstrijd te worden waarvoor u al-
len bent uitgenodigd te komen kij-
ken om 16:40 uur.

Een nieuw jaar en nieuwe 
kansen bij BV De Legmeer
Uithoorn - Twee duizend elf ging 
van start met de 3e zitting 2e ronde 
parencompetitie.
In de A- lijn oorverdovend door  
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
en Jan Schavemaker & Lijnie Tim-
mer, door een score van beide paren 
boven de zestig procent. Cees en 
Ruud haalden de top met 62,50% en 
Jan & Lijnie er vlak bij met 62,15%.                                                                                                          
Ook Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
en Frans Kaandorp & Gerda Scha-
vemaker legden elkaar het vuur na 
aan de schenen. Ze eindigden ge-
deeld als drie en vier met een re-
sultaat van 57,29%. Wim Slijkoord 
& Francis Terra startten het jaar ook 
bepaald niet slecht als vijfde met 
56,60% en Nel & Adriaan Koeleman 
waren zeer content met hun zesde 
plaats van de in totaal vijftien paren 
met een mooie 54,17%.
In de B- lijn gingen Ria van Geel-
kerken & Thea Kruyk ver voor het 
peloton uit met de beste score van 
de avond van 63,39%. Hans & Son-
ja Selman presteerden het ,na een 
niet zo beste eerste tafel  vol misver-
standen, om toch de tweede plek te 
pakken met 59,23%. Kennelijk pro-
fessioneel op tijd gereset! To van der 
Meer was met Anne Tolsma weer 
eens ouderwets opdreef en de da-
mes haalden keurig de derde plaats 
binnen met 55,36%. Heleen & Mees 
van der Roest profiteerden ook van 
een frisse start door de bridgescha-

duwen van vorig jaar achter zich te 
laten met 55,06% als vierde.      Floor 
Janssen & Tonny de Jonge hadden 
een goede  avond als vijfde met 
54,76% en Tonny & Otto Steegstra 
schaarden zich ook bij de top met 
52,68% als zesde van de 16 paren 
van deze lijn.
Lidy Krug & Ada van Maarseveen 
waren de primus van de C- lijn. 
Een eerst plaats werd hun deel met 
57,64%. De clubrelevatie van de 
avond waren Mick & Sybren Frant-
zen. Maanden lang bungelend in de 
onderste regionen nu een fantas-
tische tweede plaats met 56,94%, 
houden zo mannen!     Mieneke 
Jongsma & Anneke Wijmans ver-
gezelden Atie de Jong & Evert We-
vers met voor beide paren 55,56% 
op de plaatsen drie en vier. Gerda 
van Liemt & Els van Wijk tekenden 
voor 53,47% als vijfde en Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers slo-
ten hier het beste deel van de lijn af 
met 52,43% als zesde van de 14 pa-
ren van de C.
Biedt u ook de hele avond uitste-
kend maar komt u er frustrerend 
geen stap verder mee, blijf het dan 
toch proberen bij Bridge Vereniging 
De Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.15 uur in de barzaal van 
sporthal de Scheg. Inlichtingen bij 
het secretariaat Gerda Schavema-
ker: tel,0297 567458 of per E-mail 
niekschavemaker@hetnet.nl

Anke en Tineke naderen 
de top drie
Uithoorn - Op maandag 3 januari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 4e ronde in de 3e pa-
rencompetitie. Na een fantastische 
Kerstdrive en een weekje “rust” kon 
er weer flink op los gebridged wor-
den. Anke Reems die, na enige tijd 
uit de roulatie te zijn geweest, weer 
terug aan de speeltafel was, liet met 
een 2e plaats zien dat zij het bridgen 
nog niet verleerd was.Fijn dat je er 
weer bij bent. De uitslagen: 
A-lijn: 
1. An & Bert Pronk  60,07%
2. Anke Reems
& Tineke van der Sluijs 58,68%
3. Marineke Lang
& Martin Kok 56,60%
4. Greet & Henk Stolwijk 54,86%
5. Ans Breggeman
& Lia Guijt 54,17%
6. Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster 53,13%
7. Hans Wagenvoort
& Nel Bakker 52,43%

B-lijn: 
1. Marijke & Ger van Praag 62,08%
2. Tiny & Bram van Klaveren 57,50%
3. Riki Spook & Hans Geels 55,42%
4. Tini Lotgerink

& Johan Lotgerink 54,58%
5. Loes Kroon
& Theo Vermeij 54,17%
6. Hennie
& Sierk Goedemoed 53,75%
7. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg 52,92%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer mee spelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

De Nieuwjaardrive van 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 6 janua-
ri 2011 was de geplande Nieuw-
jaardrive bij bridgeclub ABC
Ondanks dat er in het afgelopen jaar 
2 wedstrijddagen door verschillende 
oorzaken waren uitgevallen moest 
het nieuwe jaar natuurlijk met de 
Nieuwjaarborrel beginnen en dat 
was te merken ook, men was in gro-
te getalen  opgekomen en dat geeft 
weer te denken.

Toen iedereen aanwezig was vroeg 
de voorzitter het woord om iedereen 
een gelukkig en een gezond 2011 
toe te wensen, alle leden hadden 
dat al aan elkaar gewenst, maar Jan 
v.d.Schot had ook een droevige me-
dedeling, de vrouw van Jan Visser 
op 3 januari was overleden, Ageeth 
was maar 66 jaar geworden.
Wij wensen Jan en de kinderen alle 
sterkte toe, bij dit verlies..
Er werd aan 15 tafels gebridged, 
iedereen kon na het Kerstdiner en 
de oliebollen laten zien of men het 
bridgen niet verleerd was.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Corry Boomsma met Bibet 
Koch met 61,31 %, naar mijn idee 
hebben zij het Kerstreces gebruikt 

om flink te oefenen.
Tweede waren Adie de Zwart en Ja-
net Vermey met 60,71 % en derde 
het echtpaar Ria en Joop Smit met 
59,52 %, deze laatste 2 paren duiken 
geregeld op in de top van het klas-
sement, zij zijn het min of meer aan 
hun stand verplicht.
In de B-lijn werden Corry Olij-
hoek en Nelly de Ruiter eerste met 
64,17 %, de leerling wint hier van de 
meester, want Jan van Rijk en Cor 
Hendrix werden tweede met 61,04 
%, het zal nog wel lang roemoerig 
gebleven zijn  wie van de twee oude 
rotten hier debit aan was.
Derde werden hier Corry Snel en 
Lenie Veninga met 58.02 %.
Ook wil ik nog even terug komen op 
de affaire van de zeer goede stoe-
len.

Degene die alles klaar gezet hadden 
maakte er geen punt van, zij kozen 
gewoon de beste plaats uit met de 
beste stoelen en bleven daar de ge-
hele bridgedrive op zitten.
 Volgende week gaan we weer ge-
woon door met de competitie en 
wordt de derde ronde gespeeld, nu 
komt het er weer op aan.

KDO jeugd van het ene 
naar het andere toernooi
De Kwakel - Bij KDO heeft de 
jeugd het druk in de eerste maand 
van het nieuwe jaar. Het oliebollen-
toernooi is nog niet achter de rug of 
het Jan Noteboomtoernooi is alweer 
gestart. KDO heeft traditiegetrouw 
elk jaar zo rond de jaarwisseling, in 

de sporthal, zijn Oliebollentoernooi. 
Een toernooi dat over meerdere da-
gen wordt gespeeld en waarbij men 
van jong tot oud meespeelt. Dus van 
pupil tot senior.
Maar dit jaar is KDO ook gestart 
om de jongste jeugd vertier te bie-

den tijdens de winterstop. En wel 
onder de naam van Jan Noteboom. 
Jan Noteboom heeft zich jaren lang 
ingezet en heeft veel betekend voor 
de Club. Vandaar dit kleine eerbe-
toon aan de man die ons het afgelo-
pen jaar is ontvallen. 

Vol spanning stonden zaterdag 8 ja-
nuari de F en E pupillen van KDO te 
wachten, voordat zij van start moch-
ten gaan, voor de 1e editie van het 
Jan Noteboomtoernooi.

Sjoelen
Na het bekend maken van de team-
indelingen kon de strijd beginnen. 
Bij de E-pupillen beten Barcelona 
en PSV de spits af met het zaalvoet-
balprogramma onder toeziend oog 
van Real Madrid en Bayern Mün-
chen. Manchester United en Inter 
Milan begonnen het toernooi met 
sjoelen terwijl Ajax en Feyenoord 
zich vastbeten in de woordpuzzel. 
Bij het zaalvoetbal was Ajax heer en 
meester en wist alle 3 de partijen 
met winst af te sluiten.
Bayern München dat met het zaal-
voetbal wat moeizaam uit de start-
blokken kwam revancheerde zich 
bij het touwrekken, door hier alle 
wedstrijden te winnen. Alle teams 
hebben zich van hun beste kant la-
ten zien en in deze sportieve com-
petitie. Als sluitstuk van de middag 
namen de managers en begeleiders 
van de teams het tegen elkaar op in 
een spannende touwtrek-wedstrijd. 
Het toernooi krijgt volgende week 
zijn vervolg en zal daarna nog twee-
maal worden gespeeld bij algehele 
afgelasting. Daarna zal dan de de-
finitieve winnaar bekend worden. 
Voorlopig blijft het spannend in De 
Kwakel. 

Heren 1 Qui Vive

Een lange race naar het 
zaalkampioenschap
Uithoorn - Afgelopen zondag 
moesten de heren 1 van Qui Vive af-
reizen naar Alkmaar om daar 2 pot-
jes te zaalhockey spelen.

Echter het was een vreemd week-
end. Doordat een aantal weken ge-
leden Nederland in de greep was 
van koning winter, konden de wed-
strijden niet doorgaan.

Ditmaal niet omdat de velden on-
bespeelbaar waren maar omdat de 
zaal niet goed te bereiken was door 
de gladheid en de vele sneeuwval. 
Daardoor moesten er nu 4 wedstrij-
den gespeeld worden want die van 
de afgelaste dag moesten ook inge-
haald worden. Een haast onmogelij-
ke opdracht.
Gelukkig was hier iets op gevonden. 
Er worden gewoon 2 wedstrijden 
gespeeld, waarvan elke helft zou 
tellen als complete wedstrijd. Elke 
helft vielen er dus 3 punten te be-
halen. Dit betekende dat een wed-
strijd dus maar 20 minuten zou du-
ren, terwijl een zaalwedstrijd nor-
maal 40 minuten is.

Verdelen
Hierdoor zouden onze wedstrijden 
van die dag beide 6 punten waard 
zijn en vielen er die dag dus 12 pun-
ten te verdelen.
De eerste wedstrijd was tegen Xe-

nios, een team dat tegen degrada-
tie vecht. Normaliter is een laag ge-
klasseerde ploeg makkelijk te klop-
pen. Maar zeker als de wedstrijden 
zo kort duren is alles mogelijk. Dit 
bleek dan ook gelijk de eerste wed-
strijd.

De heren uit de Kwakel hadden veel 
balbezit en meer kansen dan Xeni-
os, helaas voor de mannen telt dit 
niet mee bij de uitslag. Ondanks dat 
zij een stuk beter waren wisten ze 
niet te scoren. En als je weet dat 
een wedstrijd niet lang duurt en het 
scoren niet lukt, dan ga je gehaast 
spelen. Er werden foutjes gemaakt 
die anders niet zouden worden ge-
maakt. Tot overmaat van ramp weet 
Xenios toch doel te treffen in één 
van hun spaarzame kansen. 1-0. 
Niet veel later klonk het eindsignaal. 
Verloren van een ploeg die de min-
dere partij was. Heel zuur, maar er 
vielen nog genoeg punten bijeen te 
sprokkelen.

Na een kleine rust van 5 minuten is 
het alweer tijd voor de tweede wed-
strijd tegen Xenios. De heren zijn 
gebrand om te winnen en laten dit 
ook meteen zien. Een stuk feller en 
beter dan de 1e wedstrijd wordt er 
begonnen. Dit uit zich niet meteen 
in goals maar dat zou niet lang du-
ren. 

Wachten
Eindelijk na lang wachten komt de 
1-0 op het scorebord, de ban is ge-
broken. Later volgt ook de 2-0 en is 
de wedstrijd zo goed als gespeeld. 
Toch weet Xenios de keeper van Qui 
Vive eenmaal te passeren. De uit-
slag is dan 2-1.
Na 2 uur relaxen moeten de man-
nen er toch weer aan geloven, twee 
wedstrijden tegen V.V.V.
V.V.V. is op papier een sterkere 
ploeg dan Xenios, dus het zou een 
lastige wedstrijd worden.
Nadat een tactisch plan was be-
dacht konden de wedstrijd eindelijk 
van start gaan. De heren begonnen 
heel sterk en wisten meteen de sco-
re te openen. Zeker door goed ver-
dedigend werk en collectief samen-
spel konden ze vaak gevaarlijk wor-
den. Er werden veel kansen gecre-
eerd zodat ook nog een 2e doelpunt 
viel. Zo’n voorsprong is een luxe die 
de mannen helaas niet vaak heb-
ben. V.V.V. scoort nog wel de 2-1 
maar daar blijft het bij. 

Winterstop
Met zes punten uit drie wedstrijden 
kan je thuiskomen maar er viel nog 
meer te winnen. Maar dan moest 
er nog hard worden gewerkt en de 
vermoeidheid begint toe te slaan en 
het is slechts een kwestie van tijd 
voordat de eerste speler aan de be-

ademing moet, want zoals velen we-
ten is de winterstop niet bevorderlijk 
voor de conditie.

Toch werd de tweede wedstrijd te-
gen V.V.V en tevens laatste van de 
dag een lust voor het oog. Samba 
hockey waar je je vingers bij aflikt. 
Het wordt uiteindelijk 4-1, met het 
publiek als grote winnaar want wat 
een spektakel!

Ondanks de slechte start tegen 
Xenios werd de dag dus toch nog 
goed afgesloten met 9 punten uit 4 
wedstrijden.
Dit zorgt ervoor dat de heren 1 
van Qui Vive volgende week mo-
gen gaan spelen om het districts-
kampioenschap te halen. Het is bij-
na een thuiswedstrijd, aangezien de 
wedstrijden worden afgewerkt in 
Mijdrecht.

De heren hopen de trouwe fans dus 
in grote getale langs de lijn te zul-
len zien en om ze naar de overwin-
ning te juichen. 
Dus als u niks te doen heeft op uw 
vrije dag, twijfel dan niet en kom kij-
ken naar dit wonder in de zaal.



pagina 18 Nieuwe Meerbode - 12 januari 2011

Nick Sijmons clubkampioen 
van 2010 bij De Amstel
Regio - Afgelopen zaterdagavond 
was het eindelijk zover; nadat op 28 
november de onderlinge wedstrij-
den (lees: clubkampioenschappen) 
hadden plaatsgevonden, kwam nu 
het uur van de waarheid.
In groten getale waren leden en ou-
ders naar het nieuwe clubhuis van 
de Amstel in het Veenweidebad ge-
togen om hiervan getuige te kun-
nen zijn.
Zoals altijd werd gedurende het 
eerste uur de spanning opgebouwd 
vanaf het uitreiken van de oorkon-
des voor de sprint, familie- en sur-
prise-estafetten naar de top 10. Op 
de sprint eindigden op een gedeel-
de 2e plaats Max de Jong en Jasper 
Doornbos en als 1e Robert van Duij-
keren. De surprise-estafette werd 
gewonnen door Elrik Maat, Coen 
van Haaster en Max de Jong. De Fa-
milie-estafette eindigde met op de 
3e plaats de familie van Thuijl, als 

2e de familie van Duijkeren en als 
1e de familie de Jong. Maar waar 
iedereen voor gekomen was van-
avond was toch wel het algemeen 
klassement oftewel de definitie-
ve uitslagen van de clubkampioen-
schappen. Op de 3e plaats eindig-
de Mark Visser met 248,59 punten, 
op 2: Niké van Duijkeren met 247,35 
punten en als clubkampioen 2010: 
Nick Sijmons met 246,74 punten 
met de volgende eindtijden: 50m. 
school: 0.38,36, 50m rug: 0.34,18, 
100m vrij: 1.05,43 en tot slot 100m 
wissel: 1.14,13. Vanaf deze plaats 
willen wij Nick van harte feliciteren 
met zijn clubkampioenschap 2010 
bij Zwem- en polovereniging De 
Amstel. Wil je de foto’s van de club-
kampioenschappen of van de prijs-
uitreiking bekijken of weten wat De 
Amstel jou allemaal te bieden heeft; 
ga dan eens langs op hun website: 
www.zpv-de-amstel.nl.

VLC scoort er op los
Regio - Het basketbaltoernooi voor 
de leerlingen van de brugklassen 
is gespeeld. Op beide dagen kwa-
men vijf klassen tegen elkaar uit. 
De klassen waren ingedeeld in jon-
gensteams en meisjesteams.
De teams streden op sportieve ma-
nier tegen elkaar en maakten er een 
mooie dag van, net zoals bij echte 
basketbalwedstrijden werd er lus-
tig op los gescoord. Het blijft een 

prachtig gezicht om een leerling die 
nog niet zo heel lang geleden een 
lay up heeft geleerd deze te zien uit-
voeren en te zien scoren.
De scheidsrechters uit hogere klas-
sen waren goed geïnstrueerd en lie-
ten zich eveneens van de beste kant 
zien, een fijn en gezellig toernooi 
waar de docenten LO en de leerlin-
gen met een prettig en goed gevoel 
op terug kunnen kijken.

Sport voor je hersenen
Regio - Werken aan een gezond li-
chaam is heel gewoon. Maar hoe fit 
is je brein eigenlijk? Sta je daar wel 
eens bij stil? En hoe zorg je ervoor 
dat je geest geen overuren maakt? 
Daarom biedt Amstelhof Health 
Club “Mindfit” aan. Mindfit is een 
mentale conditietraining. Zoals je je 
buikspieren oefent, kun je ook oe-
feningen doen om mentaal fitter te 
zijn. Met een goede mentale condi-
tie voel je je energieker, creatiever 
en sterker. 
Je mentale vaardigheden bepalen 
je mentale fitheid. Als je deze vaar-
digheden niet in huis hebt of weinig 
toepast, ervaar je vaker en sneller 
stress, waardoor je mentale conditie 
afneemt. Daardoor worden je pres-
taties minder, je gezondheid gaat 
achteruit en je voelt je negatief. Met 
een goede mentale conditie voel je 
je energieker, creatiever en sterker. 
Dat merk je in je werk of studie en 

in je privéleven. Mindfit helpt je om 
lekker in je vel te zitten en je doelen 
te bereiken.
Tijdens de Mindfit-lessen doe je oe-
feningen om je mentale vaardighe-
den te verbeteren. Je traint je aan-
dacht, optimisme, ‘flow’, mentale 
veerkracht, probleemoplossend ver-
mogen en ‘social skills’.
Op maandag 17 Januari van 19.30 – 
20.00 uur zal er bij Amstelhof Sport 
& Health club een MindFit infor-
matie avond plaatsvinden. Inschrij-
ven kun je doen door te bellen naar: 
0297-531855. Dit is wel noodzake-
lijk maar kosteloos voor zowel le-
den als niet-leden. Je bent van har-
te welkom! 
Kijk voor een overzicht van alle op-
volgende MindFit inlooplessen op: 
www.amstelhof.com/nieuws 
Amstelhof Sport & Health Club is 
gevestigd aan de Noorddammer-
weg 30, 1424 NX Uithoorn.

Fietscross bij 
UWTC in de lift!
Regio - De wielersport BMX (fiets-
cross) dat kwam overwaaien uit 
Amerika en in de jaren 80 ongekend 
populair was in Nederland, is be-
zig met een ware revival. De sport 
is nooit weggeweest maar de popu-
lariteit is, geholpen door de Olym-
pische status, weer aan het toene-
men. Dat is bij de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club goed te merken.

Populair
BMX is één van de drie disciplines 
binnen de UWTC. Het ledental van 
alleen de afdeling BMX steeg dit 
jaar naar 140 stuks. De beginners-
cursus startte eind vorig jaar met 60 
nieuwe deelnemers, het jaar waar-
in de UWTC haar 75-jarig bestaan 
vierde. Tijdens de receptie van dit 
jubileumfeest heeft de UWTC geld 
mogen ontvangen van de gasten. 
Deze giften zijn besteed aan de 
jeugdopleiding. De afdeling BMX 
kocht twee schitterende nieuwe 
BMX-fietsen voor de jongste deel-
nemers aan de beginnerscursus en 
een videocamera ter ondersteuning 
van de techniektraining. Het doel is 
om in de nabije toekomst nog meer 
kampioenen te mogen huldigen. 

Overal
Ondanks dat de BMX baan gele-
gen is in Uithoorn komen de le-

den uit omliggende gemeenten als 
Aalsmeer, Rijssenhout, Amstelveen, 
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis etc. Net als voor iedere an-
dere vereniging is het ook voor de 
UWTC een grote zorg om de club fi-
nancieel gezond te houden.

Sponsoring
De afdeling BMX is dan ook bijzon-
der trots om te kunnen melden dat 
ze er in geslaagd is om vijf sponso-
ren te vinden die de club structureel 
financieel ondersteunen. Blom Met-
selwerken uit Vinkeveen, Tuincen-
trum Het Oosten uit Aalsmeer, Truij-
ens Administratiekantoor uit Uit-
hoorn, De Beij Elektra BV uit Uit-
hoorn en Van Spankeren IT uit De 
Kwakel hebben afgelopen dinsdag 
4 januari hun naam voor de komen-
de drie jaar aan de club verbonden. 

De UWTC ziet de toekomst dan ook 
met groot vertrouwen tegemoet. Het 
seizoen begint eind maart weer.
Ondertussen wordt er over twee 
weken door een aantal leden een 
indoorwedstrijd in België gereden. 

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen bij de UWTC?
Kijkt u dan op de website 
www.uwtc.nl/bmx.

Flinke verschuivingen bij 
laddercompetitie bVk
De Kwakel - Ook na de 5e speel-
ronde in de laddercompetitie van de 
BVK bleken er nog flinke verschui-
vingen in de totaalstand mogelijk. 
Maar liefst 10 paren bleken na af-
loop minimaal 10 plaatsen te zijn 
gestegen of gedaald.
 Alvorens met bridgen kon worden 
begonnen wensten alle leden elkaar 
de bekende goede gezondheid en 
‘al wat verder wenselijk is’ toe. Ei-
genlijk merkwaardig dat je dat al-
leen aan het begin van elk nieuw 
jaar zegt, want dat wens je iedereen 
toch eigenlijk het hele jaar door toe?
Zoals gezegd waren er links en 
rechts wel wat opvallende verschui-
vingen, maar dat gold niet voor de 
top 3, want die bleef gehandhaafd, 
al werd het verschil tussen de num-
mers 1 en 2 wel weer wat kleiner en 
tussen nummer 2 en 3 juist groter.
In de A lijn ging de strijd om de 1e 
plaats als vanouds tussen de paren 
Wim en Rita Ritzen en Dick Elen-
baas-Andre Verhoef. Wim en Ri-
ta bleken de sterksten en eindig-
den dus met 60,12% als 1e. Dick en 
Andre scoorden 57,44% en hierdoor 
handhaafden zij zich met 59,66% 
gemiddeld aan de kop van de to-
taalstand. Wim en Rita volgen daar-
in als 2e met 57,98%.
De 3e plaats was deze avond voor 
Jan Heijlman en Margo Zuidema 
met bijna 56%.
Een verrassende 16e en laatste 
plaats was er voor Jos Bader en Elly 
Strijbos, die in een neerwaartse spi-
raal zitten en nu vanuit de B lijn te-
rug moeten zien te keren naar de A 
lijn.
Ook uit de A lijn verdwenen Loes en 
Frayo Fritschy, die een val maakten 
van 11 naar 25.

Verschuivingen
In de B lijn vinden als altijd de mees-
te verschuivingen plaats, zowel naar 
boven als naar beneden.
Hier was de hoofdprijs voor Ger-
da Bosboom en Rina van Vliet met 
maar liefst 68,15%. Dat betekende 
een fors aantal treden naar boven 
(van 26 naar 7!). Ook Anneke Karlas 
en Jaap Verhoef deden goede za-
ken door 2e te worden met 59,82% 

en daardoor kwamen zij op he nip-
pertje terug in de A lijn (van 27 naar 
16). Datzelfde geldt voor de num-
mers 3 van deze avond, Ria Broers 
en Tiny Mann, die hun 58,63% ver-
taald zagen in een stijging van 22 
naar 11.
Aan de onderkant van de daguit-
slag treffen we Susanne Ambagts-
heer en Riet Wesselingh, die na een 
avond zwoegen aan de bridgeta-
fel in de koudste hoek van Dorps-
huis De Quakel(sorry dames, maar 
de ‘vaste’ tafel zullen we daar niet 
meer plaatsen) hun namen terug 
vinden op de 38e plaats (vanaf 19). 
Net boven hen eindigden Kitty en 
Huub van Beem (je kunt niet altijd 
een overigens zeer gegunde maz-
zel hebben!), maar in de totaalstand 
staan die nu net onder Susanne en 
Riet (vanaf 23).
In deze lijn kwam ook een einde aan 
de fraaie reeks van Ineke Hilliard 
en Helen Conijn, die daardoor ook 
meer dan 10 plaatsen moesten prijs 
geven ( van 17 naar 30).

Voorsprong
De grootste sprong in het klasse-
ment werd gemaakt door Hans Wa-
genvoort en Nel Bakker. Om al-
le schijn te vermijden hadden zij de 
1e week in de C lijn nog even ver-
stoppertje gespeeld, maar nu was 
het wel goed raak en door hun sco-
re van 63,1% knalden zij van 34 naar 
15, van de C lijn naar de A lijn dus. 
Daar zuullen we hen echter voorlo-
pig toch moeten missen, want om 
van deze schok bij te komen gaan 
zij er maar even 4 weken tussenuit, 
richting Bosjesmannen (met hun 
‘takkenvrouwen’), vuvuzela’s, Tafel-
berg etc. (Veel plezier daar!)

In deze lijn werden Trudy Stokkel 
en Huub Zandvliet met een even-
eens fraaie 61,61% 2e en zij stegen 
hierdoor van 37 naar 20 en ook Piet-
Hein Backers en Huub Kamp met 
hun 59,52% zetten een flinke stap 
omhoog (van 42 naar 31).
 Er staat nog 1 ladderavond op het 
programma en daarna wordt be-
gonnen aan de 3e cyclus van de pa-
rencompetitie.

Finstral Rally team is 
volop in de race
Uithoorn - Op 1 januari is de 2011 
editie van de ‘Dakar Rally’ van start 
gegaan. Inmiddels zijn we ruim een 
week verder en de mannen van het 
Finstral rally team zitten nog steeds 
in de race! Er is veel gebeurd in de 
eerste week van de rally.
Meteen in de 1e etappe lag de truck 
van ‘coureur’ Johan Elfrink en ‘na-
vigator’ Enno Hortulanus uit Uit-
hoorn op zijn kant, hierna begonnen 
de mannen vanaf de 24e plaats een 
fantastische inhaalrace en eindig-
den in de 3e etappe als 11e in het 
overall klassement!
Bij ‘piloot’ Teun Stam, die samen 
met Eddie Beeftink en Rob Boog-
aart in de Mercedes Axor met start-
nummer 533 zitten, liep alles als een 
trein. Zo wist hij, in eerste instantie, 
ook zijn startpositie te verbeteren, 
totdat ongeveer 50 kilometer voor 
het einde van de etappe ineens het 
olielampje ging branden… Er bleek 
dat de carter moest worden gerepa-
reerd. Dit lukte, met dank aan be-
manning Rob en Eddie.

De afgelopen dagen was er sprake 
van een slagveld onder de deelne-
mers en zijn er complete teams uit-
gevallen. Het Finstral team begint 
echter vol goede moed aan de vol-
gende etappe. Tijdens deze 4e etap-
pe kregen Johan en Enno een lekke 
band… probeer deze maar eens te 
vervangen op een ondergrond van 
los zand! De bemanning van start-
nummer 533, Teun, Rob en Eddie, 
ging goed van start en alles liep per-

fect. Wel merkten ze dat ze, doordat 
ze vrij laat startten, veel moeite had-
den om het inmiddels volledige ka-
pot gereden terrein door te komen. 
Uiteindelijk werd het donker en be-
sloten de mannen een nacht in de 
duinen te slapen wat niet erg com-
fortabel was! 
Op 8 januari zou het een rustdag 
zijn, maar de etappe van de dag 
daarvoor zorgde ervoor dat het voor 
vrijwel niemand een rustdag was. 
Er moest gesleuteld worden om de 
trucks weer in topconditie te krij-
gen voor de 2e helft van de rally. 
De volgende dag stonden de trucks 
er weer als nieuw bij en konden de 
monteurs eindelijk even rusten.
Zondag 9 januari was een dag waar 
beide navigators zich volledig kon-
den uitleven. Tot nu toe bestempeld 
als de ‘zwaarste’ dag van de rally… 
Met diepe valleien en enorme vlak-
tes in Chili, veel zand, een omgeving 
waarbij je je slecht kunt oriënteren 
en dus gemakkelijk de weg kwijt 
kunt raken. Een deel van de etap-
pe gaat langs oude mijnen en ein-
digt aan de Grote Oceaan, waar-
na ze verder over de weg richting 
de havenstad Antofagasta gaan. 
We wachten in spanning af hoe de 
mannen van het Finstral Rally team 
de andere etappes zullen rijden. 

De rally kan worden gevolgd op 
www.finstral-rally.com Ook zal RTL7 
elke avond een uur zendtijd beste-
den aan dit wereldwijd bekend-
staande evenement.

bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 4 januari 
begon de start van de derde com-
petitie van dit seizoen.
In zowel de A- als de B-lijn werd 
met vijftien paren gespeeld.
In de A-lijn werden Gerda Bos-
boom en Nel Hamelijcnk eerste met 
60.97%, Trudy van den Assem en 
Refina van Meijgaarden bleven een 
slagje achter maar deden het, als 
tweede met 56.39%, ook niet slecht. 
Tini Geling en Paula Kniep eindig-
den als derde met 55.97%
In de B-lijn werden Kokkie van den 
Kerkhoven en Corrie Smit eerste 

met een score van 62.85%! Thecla 
Maarschalk en Rees van der Post 
stelden, met 60.76% zeker niet te-
leur, en werden tweede. Wil Voss 
en Cathy Troost behaalden 57.29%, 
dames hoe goed!! Zij plaatsten zich 
als derde. Gezien het feit dat dit de 
eerste ronde is van de competitie 
is de uitslag gelijk aan de compe-
titiestand. Aan de slag dames 4 t/m 
.........! Aan u de schone taak het vol-
gende week beter te doen. Ook spe-
len bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris Miene-
ke Jongsma, tel. 0297- 565756

Damlust vergaan in
De kwakel
De Kwakel - Schrik niet te erg van 
deze kop in de krant, de damlust is 
eigenlijk alleen maar toegenomen 
bij de leden van Kunst & Genoegen. 
Het tweede team stuurde de dam-
mers van Damlust met nul punten 
terug naar huis.
Met een maximale zege van het 
team van Leo Hoogervorst, ook wel 
damclub Nieuwveen genoemd, ver-
ging het de dammers van Schar-
woude maar matig in ’t Fort.
Kopman Wim Konst begon met de 
zegereeks, Jos Harte deed daar nog 
een schepje bovenop.
De schrik van de Vrouwenakker, 
nu ook van Scharwoude, zegevier-
de ook.
Invaller Haye Berger zette vervol-
gens met 8-0 de kroon op het werk. 
Het team van Leo keek vervolgens 
met gemengde gevoelens terug 
op de nederlaag tegen Purmerend 
waardoor een kampioenschap er 
niet meer in zal zitten.
Of het moet raar lopen in de 1e 
klasse, dan kan het positieve bord-
gemiddelde gunstig uitpakken voor 
K&G.

Verrassingen
De eerste damavond in 2011 ken-
de vele verrassingen, kan een mooi 
damjaar worden! Alle partijen wer-
den voor het kampioenschap van 
K&G gespeeld, daarnaast is er ook 
nog een bekercompetitie.
Een daverende verrassing was de 
remise van Huib Arends tegen de 

‘eeuwige tweede van K&G’ Wim 
Konst. 
Huib, al vele jaren trouw lid van 
K&G, snoepte een dikverdiend punt 
van de titelkandidaat af. Kees Harte 
speelde vervolgens voor zijn plaats 
in het 2e team van Leo Hoogervorst.
Leo stond bij de top drie maar werd 
door Kees resoluut aan de kant ge-
schoven. Kees was bang dat Leo 
volgend jaar in het eerste zou spe-
len en stak daar voorlopig een 
schijfje voor.
De broer van Kees, Jos Harte, kwam 
deze zelfde avond goed weg tegen 
Jan Bartels. Jan had een verrassen-
de zege in handen, maar liet deze 
door een steeds maar dreigende 
combinatie door de vingers glippen.
Van de top drie zaten Piet van der 
Poel en Haye Berger tegenover el-
kaar, het werd een zit tot in de klei-
ne uurtjes.
Op de vroege dinsdagmorgen werd 
er uiteindelijk tot remise besloten. 
Piet kwam wel een schijf voor, maar 
zijn vele randschijven braken hem 
uiteindelijk op.
Lachende derde werd Adrie Voorn, 
hij won een hele mooie pot van Piet 
Terlouw.
Piet kwam steeds meer onder druk 
te staan, de race naar de damlijn 
won Adrie en daarmee deze ener-
verende partij.
De mensen met goede voornemens 
kunnen elke maandagavond vanaf 
19.30 uur in ’t Fort De Kwakel aan-
schuiven.
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Atlantis D1
Strijd om bovenste plaats in 
eerste klasse nog onbeslist
Mijdrecht - Na een gemakkelijk 
kampioensschap op het veld in de 
eerste klasse, heeft Atlantis D1 de-
ze positieve lijn ook in de zaal door-
gezet.
Zaterdag 8 januari speelde Atlan-
tis D1, gesponsord door Bos meu-
belstoffeerderij, tegen Velocitas D1 
in Leiderdorp. Beide ploegen ston-
den samen op de eerste plaats met 
zes punten. Wie de wedstrijd zou 
winnen, werd koploper in de pou-
le. De teams waren aan elkaar ge-
waagd wat leidde tot een spannen-
de wedstrijd. Atlantis heeft de hele 
wedstrijd voorgestaan, maar Veloci-
tas kwam terug en de wedstrijd ein-
digde in een gelijke stand: 8-8.
Afgelopen week werd er hard ge-
traind om het Velocitas zo moeilijk 
mogelijk te maken. Helaas moest 
Atlantis het doen zonder Amy Lo-
man. Door ziekte kon ze niet mee 
naar Leiderdorp. De rest van het 
team was fit en begon fel aan de 
wedstrijd. In de aanval begonnen: 
Sven van Putten, Sander van Die-
men, Yara van Es en Saskia Veen-
boer. Atlantis begon geconcen-
treerd aan de wedstrijd en dit leid-
de tot de 0-1 voorsprong met een 
doorloopbal van Yara van Es. Veloci-
tas gaf hier antwoord op om binnen 
twee minuten twee keer te scoren. 

Omgedraaid
Zo was de stand weer omgedraaid: 
2-1. Dat was het laatste moment dat 
Atlantis achter heeft gestaan. Yara 
van Es en Sander van Diemen wis-
ten de stand om te buigen naar: 2-3. 
Velocitas maakte nog gelijk en er 
werd van vak gewisseld. Nu mocht 
het andere vak aanvallen. Daarin 
speelden: Rick Kuijlenburg, Kevin 
Keijman, Joëlle Bakker en Lynn Lo-
man. Atlantis zette goede aanvallen 
op en er werd naar de juiste kansen 
gezocht. Rick Kuijlenburg en Kevin 

Keijman zorgden ervoor dat Atlan-
tis verder kon uitlopen naar 3-5. At-
lantis was in de eerste helft de be-
tere ploeg en overdonderde Veloci-
tas. Lynn Loman zorgde ervoor dat 
er werd gerust met een stand van 4 ̂
6. De eerste helft was goed, maar 
ze waren er nog niet. Er moest hard 
gewerkt worden om de winst bin-
nen te halen. Atlantis kwam goed 
uit de kleedkamer en Yara van Es 
zorgde in de eerste minuut ervoor 
dat het gat drie doelpunten werd. Er 
werd negen minuten niet gescoord. 
De kansen wilden er niet in gaan, 
maar de verdediging stond goed 
werk te verrichten. Het leek erop dat 
de punten mee naar Mijdrecht wer-
den genomen. Maar er volgde een 
omslag.
Velocitas kwam steeds meer in de 
wedstrijd en Atlantis maakte on-
nodige plaatsfouten. Twee minuten 
voor tijd stond het 7-7.

Herpakken
Atlantis herpakte zich en Joëlle 
Bakker maakte 7-8. Atlantis juichte 
al en dacht dat de overwinning bin-
nen was. Een minuut voor tijd werd 
het 8 ˆ 8. Er werden nog allerlei po-
gingen ondernomen om een doel-
punt te maken, maar tevergeefs. Er 
werd gelijk gespeeld.

Door het gelijke spel staan de twee 
ploegen nog steeds op een gedeel-
de eerste plaats in de poule. Atlantis 
mag terugkijken op een goede wed-
strijd waarin ze hebben laten zien 
dat ze aan het groeien zijn. Volgen-
de week speelt het door Bos meu-
belstoffeerderij gesponsorde Atlan-
tis D1 uit tegen KIOS D1 om 14.30 
in Nieuw-Vennep. Deze ploeg is al 
een bekende voor Atlantis. Er werd 
in dit seizoen al drie keer tegen ze 
gespeeld en alle drie de wedstrijden 
zijn gewonnen.

Paddestoel 2 biljartteam 
laat dure punten liggen
Mijdrecht - De grootste verrassing 
van week 20 was de nederlaag van 
De Paddestoel 2. De concurrenten 
De Kuiper/van Wijk en De Schans 
profiteerden van deze misstap.
Met nog drie wedstrijden te gaan is 
de spanning te snijden. Iedere wed-
strijd is voor elk van de koplopers nu 
een “finale”. Het team met de sterk-
ste zenuwen heeft de beste kans. 
Maar welk team heeft nu nog alles 
onder controle? 
Over een paar weken weten we 
het!!!.
Deze week was Richard van de 
Kolck (zie foto) in 10 beurten de 
man met de kortste partij. Zijn ge-
middelde van 6,500 was super. Paul 
Schuurman scoorde met 41 caram-
boles de procentueel hoogste serie 
van de week = 31,54%.
De Merel/Heerenlux 2 moest met 
2-7 de eer aan DIO 1 laten. Herman 
Turkenburg gaf in 16 beurten Peter 
Marsen een draai om de oren. Evert 
Oudhof redde de eer voor zijn team 
door Eric Brandsteder te verslaan.

Meedogenloos:
De Schans was met 7-2 De Spring-
bok 1 duidelijk de baas. John Beets 
won in 18 beurten zonder moei-
te met Kees de Bruin. Theo Valen-

tijn had geen mededogen met de 
van een operatie herstellende Hans 
van Eijk. Dirk van Yperen was net 
iets sterker als Hen Kandelaar. Peter 
Stam zorgde voor de enige Hoefse 
punten. Cens 2 won verrassend met 
7-2 van De Merel/Heerenlux 3. Chris 
Esser, Jos Bader en Leen Cornelis-
sen hielden de punten in eigen huis. 
De Paddestoel 1 ondervond met 1-8 
de kracht van De Kuiper/van Wijk. 
Michael de Kuiper was in 16 beur-
ten klaar met Bas Ratterman. Kees 
de Zwart was te sterk voor een te-
genspartelende Hans Bras. Martien 
Heijman liet Alan Knightley beteu-
terd achter. 
Toine Doezé had in een lange partij 
veel moeite met Carolien van Wijk. 
Na afloop stond een remise op het 
scorebord. 
Stieva Aalsmeer won nipt met 5-4 
van De Paddestoel 3. Ton Bocxe gaf 
het goede voorbeeld door Michel 
Bak te verslaan. Wil Bouweriks was 
te sterk voor Ralph Dam. Hans Bak 
en Teus Dam zorgden voor de pun-
ten van De Paddestoel 3.

Superieur:
APK Mijdrecht 1 was met 2-7 niet 
opgewassen tegen Bob’s Bar. Een 
superieure Richard van Kolck, een 

Edwin de Jong librekampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was Café De Vrijheid in De 
Amstelhoek het biljartdomein voor 
de 1-ster libristen van De Ronde Ve-
nen.
Er volgde een directe finale over 2 
middagen met 6 atleten.
Twee dames en vier heren gingen 
de strijd om het persoonlijk kam-
pioenschap van Biljartfederatie De 
Ronde Venen 2011 aan.
Qua leeftijd was het gezelschap ge-
pluimd want de jongste was 17 en 
de oudste 71 jaar.
Jan Peeters van APK eindigde als 
zesde en wist 2 wedstrijdpunten in 
de wacht te slepen op Bernard. Dat 
was tevens de kortste partij van het 
toernooi want Jan had slechts 26 
beurten nodig.
Bernard Enthoven biljart nog kort 
bij de SV Veenland en kon tijdens 
dit toernooi z,n biljartkunsten aan 
het publiek tonen. Bernard was de 
enige die de kampioen Edwin wist 
te bedwingen en snoepte 2 punten 
weg. Tevens was Bernard met 106.9 
% de best presterende speler. Voor 
de 4e plaats kwam Aria Dolmans 
van Stieva-Aalsmeer eindelijk eens 
terecht in aanmerking.

Trofee
Normaliter doet zij met Lucia de 
wedstrijdleiding en kwam haar spel 
niet tot z’n recht, met de winst op 
Bernard en Jan ontving ze trots haar 
trofee.

Lucia van Gelderen  kwam op een 
keurige 3e plek uit. Ook Lucia speelt 
bij Stieva-Aalsmeer en boekte win-
sten op: Bernard, Jan en Aria. De fi-
nalepartij ging tussen haar en Don-
ny want bij winst had ze kans op de 
titel. Donny bleek te sterk waardoor 
Lucia tot 6 punten kwam. Lucia be-
haalde wel de hoogste serie die ze 
op 9 caramboles vastzette tijdens de 
partij tegen Bernard.

Donny Beets van de Merel/Heeren-
lux  wist als 17-jarig talent te winnen 
van Bernard, Jan en Aria. In de fi-
nalepartij die hij tegen Lucia speel-
de begon hij oppermachtig met een 
serie van 8, zat op 18 caramboles 
in 9 beurten en kreeg met een dip-
je te maken. In de 14e beurt kwam 
de spirit weer los en in de 27e beurt 
was hij de partij “meester”. Lucia 
kwam tot 20 caramboles en felici-
teerde haar opponent terecht.

De Vinken organiseert 
culinaire verrassingstocht
Vinkeveen - Op zaterdag 12 febru-
ari organiseert korfbalvereniging De 
Vinken in samenwerking met Res-
taurant De Drie Turven, bar & eet-
café  ’t Kruytvat,  De Twee Heer-
tjes,  Restaurant  De Proosdij Haven, 
Café-restaurant De Veensteker en 
Restaurant De Plashoeve een culi-
naire verrassingstocht voor alle Vin-
keveners.

De culinaire verrassingstocht is al 
jarenlang een bekend, terugkerend 
evenement voor de leden van korf-
balvereniging De Vinken.  Aange-
zien De Vinken dit jaar vijftig jaar 
bestaat is het concept eenmalig 
toegankelijk voor alle inwoners van 
Vinkeveen.

Wat houdt de culinaire 
verrassingstocht in?
De start van het evenement is in de 
kantine van De Vinken, op sportpark 
de Molmhoek aan de Mijdrecht-
se dwarsweg. Hier verzamelen alle 
deelnemers zich om 18.30 uur.  Zij 
krijgen uitleg over de avond en ver-
volgens een envelop met daarin het 
adres waar zij het voorgerecht gaan 
eten.  

Om 19.00 vertrekt iedereen op de 
fiets naar één van de bovenge-
noemde restaurants.  Aangezien 
alle deelnemers tegelijk vertrek-
ken, fietst niemand alleen en zo ko-
men de deelnemers in contact met 
de andere al of niet bekende mede-
deelnemers. 

In het eerste restaurant nuttigen de 
deelnemers het voorgerecht. Het 
gerecht zelf wordt bepaald door het 
restaurant.  Hoe gezellig het ook is, 

na een uur vertrekt iedereen naar 
een ander adres om van het hoofd-
gerecht te gaan genieten. Dit nieu-
we adres krijgen de deelnemers 
aangereikt na het voorgerecht.  
Uiteraard fietst niemand alleen naar 
een volgend adres, maar altijd mi-
nimaal met twee personen.   Bij het 
volgende restaurant volgt de ont-
moeting met andere deelnemers die 
ook ergens anders gegeten hebben. 
Dit levert altijd heel veel gespreks-
stof op, zo is de ervaring. Het is ont-
zettend leuk  en interessant om an-
dere mensen te ontmoeten, die 
soms vaag bekend zijn uit het dorp, 
maar waarmee soms nog nooit ge-
sproken is.  
Ook aan het hoofdgerecht komt een 
einde en bij dit restaurant ontvan-
gen de deelnemers opnieuw een 
envelop met hierin het adres waar 
het nagerecht geserveerd wordt.  
Aldaar wisselen alle deelnemers 
de ervaringen uit en we sluiten de 
avond gezellig af met een kop koffie 
of een drankje.

Kosten
Inbegrepen zijn een voorgerecht, 
een hoofdgerecht en een nage-
recht, inclusief vijf drankjes. De kos-
ten voor dit evenement zijn 35,00 
per persoon.

Deelnemers kunnen zich alleen of in 
koppels opgeven.  Opgave is moge-
lijk door een e-mail te sturen naar 
marjaverwoerdvinkeveen@hotmail.
com of info@timeforevents.nl

Op de website van korfbalvereni-
ging De Vinken vindt u meer infor-
matie en ook via deze website is op-
gave mogelijk.

DOS (W) net iets te sterk 
voor korfballers Atlantis 1
Mijdrecht - Na twee weken rust 
vanwege kerst en oud en nieuw 
stond het eerste van Atlantis, ge-
sponsord door Rabobank, weer te 
trappelen om in de eerste thuiswed-
strijd van dit jaar de winst te pak-
ken tegen DOS (W) 1. Het seizoen 
loopt voor Atlantis 1 nog niet zo-
als ze dat zou willen. Met vijf wed-
strijd gespeeld zijn er nog steeds 
geen punten binnen. Langzamer-
hand is het bijna halverwege het 
seizoen, maar er liggen nog genoeg 
kansen in het verschiet voor Atlan-
tis 1 om aan de laatste plaats te ont-
snappen. Afgelopen zaterdag 8 ja-
nuari werd er  thuis gespeeld te-
gen DOS (W), een jonge ploeg die 
het binnenseizoen wisselende re-
sultaten laat zien. Na een telkens 
wisselende opstelling in het bin-

nenseizoen werd er ook deze wed-
strijd weer begonnen met een nieu-
we frisse dame; Chantal Poolman op 
de plek van Masha Hoogeboom die 
de laatste wedstrijd van vorig jaar 
geblesseerd uitviel. Verder zijn de 
spelers van het eerste nog onveran-
derd en werd deze wedstrijd begon-
nen met de goede voornemens om 
dit seizoen nog veel wedstrijden te 
gaan winnen. Belangrijk was dat er 
scherp gestart ging worden en dat 
er hard zou worden gewerkt om uit-
eindelijk de overwinning binnen te 
halen. De eerste aanval begon sterk 
en maakte de eerste goal na drie 
minuten. Snel volgde de gelijkma-
ker van DOS.

Gelijk  op
De gehele eerste helft ging de wed-

strijd gelijk op en na tien minuten 
gespeeld te hebben stond de stand 
op 3-3. Kansen werden in de aan-
val goed benut, maar in de verdedi-
ging was niet iedereen even scherp 
waardoor er uit onnodige vrije bal-
len en strafworpen gescoord kon 
worden. Na de openingsgoal heeft 
Atlantis niet meer de leiding ge-
had in de wedstrijd. Tot vlak voor 
rust kon het wel elke keer weer ge-
lijk komen, maar niet dat extra ver-
schil maken om de voorsprong te 
nemen. In de rust was de stand 6-7 
en was er in de tweede helft nog van 
alles mogelijk. Aanwijzingen wer-
den in de rust gegeven door trainer/ 
coach Mark van den Brink. Het team 
moest zijn rust bewaren, niet te cha-
otisch gaan spelen en het spel groot 
houden. De wedstrijd werd naar de 

rust toe steeds lichamelijker en in 
de rust werd er dan ook gewaar-
schuwd om in de tweede helft geen 
onnodige overtredingen te maken. 
Atlantis zou in de tweede helft net 
zo hard moeten werken als in de 
eerste helft om de overwinning in 
het zicht te houden. 

Cruciaal
De tweede helft werd er in dezelfde 
opstelling gestart. Een kwartier na 
rust ging de wedstrijd nog steeds 
gelijk op met een stand van 9-11. 
De periode die volgde was cruciaal. 
Atlantis moest een tandje erbij zet-
ten om de achterstand goed te ma-
ken. Echter werden de kansen in 
de aanval niet afgemaakt en in de 
verdediging werden toch onnodige 
fouten gemaakt waardoor DOS (W) 
de kans kreeg om uit te lopen door 
middel van strafworpen. Tien minu-
ten voor het einde werd er in beide 
vakken gewisseld. Alex van Senten 
bewees meteen zijn nut op de plek 
van Jimmy de Koning en Lisanne 
van Doornik kwam erin voor Janne-
ke van Ginkel. Ook de wissels kon-
den het verschil dat DOS (W) met 
Atlantis 1 had gemaakt niet meer 
goed maken. Atlantis bleef tot het 
einde knokken, maar verloor uit-
eindelijk met 12-16. Opnieuw heeft 
Atlantis geen punten weten te be-
halen, maar de overwinning komt 
steeds dichterbij. Aanstaande za-
terdag 15 januari wordt er opnieuw 
thuis gespeeld in de sporthal de 
Phoenix aan de Hoofdweg. De-
ze wedstrijd wordt gespeeld tegen 
DKV, waar eerder met één punt ver-
schil van verloren werd aan het be-
gin van het binnenseizoen. Het be-
looft dus opnieuw een spannende 
wedstrijd te worden waarvoor u al-
len bent uitgenodigd te komen kij-
ken om 16.40 uur.

sterke Bob Hubenet en een verras-
sende Bob van de Kolck namen de 
punten mee naar Mijdrecht.
De Merel/Heerenlux 1 was met 7-2 
winnaar van een gedesillusioneerd 
Cens 1.  John Vrielink was in 17 
beurten en een moyenne van 8,824 
een maatje te groot voor Desmond 
Driehuis. Ton Driehuis won in een 
spannende pot van Evert Driehuis. 
Bert Fokker gaf Cor van de Kraats 
het nakijken. Joris van Putten zorg-
de met duidelijke winst voor de eni-
ge punten van Cens 1.
APK Mijdrecht 3 zag de Kromme 
Mijdrecht met 2-7 vertrekken. Egon 
van der Heijden had ondanks 17 
beurten toch nog veel moeite met 
Martijn Engel. Gerrit Schuurman 
en Adrie van Yperen zorgden voor 
de overige punten van De Kromme 
Mijdrecht 2.
De Merel/Heerenlux 4 was met 5-4 
net iets sterker dan DIO 2. Gijs van 
der Vliet zorgde voor de grootste 
verrassing door Hennie Hoffmans 
ruim te verslaan. 
De Vrijheid/Biljartmakers won ver-
diend met 7-2 van De Springbok 2. 
Bert Loogman won in een schitte-
rende partij met slechts 13 beurten 
van Jan van Veen. Nico van Soeren 
en Bart Dirks zorgden in goede par-
tijen voor de winst van De Amstel-
hoekers.

Teleurgesteld:
De Paddestoel 2 bewees zichzelf 
een slechte dienst door met 3-6 van 

De Kromme Mijdrecht 1 te verlie-
zen. Vermoedelijk was de teleurstel-
ling zo groot dat men vergeten is de 
uitslagenlijsten op te sturen. Daar-
om geen verslag van dit duel. 

Stand na 20 speelweken:
1. De Paddestoel 2 123 punten
 (20 wedstrijden)
2. De Kuiper/van Wijk 121 pun-
ten  
 (19 wedstrijden)
3. De Schans  120 punten
 (19 wedstrijden)

Winst
Edwing de Jong van Cens behaalde 
winst op:  Aria, Jan, Lucia en Don-
ny.   Hij stevende onopmerkelijk 
naar 8 wedstrijdpunten en moest de 
laatste partij tussen Donny en Lu-
cia Machteloos toekijken   Donny en 
Edwin behaalde beiden 8 punten al-
leen na herberekening van het moy-
enneprocent bleek Edwin de nieu-
we 1-ster libre-kampioen 2011.

Federatievoorzitter Cor van de 
Kraats reikte de Rijdes-bloemen, 
Bocxe-Biljartskadobon en de prij-
zen als volgt uit.

1 Edwin de Jong 8 pnt
2 Donny Beets 8 pnt
3 Lucia van Gelderen 6 pnt
4 Aria Dolmans 4 pnt
5 Bernard Enthoven 2 pnt
6 Jan Peeters 2 pnt

H.S. V.  ’ 69 Dames 1 wint 
de eerste wedstrijd
De Hoef - Afgelopen zondag 9 ja-
nuari vertrokken de dames 1 van 
HSV’69 uit De Hoef voor de eerste 
handbalwedstrijd van dit jaar te-
gen Wasmeer in Hilversum. Met bij-

na een volledig team vertrokken ze 
richting ’t Gooi. De wedstrijd verliep 
voorspoedig. Na een aantal mooie 
wissels, blitse breaks, en snelle 
trucs wonnen ze met een welver-

diende 20-29. Doel van dit jaar is 
om zoveel mogelijk wedstrijden te 
winnen, en natuurlijk om een goede 
trainer te vinden! Want nog steeds 
hebben de dames geen trainer ge-
vonden. Dus, ken of ben je iemand 
die verstand heeft van het hand-
balspel en het ziet zitten om de da-
mes één of twee keer in de week te 
trainen? De dames zijn tussen de 
18 en 24 jaar, zitten al van jongs af 

aan met elkaar op handbal en wil-
len graag beter worden in hun spel. 
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met S. Felix, telefoon-
nummer: 06-40429380. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is aanstaan-
de zondag 16 januari om 12.05 uur 
in sporthal De Vlijt in Zevenhoven. 
Daarna spelen de dames zondag 30 
januari weer een thuiswedstrijd om 
13:05 uur. Kom gerust eens kijken!




