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Sloop woningen in het 
Oude Dorp gaat van start!
Uithoorn - Het slopen van de in-
middels al geruime tijd dichtgetim-
merde woningen aan de Raadhuis-
laan en de Prinses Irenelaan in het 
Oude Dorp gaat medio deze maand 
van start. Het rijtje woningen tus-
sen supermarkt C1000 en het Am-
stelplein is in de loop van de tijd 
door de gemeente aangekocht en 
stond al jaren op de nominatie om 
te worden gesloopt. Het vrijstaande 
huis op de hoek blijft daarbij onaan-
geroerd. “Om te voorkomen dat de 
huizen tijdens de jaarwisseling een 
prooi van vandalen zouden wor-
den, zijn de raamopeningen en deu-
ren stevig dichtgetimmerd en is er 
een hek omheen geplaatst. Dat zijn 
louter preventieve maatregelen ge-
weest. Daarnaast liepen er om die 
reden mensen van de beveiliging 
rond. In week drie van deze maand 
gaat de sloophamer erin”, laat wet-
houder Jeroen Verheijen weten op 
onze vraag wanneer er nu eindelijk 
uitvoering wordt gegeven aan het zo 
vaak ter sprake gekomen herinrich-

tingprogramma van het Oude Dorp. 
“Als de sloopwerkzaamheden zijn 
afgerond wordt het terrein tijdelijk 
voor een deel ingericht als parkeer-
terrein, maar er komt ook een stuk 
groen in de vorm van gras. Tijdelijk 
omdat die locatie bestemd is om er 
op termijn winkeluitbreiding en par-
keerruimte te realiseren. Dat staat 
op de planning om te worden inge-
vuld zodra de N201 geheel is omge-
legd en in gebruik is genomen. “De 
omwonenden zijn allemaal geïnfor-
meerd over de sloop van de panden. 
Het parkeerterrein biedt parkeerge-
legenheid voor het Oude Dorp en 
het Amstelplein gedurende werk-
zaamheden in het dorpscentrum. 
Een en ander houdt ook in dat we 
parkeerruimte aan het Marktplein 
en verder langs de Amstel eventueel 
anders kunnen gaan invullen. Daar 
kunnen we dan wellicht andere leu-
ke dingen doen.”

Waterlijn
De wethouder doelt onder andere 

op de herinrichting van wat wordt 
genoemd de ‘Waterlijn’: het stuk ka-
de langs de Amstel vanaf de Irene-
brug tot aan de Thamerkerk. Vorig 
jaar is dat uitvoerig aan de orde ge-
weest in deze krant. Inmiddels wordt 
gewerkt aan de uitwerking van het 
ontwerp. De gemeente komt daar op 
korte termijn mee naar buiten. Dat 
heeft prioriteit omdat men een en 
ander vóór de opening van het vaar-
seizoen 2014 gerealiseerd wil heb-
ben. Voor dit jaar en dat van 2014 
zitten volgens de wethouder fl ink 
wat plannen in de pijplijn om tot uit-
voering te worden gebracht. “Dat de 
inwoners er soms lang op moeten 
wachten alvorens er iets van veran-
deringen of een herinrichting te zien 
valt, is te wijten aan de procedures 
en regelgeving waaraan eerst moet 
worden voldaan. Dat kan in bepaal-
de gevallen lang duren. Tevens spe-
len de fi nanciële middelen een rol. 
De gemeente moet zich in haar uit-
voeringsprogramma daarnaar schik-
ken”, aldus wethouder Verheijen.

Wat gaat er nu gebeuren 
met de Schanskerk?
Uithoorn - Het bekende dorps-
gezicht van Uithoorn, de Schans-
kerk, is nog altijd onderwerp van 
discussie. Omwonenden en winke-
liers in de buurt, maar ook steeds 
meer inwoners, ergeren zich in toe-
nemende mate aan het steeds ver-
der in verval rakende kerkgebouw 
waarvan de torens in de steigers 
staan om instorting te voorkomen. 
Rondom geplaatste hekken dienen 
ter veiligheid van voorbijgangers. 
Maar ook het bestuur van de stich-
ting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke 
Dorpsgezicht) is niet blij want de 
onzekerheid over de toekomst van 
het kerkgebouw blijft bestaan. Voor 
de gemeente is er nu een probleem 
ontstaan omdat het stedenbouw-
kundige plan voor het Schansge-
bied niet kan worden uitgevoerd. 
Kortom, niemand is gelukkig met 
de huidige situatie.

De kerk is formeel eigendom van 
de Rooms Katholieke Parochie Em-
maüs die vorig jaar juni een aan-
vraag tot sloop van het kerkge-
bouw bij de gemeente heeft inge-
diend. Omdat de Schanskerk ech-
ter een gemeentelijk monument is 
wordt de gemeente Uithoorn er-
bij betrokken. Het college van B&W 
gaf toen de monumentencommis-
sie opdracht haar licht erover te la-
ten schijnen. Na zorgvuldige afwe-
ging bracht die een negatief advies 
uit en aldus werd begin november 
door het college besloten de sloop-
vergunning niet te verlenen. Zijde-
lings kan worden opgemerkt dat de 
gemeente namelijk de plicht heeft 
bij een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor sloop alle be-
langen, voor en tegen, af te wegen. 
Bij de Schanskerk speelden on-
der andere het belang van de mo-
numentenzorg, het beeldbepalen-
de karakter van het kerkgebouw in 

het dorpscentrum en daarmee een 
breed maatschappelijk belang een 
rol. Maar ook het huidige gebruik 
en de fi nanciële aspecten als onder-
houdskosten, onrendabele investe-
ringen en de beschikbare fi nancië-
le middelen staan op dat lijstje. An-
derzijds werd geconstateerd dat er 
onvoldoende inspanningen van het 
parochiebestuur worden gepleegd 
om (verder) verval van het monu-
ment te voorkomen sinds het ge-
bouw niet meer in gebruik is. Tevens 
dat het parochiebestuur zich heeft 
onttrokken aan haar zorgplicht voor 
het monument.

Patstelling
Intussen zijn er in de afgelopen ja-
ren verschillende ideeën en initia-
tieven van derden ontstaan om in-
vesteerders te zoeken teneinde het 
kerkgebouw te behouden. Door het 
parochiebestuur zijn voor zover be-
kend geen serieuze pogingen on-
dernomen om de Schanskerk te be-
houden met mogelijk een nieuwe 
bestemming. De stichting B.O.U.D. 
wil koste wat kost de kerk toch be-
houden en er eventueel een nieuwe 
bestemming aan geven. Ook veel 
inwoners van Uithoorn zijn die me-
ning klaarblijkelijk toegedaan. Maar 
dan zal er toch heel veel geld op ta-
fel moeten komen en dat loopt al 
gauw in de miljoenen. Of die ooit 
beschikbaar komen is de vraag en 
dan is het gauw klaar natuurlijk.
Door het niet afgeven van een 
sloopvergunning laat het college 
wel de deur op een kier staan voor 
de voorstanders van het behoud 
van het kerkgebouw en mogelijke 
investeerders. Het college is er ove-
rigens nog niet van overtuigd dat al-
le mogelijkheden voldoende zijn on-
derzocht om het gemeentelijk mo-
nument te behouden. Mocht echter 
eenmaal de slopershamer zijn werk 

gaan doen, dan is er sprake van een 
onomkeerbare situatie. Het college 
heeft nogmaals een dringend be-
roep op het parochiebestuur ge-
daan om actief in overleg te treden 
met mogelijke initiatiefnemers. Daar 
is tot op heden nog geen reactie op 
gekomen. Kortom, er is momenteel 
sprake van een patstelling. Want 
wat gaat er nu gebeuren met de 
Schanskerk? Dat vragen velen zich 
af. Blijft het pand nu ten eeuwigen 
dage in de steigers staan en wordt 
er verder niets mee gedaan en slaat 
de verpaupering verder toe? Of 
dringt het parochiebestuur er bij het 
college op aan om de sloop sowie-
so in gang te zetten? Wie het weet 
mag het zeggen!

De vervallen Schanskerk, toenemen-
de bron van ergernis

Engelstalig Magazine ‘One’ 
voor Serious Request
Uithoorn - Het was een leuke uit-
daging voor klas 1G van het Alkwin 
Kollege. Ze bedachten een pro-
ject tijdens de Engelse les en wil-
den daarmee geld gaan inzamelen 
voor het door 3FM georganiseerde 
Serious Request. Het landelijk zeer 
bekende evenement had dit jaar 
het thema ‘Let’s hear it for the ba-
bies’ en had als doel om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor inen-
ting en medische zorg voor de aller-
kleinsten. Zo’n goed doel wilden ze 
graag steunen en met de hele klas 
besloten ze om een Engelstalig Ma-
gazine uit te gaan geven, genaamd 
One. Alle leerlingen leverden een 
bijdrage zoals recepten, strips, in-
terviews en een horoscoop. Er wer-
den een aantal donateurs en adver-
teerders gezocht die gevonden wer-
den bij Stichting jongerenwerk de 
Binding, Biz-E, voetbalinaalsmeer.
nl en FIQAS Software en na het sa-
menstellen was het magazine One  
klaar voor verdere productie. 
Mike van Multi Supplies was zo aar-
dig om het printen van de magazi-

nes te verzorgen, en deed dat ook 
nog eens razendsnel. Een paar da-
gen voor de kerstvakantie was 
het magazine klaar voor de ver-
koop. Omdat de advertentiebijdra-
gen al binnen waren en de eerste 
20 boekjes al snel verkocht waren, 
kon de eerste donatie van in totaal 
122,00 euro alvast gedaan worden. 
De leerlingen zorgden dat het geld 
op de rekening van het Rode Kruis 
werd bijgeschreven, en Jasper uit 
Aalsmeer reisde af naar Enschede 
met de cheque namens klas 1G. Hij 
trotseerde de regen, maar het was 
de moeite waard. Zondag om even 
na twaalf uur ‘s middags stond hij 
voor de microfoon en camera om de 
prestatie van klas 1G bekend te ma-
ken via radio en tv. Nu alle magazi-
nes verkocht zijn staat de teller op 
totaal 181,50!
Klas 1G heeft in korte tijd door ge-
zamenlijke inspanning, aardige ad-
verteerders en hulp een mooi be-
drag bij elkaar weten te krijgen voor 
Serious Request en ze zijn daar reu-
zetrots op!

Uithoorn - Wethouder Verheijen 
laat desgevraagd weten dat er af-
gelopen jaar – vooruitlopend op de 
beslissing wat er met de kerk gaat 
gebeuren in overleg met omwonen-
den voor het Schansgebied een ste-
denbouwkundig programma van ei-
sen wordt opgesteld. Het college zal 
dat eerdaags gaan vaststellen. “Ik 
wijs er nogmaals met nadruk op dat 
het kerkgebouw eigendom is van de 
Parochie. De sloopvergunning is ge-
weigerd vanwege het monumenta-
le karakter, maar bovendien loopt 
er een aantal beroeps- en bezwaar-
procedures. Zolang die niet zijn af-
gehandeld kunnen wij als gemeen-
te geen nadere mededelingen doen. 
Maar de bal ligt bij het parochiebe-
stuur, dat is duidelijk. 

Wat er gaat gebeuren en hoe lang 
de situatie nog voortduurt is ook mij 
niet duidelijk. Dat hangt af van wat 
het parochiebestuur zal gaan doen 
en van de uitkomst van de bezwaar- 
en beroepschriften. Wat wel een de-
zer dagen gesloopt gaat worden is 
het oude pand aan de Schans 80 
tegenover het Rechthuis. Dat vindt 
plaats nadat de woningen aan de 
Raadhuislaan en de Irenelaan zijn 
afgebroken en gaat in een moeite 
door. De sloop van dat pand past in 
de plannen van de herinrichting van 
het Schansgebied. Maar we kun-
nen pas echt aan de slag gaan als 
er duidelijkheid is over de kerk.” 
Aldus wethouder Verheijen in ant-
woord op onze vragen over de 
Schanskerk.

Sloop begint

Banden lek gestoken
Uithoorn – In de nacht van zaterdag 5 en zondag 6 januari jl. zijn er 
bij minstens 15 auto’s op de Fermoor banden lek gestoken. Het was 
op zondagochtend een af en aan rijden van takelauto’s, die veel auto’s 
met de lek gestoken banden kwamen ophalen. Bij diverse auto’s waren 
er zelfs twee banden aan één zijkant lek gestoken. “Dit is geen geintje 
meer”, aldus de gedupeerde bewoners. “Andere mensen in problemen 
brengen en op gigantische hoge kosten jagen. Want of de verzekering 
het vergoedt is nog maar de vraag. En het verhalen op de dader(s), ook 
al doet iedereen aangifte bij politie, dan weet nog iedereen dat de pak-
kans bijzonder laag is. Uiteraard hebben wij, aangifte gedaan. Op de-
ze manier willen wij kenbaar maken dat er wel degelijk dingen gebeu-
ren in Uithoorn. Het is alleen jammer dat nooit in de plaatselijke kran-
ten komt te staan wat er allemaal in Uithoorn gebeurt.
Oorzaak: de politie geeft het niet door. Ook eerdere voorvallen van het 
lek steken van banden van auto’s in een andere buurt van Meerwijk en 
in het Thamerdal/Oude Dorp hebben jammerlijk genoeg nooit de we-
kelijkse kranten gehaald. Hierdoor wordt er bij de burger de indruk ge-
wekt dat Uithoorn een veilige, niet-vandalistische gemeente is. Ook 
over de brutale inbraak bij CSU hebben wij nooit in de kranten mogen 
lezen”, aldus de gedupeerden.

KORT NIEUWS:

EHBO
Uithoorn - De EHBO Uithoorn 
organiseert in de eerste maan-
den van 2013 de volgende cur-
sussen: Reanimatie en AED 
training, EHBO bij kinderen, en 
herhalingslessen. Voor nadere 
informatie of inschrijving kunt 
u contact opnemen met de se-
cretaris van de vereniging: Ria 
van Geem, tel. 0297–560160 



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

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven lig-
gen 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 bi-
bliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een 
voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in re-
kening gebracht. 

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

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk: 
- Besluit hogere (geluid)grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder. Het ver-

zoek heeft betrekking op twee nieuw te bouwen woningen achter Boterdijk 174 
te De Kwakel. Ter inzage van 29 november 2012 t/m 10 januari 2013. Contact-
persoon: mevrouw J. Kars, tel. (0297) 513 111.

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

 - Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december 
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 
513 111.

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

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

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

- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlen-loop 27 januari 2013. Ter inzage van 24 de-
cember 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, 
tel. (0297) 513 111. Onderwerp: Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan In-
tegraal Kind Centrum Thamerdal. Info: de heer R.A. Noorhoff (tel 0297-513111). 
Inzageperiode: 10 t/m 23 januari 2013.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 7, aanvraag omgevingsvergunning voor de wijziging van de milieu-

inrichting. Ontvangen 31 december 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, -Buitenhof, 
                      Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22 te Uithoorn, aanvraag vergunning kabels en leidingen voor het 

leggen van CAI-kabel aan het Legmeerplein 22 t/m 32. Ontvangen 19 decem-
ber 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Couperuslaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 4 januari 2013

 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
- Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café 

Bolle Pouw voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. 
Bezwaar t/m 13 februari 2013.

- Het Fort 55, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café-Bar 
’t Fort voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2013. Be-
zwaar t/m 13 februari 2013.

- Noorddammerweg 30, vergunning aan de exploitant van Health & Racquet Club 
Uithoorn B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 3 januari 2016. Be-
zwaar t/m 15 februari 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhof)
- Legmeerplein 32, vergunning aan de exploitant Pizzeria Steakhouse Legmeer 

voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 januari 2014. Bezwaar t/m 14 
februari 2013.

- Buitendijks 1 t/m 23, 10 t/m 20 en 26 t/m 44, omgevingsvergunning voor het op-
richten van 28 woningen (bouwnummers 1 t/m 22 en 25 t/m 30). Bezwaar: t/m 
14 februari 2013.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van 

Café Drinken & Zo voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2013. Bezwaar t/m 13 februari 2013

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN INTEGRAAL KIND CENTRUM 
 THAMERDAL
Toelichting
Het voorontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal (IKC) heeft 
betrekking op de nieuwbouw van een integraal kindcentrum aan de Prinses Christi-
nalaan/Kuyperlaan en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de nieuw-
bouw. Het IKC komt op de locatie waar nu De Hint staat. Zodra deze is gesloopt, 
wordt het IKC op deze locatie gebouwd. Daarna wordt de Regenboogschool ge-
sloopt. Het IKC gaat ruimte bieden aan een basisschool, een kinderdagverblijf, tus-
senschoolse opvang en buitenschoolse opvang. 
Ter plaatse van de nieuwbouw van het IKC geldt reeds een maatschappelijke be-
stemming. De nieuwbouw wijkt vanwege de oppervlakte en de hoogte af van het 
geldende bestemmingsplan. Dit is de reden het college heeft besloten een proce-
dure te starten om het bestemmingsplan te herzien. 
De nieuwbouw van het IKC gebeurt op basis van het design-and-built principe. Hier-
bij neemt een persoon of organisatie onder één contract de verantwoordelijkheid op 
zich voor zowel het ontwerp als de bouw van het IKC.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt in het kader van de inspraakprocedure van 
donderdag 10 januari 2013 tot en met woensdag 23 januari 2013 ter inzage en is 
digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstij-
den in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, in het dorpshuis 
De Quakel in De Kwakel, op de Regenboogschool aan de Kuyperlaan 50 Uithoorn 
en Kunstencentrum De Hint, Prinses Christinalaan 120 Uithoorn.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als het rijk, 
de provincie en het waterschap 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. 
Gedurende deze terinzagelegging zal ook het voorlopige ontwerp van de nieuw-
bouw worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van een zogenoemde in-
loopavond. Gedurende deze avond kan ook het ontwerpbestemmingsplan worden 
geraadpleegd.
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant 
en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen wor-
den ingediend.

Uithoorn, 9 januari 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. 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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

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

COLOFON
De Stadsregio Amsterdam streeft sa-
men met de woningcorporaties naar 
een open en toegankelijke woning-
markt met zo min mogelijk beperkin-
gen. Om die reden is vanaf 1 janua-
ri 2013 geen regionale binding meer 
nodig om in aanmerking te komen 
voor een sociale huurwoning. Om de-
zelfde reden komt er in het voorjaar 
2013 een lotingsysteem voor een be-
perkt deel van het huuraanbod. 

Invoering lotingsysteem
Met het in het voorjaar 2013 invoe-
ren van een lotingsysteem veran-
dert dan het toedelen van woonruim-
te in de stadsregio Amsterdam. Dit 
maakt een verhuizing gemakkelijker 
voor woningzoekenden met een kor-
te woon- of inschrijfduur die op korte 
termijn willen verhuizen. Met het ver-
loten van woningen krijgen deze wo-
ningzoekenden een grotere kans op 

Regels woonruimteverdeling aangepast

Het Scheidingsdepot aan de Indu-
strieweg is in 2013 vier dagen per 
week open. U kunt uw afval daar gra-
tis blijven brengen. De openings-

tijden van het depot zijn: maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 
9.00-12.30 uur en van 13.00-16.30 
uur.

Vanwege bezuinigingen omvat de 
gemeentepagina met ingang van 
2013 niet 2 maar gemiddeld 1 kran-
tenpagina. Daarop staan in elk geval 
de wettelijk verplichte publicaties. De 
rubriek Activiteiten en Evenementen 

is vervallen op de gemeentepagina. 
U kunt activiteiten echter gewoon blij-
ven aanmelden, want we blijven de-
ze zoals gebruikelijk wel plaatsen op 
de gemeentelijke website www.uit-
hoorn.nl

Feestelijke jaarwisseling in De Kwakel
Het traditionele feest dat tijdens Oud & Nieuw gevierd is in Dorpshuis De 
Quakel is prima verlopen. Dit is vooral te danken aan de inzet van vele 
vrijwilligers en de leden van de Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel én 
natuurlijk aan alle Kwakelaars, die hebben bijgedragen aan het slagen 
van het jaarwisselingfeest. De gemeente bedankt hierbij alle betrokkenen 
voor hun inzet en goede wil!

evenredige verdringing van plaatse-
lijke ingezetenen plaatsvinden, dan 
is voorzien in tijdelijke ophoging van 
de gemeentelijke beleidsruimte. Het-
zelfde geldt voor situaties waarin de 
aanpassing leidt tot leefbaarheids-
problemen. 

Aanpassing Convenant Woon-
ruimteverdeling en Regionale 
Huisvestingsverordening
Voor het toedelen van woonruim-
te zijn nog andere regels gewijzigd. 
Zo hebben de gemeenten en corpo-
raties de intentie afgesproken om te 
zorgen voor voldoende beschikba-
re betaalbare huurwoningen en een 
evenwichtige spreiding over de re-
gio. Alle wijzigingen zijn verwerkt in 
het Convenant Woonruimteverde-
ling 2013 en in de Regionale Veror-
dening 2013. 
Het nieuwe Convenant Woonruimte-
verdeling en de Regionale Huisves-
tingsverordening kunt u via de web-
site van de Stadsregio Amsterdam 
www.stadsregioamsterdam.nl down-
loaden.

Scheidingsdepot per 2013 
vier dagen geopend

Versoberde opzet gemeentepagina 
met ingang van 2013

een woning dan op basis van wacht-
duur. In de regio komt ongeveer 15% 
van het sociale huuraanbod voor ver-
loting in aanmerking. Het lotingsy-
steem is een aanvulling op het huidi-
ge toewijzingssysteem op basis van 
woon- en inschrijfduur. Informatie is 
dan te vinden op de website van Wo-
ningNet. Na twee jaar wordt het effect 
geëvalueerd.

Afschaffen regionale binding
Een andere wijziging is het afschaf-
fen van de regionale binding. Wo-
ningzoekenden hoeven per 1 janua-
ri 2013 niet langer in de regio te wo-
nen of te werken om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning. 
Hierdoor krijgt de woningmarkt een 
opener karakter. Daarnaast houden 
gemeenten voor een deel van het 
woningaanbod plaatselijke beleids-
ruimte. Hiermee kunnen ze bijvoor-
beeld voorrang verlenen aan plaat-
selijke ingezetenen. Mocht toch on-

Uithoorn - Een juf in hart en nieren, 
met een warm hart voor haar leerlin-
gen én een waardevolle, gerespec-
teerde collega, heeft afscheid ge-
nomen van het onderwijs na 37 jaar 
lesgeven. Juf Gré gaf les op scholen 
in Den Helder, Amstelveen en Uit-
hoorn met veel plezier en grote in-
zet. Nu gaat zij genieten van een wel-
verdiend pensioen. Het team van de 

Vuurvogel heeft voor haar een Lip-
dub gemaakt (een film in één shot 
opgenomen) waarin op muzikale wij-
ze Juf Gré in het zonnetje is gezet. 
Dit was een grote verrassing voor Juf 
Gré en zij was ontroerd door de wij-
ze waarop het team haar door middel 
van film in het zonnetje zette. Ook de 
leerlingen lieten zich zien en horen. 
Haar groep 3 had een persoonlijk 

lied gemaakt en tijdens de uitvoering 
waar ouders/collega’s en oud-leer-
lingen bij waren, ontpopten deze jon-
ge leerlingen zich in ware musical-
sterretjes. Een afscheidsboek van de 
hele school werd feestelijk overhan-
digd en haar eigen groep had een 
‘omgekeerd vriendenboek’ gemaakt. 
Ouders en oud-leerlingen namen tij-
dens een drukbezochte receptie af-

scheid van juf Gré onder het genot 
van een hapje en een drankje. De di-
rectie van de school hield een énige 
speech waarin Juf Gré’s carrière op 
humoristische en verwarmende wijze 
werd uitgelicht. Bloemen, werkstuk-
jes, hartelijke woorden en cadeautjes 
werden aan haar overhandigd en de 
lach op het gezicht van Juf Gré bleef 
de hele dag zichtbaar.

Basisschool de Vuurvogel neemt 
warm afscheid van juf Gré Gorter
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via eigen 
huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

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

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

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

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

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

INFORMATIEF

14 jan. Maandagmorgen
 workshop kennismaken met tablet en PC.
25 jan. Vrijdagmorgen
 workshop internetbankieren.   
28 jan. Maandagmorgen
 opfriscursus 3 lessen van 2 uur.
28 jan. Maandagmiddag
 inloopmiddag over instellen Apple tablets.
30 jan. Woensdagmorgen
 workshop internet/email 3 uur.
31 jan. Donderdagmorgen
 basiscursus 9 lessen van 2 uur. 

 Alle lessen in de Bibliotheek aan de Dr. Van der Haarlaan

15 jan. Dinsdagmiddag
 workshop internet/email 3 uur.
22 jan. Dinsdagmiddag
 inloopmiddag over instellen Apple tablets.
23 jan. Woensdagmiddag
 cursus internet/email 6 lessen van 2 uur.
29 jan. Dinsdagmiddag
 workshop kennismaken met tablet en PC.
 
 Alle lessen in Uithoorn worden gegeven in Het Buurtnest Arthur 

aan de van Schendellaan

11 jan. Vrijdagmorgen
 basiscursus 9 lessen van 2 uur.
30 jan. Woensdagmorgen
 cursus internet/email 6 lessen van 2 uur.
31 jan. Donderdagmorgen
 inloopochtend over instellen Apple tablets.
 
 Alle lessen bij Tympaan op Dorpszicht 22a

Een cursus bestaat uit modules van 3 lessen. Module is naar keuze. 
De lessen in een cursus beginnen steeds op dezelfde achtereenvol-
gende dagen.
Lesduur ’s morgens van 10 tot 12, ’s middags van 2 tot 4. 
Een workshop is eenmalig, voorkennis is niet nodig.
Computerproblemen? Elke maandag- en woensdagmiddag inloop in 
bibliotheek Mijdrecht.
Voor inlichtingen 06 8200 2060.

Energieweg 107 • 3641 RT Mijdrecht
derondevenen.seniorweb.nl seniorwebdrv@gmail.com

OnS LESPROGRAMMA
MijDREChT jAnUARi 2013

OnS LESPROGRAMMA
UiThOORn jAnUARi 2013

OnS LESPROGRAMMA
AbCOUDE jAnUARi 2013

Mijmeringen

Begin
2013 is begonnen, dus laat ik ook meteen goed beginnen. Een oud 
spreekwoord is ook wel tel uw zegeningen en daar ben ik het hele-
maal mee eens. Laten we positief starten op alle fronten en dank-
baar zijn voor datgene waar je blij mee bent. Zo realiseerde ik me niet 
eerder hoe ontzettend blij ik ben met mijn column. Mijn eigen woor-
den, waar ik zoveel over na kan denken als ik wil en hoe en in welke 
volgorde ze te plaatsen. Nooit wordt er iets aan veranderd, elke week 
weer wordt het geplaatst zonder enige censuur. Woorden kunnen al-
les zijn, bijzonder, mooi, verraderlijk, misplaatst, het is niet zonder ge-
vaar. Woorden hebben de potentie in zich om te kwetsen, om niet be-
grepen te worden en dat is dus iets waar ik altijd probeer zorgvul-
dig mee om te gaan. 

Ik hou altijd graag iedereen tevreden, maar soms moet je ook kun-
nen zeggen dat er iets niet klopt. In de vorige editie stond ik dan ein-
delijk met naam en foto in de krant, iets waar ik best even tegenop 
zag. Anoniem schrijven heeft zo zijn voordelen, maar de tijd was rijp. 
Ik ben geen azijnpisser, en weeg mijn woorden meerdere keren voor-
dat ik ze zwart op wit zet. Daarnaast is het mijn mening, mijn verhaal 
en visie en hoef ik geen replica te produceren van een gesprek of 
gebeurtenis. Daarom vond ik het meer dan jammer dat ik mijn eigen 
woorden niet herkende in het interview van vorige week waarin de 
goede wensen voor 2013 werden gegeven. Het was een leuk gesprek 
geweest, maar ik miste de check achteraf op de tekst. Als dit wel was 
gebeurd, had ik zeker wat aanpassingen gevraagd.

Het woord echtgenoot neem ik bijvoorbeeld nooit in de mond. Ik 
vind het een stom woord, ik zal nooit mijn partner voorstellen als dit 
is mijn echtgenoot. Noem het raar, maar ik voel me dan ontzettend 
oud. Er kan van alles uit mijn mond rollen, maar dit woord is er geen 
een van, het past me niet. Daarnaast probeer ik ook juist de vader 
van mijn kinderen buiten de columns te houden. Hij hoeft er immers 
geen last van te hebben dat ik in de krant schrijf over alledaagse din-
gen uit ons leven. Voor je het weet gaat het eens een keer over de on-
gelijke verdeling in het huishouden en krijgt hij dat nog weken naar 
zijn hoofd gegooid door grappenmakers uit de omgeving. Dat is de 
reden waarom ik wel graag over het wel en wee van de kinderen ver-
tel (die hebben daar nog geen last van) maar ik andere mensen niet 
in mijn verhalen betrek. 

Communicatie is een bijzonder iets, we hebben er allemaal mee te 
maken en we maken ook allemaal zo onze eigen fouten. Nog een 
grappig iets uit het interview was de vraag hoe het zo kwam dat ik 
deze column ging schrijven. Daar heb ik het een en ander over ver-
teld, maar uiteindelijk gaf ik geen echt antwoord. En tsja, als je geen 
echte antwoorden geeft, kun je dat zeker niet later teruglezen. Maar 
ik vond het wel een mooie vraag en wil daar dus alsnog antwoord 
op geven. Ik ben dit gaan schrijven door enige stimulans vanuit mijn 
omgeving en een persoon in het bijzonder. Diegene om wie het gaat, 
weet dat zelf ook wel en ik ben dankbaar voor zijn hulp.

Ik kan alleen maar hopen dat iedereen iemand in zijn of haar nabij-
heid heeft die ervoor zorgt dat je nadenkt over wat je wilt, je prikkelt 
en steunt om je wensen tot vervulling te brengen, daar de tijd voor 
over heeft en je uiteindelijk net dat duwtje in de rug geeft om con-
creet in de actie te gaan. Dank je wel en op naar de volgende 51 mij-
meringen!

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

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

 

Vermist:
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-licht grijze poes; zij is 17,5 jaar oud, 

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

bruin-zwart.
- Uithoorn, Grevelingen: Abessijn poesje. Lily is bruin en heeft een 

witte bef.
- Mijdrecht. Nobel: Donkere kleine schildpadpoes met een rood-

goud streepje over haar neus. Pablo heeft een chip en is heel aan-
hankelijk.

- Amstelveen, Hellebaardier: Bruin vrouwtjeskonijn. Zij heet Marie 
en is 4 jaar oud.

Gevonden:
- Vinkeveen, Demmeriksekade: Grote zwarte kater. Ongecastreerd, 

wit bekje en witte sokjes.
- De Kwakel, Rozenlaan: Zwart konijn, normaal postuur.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Grote wit-grijs-beige ge-

chipte kat.
- Mijdrecht, Hofland: Zwart-wit poesje met wit neusje en voetjes. Is 

nog vrij jong. 
- De Kwakel, omgeving Wilgenhof: Rood-witte kat.
- Mijdrecht, omgeving Rondweg: Zwarte gecastreerde kater.

Cursus fotografie bij CREA 
in Fort aan de Drecht
Uithoorn - Steeds meer mensen 
beschikken over geavanceerde fo-
tocamera’s. Crea Uithoorn speelt in 
2013 met een uitgebreid cursusaan-
bod fotografie in op de behoefte de 
mogelijkheden die dit biedt ook echt 
te benutten. Voor het aankomende 
seizoen, dat start in januari, zijn nog 
een aantal plaatsen beschikbaar. 
Dus schrijf u nu in. 

Het fotograferen van wat je ziet 
blijkt letterlijk een kunst. De foto is 
uiteindelijk overbelicht, veel te don-
ker of het onderwerp blijkt zo ver 
dat het amper zichtbaar is. De vele 
opties die de eigen spiegelreflex- of 
systeemcamera bieden blijven veel-
al ongebruikt. In groepen van be-
ginnende liefhebbers tot in de werk-
groep voor gevorderden bouwt u 
aan uw eigen fotografische stijl.

In 10 cursusavonden worden de 
functies van de eigen camera – di-

afragma, sluitertijd, belichting, ob-
jectief – op een praktijkgerichte wij-
ze behandeld. De opdrachten, waar 
zowel in de les als thuis gezamenlijk 
en individueel aan wordt gewerkt, 
richten zich op verschillende takken 
van fotografie waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan compositie.

Kijk op de website van Crea Uit-
hoorn: www.crea-uithoorn.com voor 
het complete cursusaanbod en in-
schrijvingen. Ook vindt u daar meer 
informatie om te bepalen welke cur-
sus past bij uw niveau. Met inhou-
delijke vragen over de cursus mailt 
u Mariëtte Beenen (docente) mjb.
fotografie@gmail.com .
Mailen voor verdere informatie kan 
ook naar : crea@xs4all.nl
Naast het op de site vermelde aan-
bod is er een kans voor meer ge-
vorderden en wordt een aanvullen-
de specialisatieles ‘portretfotografie’ 
aangeboden.

Zestig kilo afvallen én op 
gewicht blijven
Regio - Francis was van kindsaf aan 
al veel te zwaar, zij bewoog te weinig 
en at teveel en vooral verkeerd. Toen 
zij het huis uit ging, ging het al snel 
helemaal mis en binnen de kortste 
keren bereikte zij het gewicht van 
136 kilo! Een vliegreis naar een all-
inclusive hotel in Turkije drukte Fran-
cis met haar neus op de feiten… zij 
paste net aan in de vliegtuigstoel 
en heeft hierdoor de hele week niet 
durven eten en kunnen genieten 
omdat zij bang was dat dat de reis 
terug anders niet meer zou lukken. 
‘‘De knop’ was om en thuis besloot 
zij direct serieus wat aan haar ge-
wicht te gaan doen door middel van 
eiwitrijke maaltijdvervangers. Juist 
deze manier van afvallen heeft haar 
geholpen om ‘los’ te komen van eten 
en het doorbreken van gewoontes. 
En met resultaat, want zij is nu, 7 jaar 
later, nog steeds 60 kilo lichter!

Succesformule
Door contact op te nemen, neem jij 
de eerste stap. De tweede stap -en 
alle daarop volgende- doet Lijf & Ba-
lans samen met jou. Zij gaan aan 
het werk; jouw motivatie, hun kennis 
en ervaring en lest best de Straight 
away-producten vormen de succes-
formule. De samenstelling van deze 
dieetproducten zorgen dat het hon-
gergevoel afneemt. Het lichaam be-
reikt namelijk een specifieke vorm 
van vetverbranding (milde ketose). 
Zij veroorzaakt geen afname van 

spierweefsel. En… je vitaliteit en fy-
sieke welzijn nemen enorm toe. En 
tot slot: je zult snel afvallen. Wat de 
producten van Straight away echt 
uniek maakt -en bovenal bijzonder- 
is dat ze aspartaam-, lactose- en 
glutenvrij zijn. Ze zijn PH-neutraal en 
soja-arm. En nog lekker ook! Daar-
naast zijn de producten -toch ook 
niet onbelangrijk- betaalbaar en in-
clusief gratis wekelijkse begeleiding.

Acht jaar
Begeleiden doet de praktijk inmid-
dels al weer 8 jaar. De praktijk in 
Amstelveen is aan het uitbreiden en 
heeft ook vestigingen in Amsterdam, 
Mijdrecht en Zaanstad.
Alle coaches zijn, naast Straight 
Away coach, ook gediplomeerd ge-
wichtsconsulent en sommigen ge-
specialiseerd in de orthomoleculai-
re benadering. Hierdoor kunnen zij 
begeleiden daar waar de behoef-
te ligt. Zij leveren dus maatwerk. Ie-
der mens is anders en zij richten zich 
hierin op het individu. Alle coaches 
die werkzaam zijn in de praktijk zijn 
ervaringsdeskundigen. Daarom we-
ten zij dat overgewicht een behoor-
lijke impact op je leven kan heb-
ben. En ook dat de fase ‘gewichts-
beheersing’ het moeilijkste kan zijn. 
Een goed dieetadvies gaat veel ver-
der dan het tellen van de calorieën 
in de dagelijkse maaltijd. 
Voor meer info zie advertentie el-
ders in dit blad.

FeelGoodQuit en definitief 
stoppen met roken
Uithoorn - Amstelhof Sport & He-
alth Club vindt gezondheid belang-
rijk en is dan ook blij met de samen-
werking met I Quit Smoking Neder-
land. IQS Nederland is specialist op 
het gebied van ‘stoppen met roken’. 
IQS is vertegenwoordigd in ca. 35 
landen in de wereld en heeft een 
succesvol programma: 90% van al-
le deelnemers slaagt!!! Voor Amstel-
hof en IQS is een persoonlijke be-
handeling essentieel. Geen klant is 
gelijk; of het nu gaat om bewegen of 
om stoppen met roken, want geen 
roker gelijk! Vrouw of man, gewicht, 
leeftijd, rookgeschiedenis, aantal si-
garetten per dag en meerdere per-
soonlijke gegevens zijn maatgevend 
voor de persoonlijke behandeling 
en het resultaat. De unieke metho-
de van IQS bestaat uit behandeling 
op diverse punten op beide oren 
door middel van de nieuwste vorm 
van acupunctuur. Met lichte, pijnlo-
ze stroomimpulsjes wordt de nicoti-
ne in de receptoren vervangen door 

een stofje genaamd Beta-Endorfine, 
hierdoor is de rookbehoefte gedu-
rende ca. 10 dagen verdwenen. Te-
gelijkertijd start er voor iedere deel-
nemer een begeleidingstraject met 
een persoonlijke coach. 
Wil jij ook meer weten over de mo-
gelijkheden van FeelGoodQuit en 
definitief stoppen met Roken? Kom 
dan op 10 januari om 19.00 uur naar 
de gratis informatieavond bij Am-
stelhof Sport & Health Club. De nor-
male prijs van IQS Nederland be-
draagt 399,- euro. Niet-leden ont-
vangen 50,- euro korting en een 
maand gratis sporten bij Amstelhof 
Sport & Health Club. Voor leden van 
Amstelhof loopt de korting zelfs op 
tot 100,- euro.
Wellicht ontvangt u ook nog een 
vergoeding van uw zorgverzekeraar, 
informeer daarvoor rechtstreeks bij 
uw aanbieder. Aanmelden voor de 
informatieavond kan via info@am-
stelhof.com of bij de receptie via 
0297-531855.

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

matrassen   boxsprings   lattenbodems   ledikanten
slaapkamers   linnenkasten   kinderbedden
dekbedden   kussens   dekbedovertrekken

OP=OP
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Jaarwisseling in De Kwakel 
een feest voor jong en oud
De Kwakel - Ook dit jaar kunnen 
de Kwakelaars terugkijken op een 
zeer geslaagde oudejaarsviering in 
hun dorp. Na maanden van voor-
bereiding met de vrijwilligers van de 
Vuurwerkgroep, de gemeente, po-
litie en het dorpshuis, vormde de 
Boerenkoolavond met live muziek 
de zeer geslaagde aanloop naar ou-
dejaarsdag. 

Ditmaal was er voor gekozen in het 
dorpshuis aan tafel te gaan in plaats 
van de toch wel koude en winderi-
ge tent die voorheen voor het dorps-
huis opgetrokken werd.

Maar liefst zo’n honderd man schoof 
aan voor de heerlijke stamppot! Het 
werd een gezellige, ongedwongen 
bedoening.
Zo feestelijk met mededorpsgeno-
ten aan de lange tafels te zitten, met 
een praatje hier en dan weer eens 
daar, met een drankje en een dans-
je tussendoor op de 70/80/90-ja-
ren muziek, het was dikke pret! “Het 
leek wel een boerenbruiloft; er was 
voor alles gezorgd”, aldus Paul Boe-
re, de centrale man van de Vuur-
werkgroep.

Oudejaarsdag om 10.00 uur ’s mor-
gens verzamelden zich de surveil-
lanten van de Vuurwerkgroep in ba-
sisschool De Zon voor koffi e en een 
briefi ng door Paul, waarna de teams 
de walkietalkies, oordopjes en her-
kenbare windjacks uitgereikt kre-
gen en het dorp introkken. 

Voor de avond was veel regen voor-
speld. Veel jongelui lieten daarom al 
in de ochtend en middag veel vuur-
werk knallen. Het contact met de 
jeugd was erg goed en de surveil-
lanten hoefden maar een enkele 
keer te corrigeren.

Op een enkel incidentje na verliep 
alles op rolletjes.
Later in middag, zo om een uur of 
vier, dreven fl arden muziek het dorp 
in om niet veel later gevolgd te wor-
den door een groep van zo’n 30 
Kwakelse jongeren op een kar om 
op het dorpsplein carbid te schie-
ten. Zij hadden zelf muziek bij zich 
en zich ook alvast gelaafd voor de-
ze dorstige klus. Paul: “In goed over-
leg met ons zijn zij toen begonnen 
met het schieten. De bal vloog wel 
80 meter door de lucht, een prach-

KnA samen met popkoor 
Lust for Life

Uithoorn - Muziekvereniging KnA wenst u een 
muzikaal 2013 toe! Om het jaar goed te beginnen 
geeft het Harmonieorkest zaterdag 26 januari het 
jaarlijkse midwinterconcert. Het harmonieorkest 
onder leiding van Ruud Pletting zal hier niet alleen 
aanwezig zijn, het Amsterdamse popkoor Lust for 
Life zal ook haar steentje bijdragen aan dit concert. 
Lust for Life is een seniorenpopkoor onder leiding 
van Ferdinand Beuse, de gemiddelde leeftijd van de 
koorleden is zo’n 72 jaar.

Komt de naam u bekend voor? Dit klopt, ze zijn vo-
rig jaar een aantal weken in het tv programma ‘Man 
bijt hond’ gevolgd! Op het midwinterconcert gaan 

zij onder andere It’s my life van Bon Jovi, Another 
day van Jamie Lidell en I’ve Got A Feeling van The 
Black Eyed Peas zingen.
Natuurlijk ontbreekt het Harmonieorkest van KnA 
niet aan dit concert, zij hebben mooie muziekstuk-
ken uitgekozen. Zij zullen onder andere Phantom 
of The Opera, “Armenian Dances en Bizet in swing 
spelen.
Het midwinterconcert vindt plaats in De Schutse 
aan De Merodelaan 1 in Uithoorn. Het concert zal 
om 20.00 uur beginnen en de zaal gaat om 19.30 
uur open. De kaarten zijn aan de deur te koop voor 
slechts 10 euro. Muziekvereniging KnA ziet u graag 
26 januari bij haar jaarlijkse midwinterconcert. 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Hondenpoep
Ondanks de bordjes die de gemeente plaatst met 
teksten zoals: “hier niet uw hond kan er niets aan 
doen”of “zeker niet in uw eigen tuin”of “hier spe-
len kinderen en hier worden kinderen fatsoen 
bijgebracht,maar ik betreur het dat menige hon-
denbezitter daar maling  aan heeft. Er zijn nog 
steeds hondenbezitters die hun hond laten poe-
pen waar het niet hoort of zelfs niet mag.Hon-
den moeten uitgelaten worden, maar lieve men-
sen laat uw hond dan niet poepen midden op een 
looppad, stoep,speelplaats of bij iemands ingang/
pad naar de woning.Helaas gebeurt dit met regel-
maat. Afgelopen zondag 30-12 jl. zag ik dus weer 
hondenpoep midden op een looppad, nota bene  
op een naast gelegen honden uitlaatplaats.
Uw hond is niet schuldig, maar u, u laat hem daar 
poepen! Natuurlijk ieder die een hond heeft moet 
het dier uitlaten, maar waar het dan zijn behoef-
te doet is uw verantwoordelijkheid, maar laat het 
dan doen waar het geen overlast geeft er zijn ge-
noeg plekken waar het wel mag en kan.U als hon-
denbezitter vindt het toch ook niet prettig als u of 
uw kind thuis komt met poep aan de schoenen 
en dat mooie tapijt bevuild wordt.  Staat  u dan 
niet hart uit uw hart uit de  keel te kotsen, om-

dat het gewoon smerig is, nu ik wel. Als u vies 
bent om de ontlasting op te ruimen van uw eigen 
hond,  laat het dan niet liggen zodat er een an-
der inloopt, maar had dan geen hond genomen. 
Ik ken genoeg mensen die het wel opruimen en 
ook ik heb zelf een hond, maar ook ik ruim het 
op. Soms worden de mensen die het wel oprui-
men met de nek aangekeken als of zij de schuldi-
gen zijn. Of moet iedereen s’avonds met een zak-
lantaren lopen om te kijken waar hij loopt? Wil ie-
dereen de goede voornemens te nemen voor het 
nieuwe jaar  de hond zijn behoefte te laten doen 
waar het mag en anders een zakje meenemen en 
opruimen die viezigheid en doe niet alsof het niet 
van uw hond komt.
Voor 2013 wens ik hondenpoep vrije paden,  
speelplaatsen en geen poep op de stoep. Zo niet 
dan wens ik dat degene die niet het fatsoen heeft 
om het daar op te ruimen zelf eens een fl inke uit-
glijer in de hondenpoep te maken. Jammer dat ik 
dit alles zo heb moeten formuleren, maar ik wens 
iederere hondenbezitter veel geluk in het nieuwe 
jaar met hun trouwe viervoeter.

Nettie van Weelden

Hier zit niemand op te wachten! 
Dit is weer eens een idee van ambtenaren die 
niets beters te doen hebben dan een planning 
maken voor hun afval. Wij zijn met een huishou-
den van twee, absoluut geen grootverbruikers 
maar dit is ronduit schandalig.
Gemeente Uithoorn komt hier nog wel achter als 
de vuilnis zakken op straat liggen straks.
Blijkbaar is gemeente Uithoorn geïnteresseerd in 
Amsterdamse toestanden met een vuilnis over-
schot op de straten.
Mensen hebben tegenwoordig geen tijd voor dit 
soort activiteiten, vuilnis zal worden gedumpt op 
straat, uitpuilende vuilnisbakken zullen het aan-
zicht vormen van Uithoorn. Een extra vuilnisbak is 
ook geen optie meer anno 2013.

Gelieve uw inwoners een andere optie te bieden.
Ideetje: draai het terug naar hoe het was.
Niemand zit op deze plannen te wachten in tijden 
van economische crisis en een in elkaar gestor-
te woningmarkt.
De gemeente heeft blijkbaar teveel tijd op zijn/
haar handen om dit soort shit te verzinnen maar 
de inwoners hebben geen tijd om deze shit op te
volgen. Als jullie (met blijkbaar zoveel tijd) met 
dit soort fl utideeën kunnen komen...stel je dan 
eens voor als jullie eens VOOR de inwoners van 
dit prachtige dorp met ideeën komen ipv ons te-
gen te werken.

Yuri Nanninga uit Uithoorn

Handhaving!!
Het nieuwe jaar begint voor veel mensen met het 
maken van goede voornemens. Zo ook het colle-
ge van B&W dat met een eerste handhavingsac-
tie de toon voor 2013 heeft gezet. Een heel no-
bel streven en, laat er geen misverstand over be-
staan, ook Gemeentebelangen is een voorstander 
van handhaven. In de afgelopen weken (al vanaf 
half november) wordt in Uithoorn en De Kwakel 
wekenlang vuurwerk afgestoken. Op zich lijkt dat 
een onschuldige bezigheid en ook onze fractie 
vindt dat we geen spijkers op laag water moeten 
zoeken. Gedurende de aanloopweken naar oude-
jaarsavond vindt er niet alleen een afsteken van 
vuurwerk plaats op een moment dat dit wettelijk 
verboden is, maar ook, en dat vinden wij veel kwa-
lijker, wordt er illegaal vuurwerk afgestoken. On-
der de noemer illegaal wordt dan verstaan vuur-
werk met een hoeveelheid kruit die tegen het on-
verantwoorde aan zit of daar zelfs overheen gaat. 
Dit soort vuurwerk is verboden in Nederland. De 
hoeveelheid illegaal vuurwerk, gekocht in voorna-
melijk België, was dit jaar hoger dan ooit.
Melding
Gedurende de weken vanaf half november heb-
ben een groot aantal mensen melding gemaakt 
bij het politiebureau en op het Gemeentehuis met 
betrekking tot overlast van (veel) te zwaar vuur-
werk. Dit ging zo ver dat zelfs een directeur van 
een basisschool tijdens de schooluren heeft moe-
ten ingrijpen aangezien er vuurwerk (te) dicht bij 
de afscheiding van het schoolspeelterrein, waar 
kinderen aan het spelen waren, werd afgestoken. 
Andere inwoners hebben herhaaldelijk gepro-
beerd om de politie te waarschuwen. Deze dringt 
er immers op aan om wel alles te melden, aange-
zien de politie zonder melding niets kan doen. Af-
gezien van het feit hoe, in een aantal gevallen, de-
ze mensen te woord werden gestaan, werd stee-
vast het antwoord gegeven dat men geen man-
kracht beschikbaar heeft om te handhaven. Een 
jammerlijke ontwikkeling die een gevolg is van 
nationale wetgeving met lokale handhaving. We 

kunnen ons voorstellen dat de reactie van de poli-
tie niet echt uitnodigt tot het doen van aangifte of 
melding en er sprake is van een “moedeloosheid” 
waar het gaat om meldingen.
Signaal
Het college heeft de signalen kennelijk heel goed 
opgevangen en heeft per 1 januari een goed voor-
nemen gemaakt. “We gaan de handhaving verbe-
teren”. Per 1 januari is namelijk het nieuwe sche-
ma ingegaan van het ophalen van huisvuil. Iede-
re inwoner had immers een afvalkrant in de bus 
gekregen en het college ging er van uit dat al-
les duidelijk was. Een aantal inwoners kreeg ech-
ter de krant pas op 2 januari door de bus gede-
poneerd (we hadden al eerder gewaarschuwd 
voor de communicatie over dit onderwerp) en, u 
raad het al, op 3 januari stonden er minicontai-
ners voor restafval buiten die niet geleegd zou-
den worden. Uiteraard was het ambtelijk apparaat 
hier op voorbereid. Ineens werd ruimte gevonden 
voor een aantal handhaving functionarissen die, 
gewapend met een stapel stickers, er op uitge-
stuurd werden. De stickers werden bevestigd op 
elke container die ”illegaal” buiten was geplaats 
met het dreigement van een boete van 90 Euro 
bij herhaling van deze overtreding. We zijn aan de 
ene kant blij met het feit dat het gebrek aan hand-
having gedurende de laatste weken van het jaar 
is ingezien door het college als een omissie. Ken-
nelijk hebben zij zich achter de oren gekrabd dat 
dit zo niet verder kan. Met deze eerste actie in het 
nieuwe jaar heeft het college naar onze mening 
de plank misgeslagen. Het geeft wel aan waar de-
ze coalitie de prioriteiten legt. Als U ook vindt dat 
u iets kunt bijdragen aan de belangen voor de ge-
meenschap in Uithoorn en De Kwakel, bent u van 
harte welkom en nodigen we u uit om eens langs 
te komen tijdens een van de eerstvolgende raads-
vergaderingen die publiekelijk toegankelijk zijn.

Fractie Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel

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

Thuisbiotoopjes
Er wordt nogal eens gesteggeld over de natuur. 
De verschillende meningen brengen velen in 
verwarring en vele vragen komen voorbij. Hoe 
richten wij dat natuurgebied in? Wel of niet 
beheren? Wel of niet openstellen voor publiek? 
Wel of geen Ecologische Hoofd Structuur? Fu-
seren van natuurorganisaties? Welke, en zo ja 
hoeveel, dieren mogen er over een ecoduct? 
Gelukkig hoeven wij dichtbij huis die proble-
men niet te hebben. Wij maken gewoon onze 
eigen biotoopjes. Vele mensen voeren vogels 
en al die voerplekjes zorgen samen voor een 
structuur waarvan vele vogels profi teren. En het 
levert veel kijkplezier op. Zeker in de winter als 
er noordelingen op bezoek komen. Tussen de 
bekende vogels die je het hele jaar door in de 
tuin kan verwachten tref je dan ineens een keep 
aan. De keep is een soort in de grote vinkenfa-
milie. De vorm en het formaat wijken niet af van 
de vink maar de keep is goed te herkennen aan 
het prachtige oranje van de keel en borst en het 
oranje in de vleugels. Niet zo gek dat vroeger de 
naam oranjevink werd gebruikt. Jan P. Strijbos 
noemt in zijn boekje “Hoe heet die vogel” uit 
1927 de oude volksnaam bergfi nk. Dat is nog 
steeds de Duitse naam en ook in de Latijnse 
naam vinden we de berg terug: Fringilla mon-
tifringilla. Geïnteresseerd in oude namen? Ga 
maar eens naar de website Etymologiebank.
nl (zoeken naar de herkomst van woorden), 
typ keep in en krijg vele wetenswaardighe-
den. Er zijn meer kleurverschillen met de vink 
zoals de witte buik en stuit. De kleuren van 
het mannetje en het vrouwtje zijn in de winter 
bijna gelijk, maar het mannetje is wat helderder 
gekleurd. In de zomer is het grote verschil de 

fraaie glanzend zwarte kop van het mannetje. 
Apart is dat de snavel van het mannetje in de 
winter geel is met een donkere punt en dat die 
snavel in de zomer helemaal zwart is. Maar 
helaas de keep is in de zomer in Nederland 
maar met enkele exemplaren vertegenwoor-
digd. De vogel maakt verschillende geluiden, 
maar dankt zijn Nederlandse naam aan een 
eentonig, wat hees klinkend, “kéép”. Vooral in 
boomrijke gebieden kun je de keep ’s winters 
aantreffen, vaak samen met vinken. Meestal 
trekt een jaar met veel beukennootjes meer ke-
pen aan. Bij ons in het veenweidegebied komt 
hij minder, maar er is kans om hem te zien op 
je eigen voerplek. Zeker als de bodem bedekt 
is met sneeuw. Succes met het eigen biotoopje.

Bert Fakkeldij, IVN-natuurgids

Concert met 
hemelse klanken

Uithoorn - Op zondag 20 
januari geeft het jonge en 
getalenteerde Ragazze 
Kwartet een concert in de 
Thamerkerk aan de Am-
stel aan Amsteldijk Noord 
1 in de concertserie van 
de Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn (SCAU). 
Rosa Arnold (viool), Jeani-
ta Vriens (viool), Annemijn 
Bergkotte (altviool) en Ge-
neviève Verhagen (cello), 
hebben voor het Uithoorn-
se publiek een mooi pro-
gramma samengesteld 
onder de titel ‘Hemelse 
klanken’.
Dat muziek soms bijna 
iets spiritueels of godde-
lijks heeft, daar zijn velen 
het wel over eens, schrij-
ven ze in de toelichting 
bij hun programma. Maar 
voor Bach, Beethoven en 
Walton was religie heel 

belangrijk. Hun leven werd 
gestuurd door hun ge-
loof; als inspiratiebron, le-
venswijze en opdrachtge-
ver. Van Johann Sebasti-
an Bach speelt het kwar-
tet delen uit ‘Die Kunst der 
Fuge. Van de Engelsman 
William Walton klinkt het 
strijkkwartet in a kleine 
terts. Na de pauze wordt 
het strijkkwartet in G grote 
terts, opus 18, 2 van Lud-
wig van Beethoven ge-
speeld. Het concert begint 
om 14.30 uur. 

Losse kaarten zijn weer 
verkrijgbaar bij boekhan-
del Ten Hoope aan het 
Zijdelwaardplein en Bru-
na aan het Amstelplein, of 
aan de zaal (volwassenen 
12,00 euro, jongeren on-
der de zestien jaar betalen 
6,00 euro). 

tig gezicht!” Na een uurtje begon 
het donker te worden en de carbid-
schutters vertrokken weer, verge-
zeld door gestaag afnemende fl ar-
den muziek, op weg naar wie weet 
welk feest…

Slecht weer
Paul: “ ’s Avonds met de jaarwisse-
ling was het slecht weer, regen en 
nog eens regen. Jammer, maar ja, 
niks aan te doen. Toch werd er nog 
veel en mooi siervuurwerk afgesto-
ken. Het dorpshuis was open om el-
kaar de beste wensen te doen, het 
was er erg gezellig.”
Tot slot wil Paul de jeugd van De 
Kwakel een pluim geven voor het 
verloop van oud en nieuw en doet 
meteen een oproep: “Een keurig 
compliment voor de Kwakelse jon-
geren! Als jullie zelf een idee heb-
ben, dan staan wij daarvoor open! 
Ik ben te bereiken op paul.boere@
telfort.nl. 

Wij wensen iedereen een mooi 2013 
toe en bedanken bij dezen iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan de 
stichting Vuurwerkgroep De Kwa-
kel!”
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Uithoorn - Het zit er weer op! Na maan-
den repeteren heeft de cast van de mu-
sical ‘De jeugd van tegenwoordig’ het 
jaar 2012 afgesloten met drie gewel-
dige voorstellingen in de aula van de 
school. Ondanks wat tegenslag in de 
personele sfeer werd er wederom een 
heel leuke voorstelling neergezet. Dat 
werd door de onderbouw ook gewaar-
deerd met een groot applaus na afloop 
van de voorstelling. Ook de avond-
voorstelling voor vrienden en familie 
werd behoorlijk drukbezocht en was 
een groot succes! Niet onvermeld mag 
blijven dat de verschillende dansen die 
tijdens de musical werden getoond, 
helemaal zelfstandig door de leerlin-
gen waren voorbereid. Scarlett Paap 
en Dominique Leeseman hadden deze 
taak op zich genomen en met een ge-
weldig resultaat. Complimenten! Het 
blijft ieder jaar ook geweldig om te zien 
dat de gehele geluids-en lichttechniek 
door eigen leerlingen o.l.v. docent Mar-
cel Verschoor wordt verzorgd. Heel bij-
zonder! Dank aan alle collega’s en on-
dersteundend personeel die een hand-
je hebben geholpen!

Scholen-
gemeenschap

Thamen
Musical 

‘De jeugd van 

tegenwoordig’ 

groot succes

Laat het geen gemiste kans zijn!
Inschrijven IVN-Natuurgidsencursus
Regio - De 1,5 jaar durende IVN-
Natuurgidsencursus biedt de kans 
om je liefde voor en kennis van de 
(plaatselijke) natuur te verdiepen en 
die met anderen te gaan delen. IVN 
(Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) De Ronde Venen & 
Uithoorn leidt eenmaal in de vijf jaar 
cursisten op tot het landelijk erken-
de diploma IVN-Natuurgids. Spe-
cifieke vooropleiding is niet nodig. 
Cursusavonden zijn eenmaal in de 
twee weken op maandag (met uit-
zondering van schoolvakanties) in 
Wilnis en elke vier weken op zater-

dagochtend is er een excursie of 
veldwerk. Theorie, praktische vaar-
digheden en excursies worden af-
gewisseld evenals het wel of niet in 
groepsverband samenwerken. 

De cursus kost inclusief lesmateri-
aal, koffie/thee en één jaar IVN-lid-
maatschap met ontvangst van het 
afdelingsblad RondUit: 225,- euro + 
inschrijfgeld 25,- euro.
Er zijn nog een paar plaatsen be-
schikbaar, dus meld je snel aan! Je 
plaats is definitief als het 
inschrijfgeld voor 1 februari bin-

nen is op bankrekeningnummer 
1269.17.345 t.n.v. IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn, Mijdrecht; on-
der vermelding van: Natuurgidsen-
cursus 2013-2014. Meer informa-
tie over IVN en de Natuurgidsen-
cursus vind je op de website www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn. Op-
gave voor en/of nadere informa-
tie over de Natuurgidsencursus bij 
Cindy Raaphorst T: 0297-562138; E: 
cindy-raaphorst@hotmail.com en/
of Martha Renes T: 0297-282813; 
E: martha.renes@ziggo.nl . Laat het 
geen gemiste kans zijn!

Nieuw onderkomen voor Finesse Bodyline
Woerden - Zijn behandeling om vet en rimpels 
weg te werken zonder operatie heeft effect, zo 
blijkt uit de groeiende praktijk van Cor Kok. Finesse 
Bodyline Clinic bv is in vijf jaar uitgegroeid tot een 
kliniek met naam. Met het pand aan de Pompmo-
lenlaan 19A is zijn locatie vier keer zo groot, vertelt 
Kok. Een fleurige ontvangstbalie met wachtruim-
te, diverse behandelruimten, meetkamer, moderne 
fitnesszaal, ruimte voor de gewichtsconsulent en 
centraal in het pand de BodyWave, goed voor het 
lymfesysteem. De belangstelling voor de behande-
ling is enorm toegenomen en de kliniek heeft gro-
te stappen voorwaarts gemaakt. “We zijn de eerste 
in Europa met de nieuwe generatie puls en de eni-
ge in Nederland met de nieuwste versie van de Ul-
tra Shape.” Kok heeft een voorsprong op collega’s 
en geeft dan ook geregeld trainingen. 

Werkwijze
Finesse Bodyline clinic voert behandelingen uit met 
Ultrasound. Bij UltraShape vergruizen de vetcellen 
en bij een facelift breekt de oude collageenlaag af 
waardoor nieuwe en elastische huid kan ontstaan. 

Bij UltraShape worden eerst het gewicht en het 
vetpercentage gemeten voordat een van de vier 
verpleegkundigen met de behandeling begint. Cor 
Kok: “De Ultra Shape is een apparaat dat ultraso-
ne geluidsgolven diep in de huid brengt en vetcel-
len blijvend vergruist.”
De behandeling is met de nieuwste Ultra Shape wel 
een stuk langer geworden, maar heeft ook meer ef-
fect na twee of drie behandelingen.”

Jongere huid
Finesse behandelt de facelift met Ultherapie, ook 
ultrasound. Daarbij maakt Kok eerst foto’s en een 
echo van de huid om heel precies de diepte van 
behandeling te bepalen. Deze combinatie met echo 
en pulsen is uniek in Nederland.
“De Ultherapie dringt door tot de onderste colla-
geenlaag. Deze wordt afgebroken en jongere elas-
tisch huid aangemaakt.
Rimpels verdwijnen nooit helemaal, maar je wordt 
weer een paar jaar jonger.”
Meer info: zie advertentie elders in dit blad.  
www.finessebodylineclinic.nl.

Afsluiting Nieuwveens 
Jaagpad bij Bilderdam
Regio - De provincie Noord-Hol-
land werkt aan de restauratie van 
de Tolhuissluis tussen Bilderdam 
(gemeente Uithoorn) en Nieuw-
veen (gemeente Nieuwkoop). Voor 
restauratie-werkzaamheden is het 
Nieuwveens Jaagpad op 12 en 13 
januari 2013 afgesloten voor al het 

verkeer. Verkeer tussen De Hoek-
se Aar en De Kwakel wordt omge-
leid via de provinciale weg en moet 
rekening houden met enige vertra-
ging. Voor de restauratie van de Tol-
huissluis wordt een aantal werk-
zaamheden verricht. De provincie 
plaatst een tent over de sluis zo-

dat in de winter verder gewerkt kan 
worden. Daarnaast komt er een la-
ding metselstenen die over de sluis 
wordt gehesen. Hiervoor is het no-
dig om het Nieuwveens Jaagpad af 
te sluiten voor verkeer.
Afsluiting op 12 en 13 januari 2013
Op 12 januari (07.00 – 18.00 uur) en 
13 januari (van 07.00 - 18.00 uur) 
wordt het Nieuwveens Jaagpad af-
gesloten voor verkeer. De werk-
zaamheden vinden overdag plaats 
en vanaf 18.00 uur is de weg weer 
beschikbaar. 

Restauratie Tolhuissluis
De provincie Noord-Holland her-
stelt bij de restauratiewerkzaam-
heden het gehele metselwerk aan 
de Tolhuissluis in de oorspronkelij-
ke staat.

De houten schutdeuren worden 
vervangen en er komt een nieuw 
bedieningshuisje en vernieuwd 
hekwerk.
De provincie brengt de sluis zo 
veel mogelijk terug in oude staat 
en geeft daarmee de oorspronke-

lijke uitstraling terug. De sluis blijft 
in gebruik en wordt daarom ook ge-
moderniseerd. 

Voor vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provin-
ciale Servicepunt Wegen en Vaar-
wegen via 0800 - 0200 600 (gra-
tis). Raadpleeg http://www.noord-
holland.nl/web/Projecten/Vaarweg-
werkzaamheden/Tolhuissluis.htm 
voor meer informatie over het on-
derhoud.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplagE: 14.300

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888
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Brieven schrijven met Amnesty
Uithoorn - In december 2010 braken 
in Tunesië anti-regeringsprotesten uit. 
Daarbij werd de toevallige voorbij-
gangster Manal Boualagi door politie-
kogels dodelijk getroffen. Een eerlijk 
proces heeft nooit plaatsgevonden. 
-  Een religieuze leider van de Oei-

goerse minderheid werd in 1992 
tot twaalf jaar cel veroordeeld. Op 
de dag dat zijn gevangenisstraf er-

op zat kreeg zijn familie te horen 
dat zijn straf, zonder vermelding 
van reden, met drie jaar was ver-
lengd.

-  De Palestijnse activist Bassem Ta-
mimi werd gearresteerd tijdens 
een protest tegen Israëlische ne-
derzettingen. Palestijnen die hier-
tegen protesteren worden regel-
matig geconfronteerd met arresta-

Nieuwjaarsduik bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Op nieuwjaarsdag werd 
al weer voor de vijfde keer de nieuw-
jaarsduik bij Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter georgani-
seerd. Na een korte nacht stonden 
vele vrijwilligers al klaar om de voor-
bereidingen te treffen voor de duik. 
Hekken werden gezet, inschrijflijs-
ten voorbereid, duikers werden in 
hun pakken gehezen en de koek-
en-zopie werd ook niet vergeten.

Het was gelukkig niet nodig om 
wakken te hakken: met een buiten-
temperatuur van 9 graden was het 
prima weer voor een frisse duik in 
het nieuw jaar.
Er waren een heleboel deelnemers 
die zich in een ludieke outfit had-
den gehezen. Meerdere prijzen wa-
ren er voor de meest ludieke outfit: 
bijzondere creaties konden bewon-
derd worden. Van kleine prinsesjes, 

heksjes, een stoere brandweerman, 
Stan Laurel en Oliver Hardy tot mo-
torrijder en ‘speedo’mannen. Alle 
ruim 40 dappere deelnemers waag-
den, na een stevige warming up, om 
12.30 uur de sprong.
Na een lekkere warme douche, een 
kop snert en een glühweintje, heeft 
burgemeester Oudshoorn de prijzen 
aan de winnende deelnemers uitge-
reikt.

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

In 1962 vestigde Quaker Chemi-
cal BV zich als een van de eerste 
bedrijven aan de Industrieweg in 
Uithoorn. Het bedrijf behoort tot 
de Amerikaanse Quaker Chemi-
cal Corporation met hoofdkan-
toor in Conshohocken, Pennsylva-
nia. Bij dit moederbedrijf zijn we-
reldwijd meer dan 1.600 mensen 
werkzaam, waarvan bij de ves-
tiging in Uithoorn ongeveer 170, 
voor het merendeel specialis-
ten, in dienst zijn. Quaker Chemi-
cal Corporation is wereldwijd le-
verancier van chemische proces-
vloeistoffen voor een breed sca-
la aan industriële bewerkingen 
en applicaties. Het gaat hier om 
heel speciale koelvloeistoffen en 
smeermiddelen van een complexe 
structuur. Klantspecifi eke produc-
ten waaraan hoge eisen worden 
gesteld. Zoals speciale smeermid-
delen voor gebruik in staalwalsen 
en snij- en koelvloeistoffen voor 
de verspanende industrie, bijvoor-
beeld voor het boren en slijpen 

bij de productie van automotoren. 
Verder vloeistoffen voor warm en 
koud smeden, smeermiddelen om 
metaal om te vormen en te diep-
trekken, speciale producten voor 
roestbescherming – waaronder 
watergedragen coatings voor be-
handeling van stalen buizen, bio-
logisch afbreekbare en niet ont-
vlambare hydraulische oliën voor 
de mijnbouw en toepassing in 
tunnelboormachines, ook te ge-
bruiken voor apparatuur in pret-
parken en theaters. Ze worden al-
lemaal in eigen beheer ontwikkeld 
en vervaardigd in eigen laborato-
ria, zoals die in Uithoorn er met 
50 medewerkers één van is. Dat 
is bovendien één van de belang-
rijkste R&D centra voor de staal- 
en metaalproduct ontwikkeling. In 
Uithoorn zetelt ook het hoofdkan-
toor van Quaker Chemical voor de 
EMEA regio (Europe, Middle East 
& Africa) inclusief Rusland waar 
Quaker Chemical drie fabrieken 
heeft en nog twee aparte ver-
koop/distributiekantoren.

Belangrijke speler
In Uithoorn worden zo’n 350 ver-
schillende producten gemaakt. De 
totale productie beloopt ongeveer 

55.000 ton per jaar. Daarvan is 
een deel in de vorm van halffabri-
caten die intern weer worden ge-
bruikt om er een eindproduct van 
te maken. De producten bestaan 
minimaal uit 2 en maximaal uit 
26 verschillende grondstoffen die 
bij elkaar worden gevoegd. Daar-
om wordt het bedrijf ook wel een 
‘chemische assemblagefabriek’ 
genoemd. Het laboratorium bij de 
vestiging in Uithoorn is een van 
de belangrijkste onderdelen van 
het bedrijf. Hier worden veel pro-
ducten indien noodzakelijk aan-
gepast en nieuwe ontwikkeld. Van 
basisvloeistoffen, zoals minera-
le oliën, worden met tal van ver-
schillende additieven producten 
gemaakt met de gewenste (klant-
specifi eke) eigenschappen. Die 
worden bovendien allemaal regel-
matig gecontroleerd op kwaliteit 
en bruikbaarheid. Lokaal is Qua-
ker Chemical een belangrijke spe-
ler voor de werkgelegenheid maar 
ook als het gaat om investerings-
projecten waar lokale aannemers 
en andere bedrijven hun voordeel 
mee kunnen doen.

Uitgebreide informatie vindt u 
op www.quakerchem.com

Quaker Chemical BV
‘Chemische assemblagefabriek’

IN UITVOERING

Informatiebijeenkomst 20 januari
Op bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen dol-
graag eens naar Lourdes, maar we-
ten niet goed hoe ze dit moeten 
aanpakken. De Organisatie Lim-
burgse Bedevaarten biedt al 90 jaar 
bedevaarten naar Lourdes, voor pel-

grims uit heel Nederland. Het zijn 
geheel verzorgde reizen. Dit jaar 
kunt u kiezen uit een 9-daagse bus-
reis (van 30 mei t/m 7 juni, opstap-
plaats Haarlem) of een 8-daagse 
treinreis (van 3 t/m 10 september, 

Gratis gewichtscheck bij Deli Line
Uithoorn - Op woensdagochtend 
16 januari van 9.30 tot 11.00 uur 
en zaterdag 19 januari van 12.00 
tot 14.00 uur kunt u gratis een ge-
wichtscheck (vet en spiermassa, 
vocht, metabolisme) laten afnemen 
bij Deli-Line. U kunt zien wat uw 

echte leeftijd is. Naar wens kunt u 
ook uw bloeddruk laten meten.
U kunt tevens voedingsadviezen 
krijgen van hun voedingsdeskundi-
ge/diëtiste.
Ook kinderen zijn van harte wel-
kom. Mocht u geïnteresseerd zijn in 

D-pupillen KDO hervat 
training op strand
De Kwakel - De D-pupillen van 
KDO zijn dit jaar alweer vroeg ge-
start met de voorbereiding op het 
voorjaarsseizoen. Om ± 09.30 uur 
vertrokken alle D-teams richting 
Noordwijk om aldaar een pittige 
training af te leggen.
Na een stevige warming-up waarbij 
het nodige klimwerk moest worden 
verricht, werd een aantal partijvor-
men gedaan in het mulle zand. Voor 
de meegereisde ouders was er vol-

op koffie en koek en voor de spe-
lers limonade en iets lekkers. Om ± 
12.00 uur gingen alle spelers en ou-
ders richting Uithoorn. Snackbar Fa-
mily had in de tussentijd een heer-
lijke lunch voor spelers, begeleiders 
en ouders klaargemaakt. Dat ging 
er zeker wel in na een ochtend zwa-
re arbeid. Spelers en begeleiders 
willen daarom snackbar Family har-
telijk bedanken voor deze heerlijke 
lunch.

vertrek vanaf station Den Bosch via 
touringcar vanuit Haarlem). De rei-
zen worden door vrijwilligers van de 
Lourdesgroep begeleid.
Wilt u meer weten? Bezoek dan de 
informatiebijeenkomst op zondag 
20 januari in Parochie Johannes 
de Doper, Amsterdamstraat 59 te 
Haarlem. De aanvang is 14.00 uur. 
Meer info: Joke Hoekman, tel. 013-
5216701 of Linda Walweer, tel. 075-
6177605.

een koolhydraatarm/prodimed dieet 
dan kan Deli Line ook gratis infor-
matie geven.

Deli Line is gevestigd aan de Wie-
gerbuinlaan 8a in Uithoorn. Tel. 
(0297)522824 of 06-10095999.

ties en buitensporig geweld. Wilt u 
ook schrijven? U kunt de brieven 
thuis bezorgd krijgen om te ver-
sturen. Een telefoontje is voldoen-
de. (Anja Gosman: 0297-564745).

De brieven, die u slechts hoeft te on-
dertekenen, zijn ook te verkrijgen via 
www.amnestyuithoorn.nl onder het 
kopje ‘Schrijf’.

Burgemeester van Meetelenstraat 
verloedert steeds meer
Uithoorn - Het uitblijven van nieuw-
bouw in de Vinckebuurt door het 
Bouwfonds en Zeeman, waarmee 
de gemeente in april 2011 een over-
eenkomst tekende voor invulling 
van het al jaren braakliggende ter-
rein aan de Wilhelminakade (ach-
ter de busbaan), zal de oorzaak wel 
zijn dat de infrastructuur ter plaat-
se aan het verpauperen is. Voor-
al bij de oorspronkelijke en nog be-
staande bebouwing aan de Thamer-
weg en met name de Burgemeester 
van Meetelenstraat. “De verloede-
ring van onze straat gaat met grote 

sprongen verder. De gemeente Uit-
hoorn denkt maar steeds dat ze een 
mannetje kunnen sturen om zo nu 
en dan de gaten te dichten met een 
beetje koud asfalt dat er een aan-
tal weken later net zo hard weer uit-
komt. Dat werkt dus niet. Ze heb-
ben er een bord met ‘slecht weg-
dek’ geplaatst en daar moeten we 
het maar mee doen. De gaten zijn 
intussen zo groot geworden dat het 
voor elke fietser en brommer een 
gevaar voor eigen leven is om door 
deze straat te rijden en dan praten 
we nog niet eens over de schade die 

ontstaat door wegspringende ste-
nen tegen de geparkeerde auto’s”, 
zo laat een van de bewoners van 
de van Meetelenstraat, Pierre Veen-
hof, weten. “Ze houden ons al jaren 
aan het lijntje door de belofte van de 
nieuw te bouwen woningen die er 
moeten komen achter in de straat. 
Als die klaar zijn wordt het weg-
dek geheel opnieuw bestraat, zeg-
gen ze. Maar aangezien de nieuw-
bouw steeds wordt uitgesteld komt 
er niets van terecht. Wij wonen hier 
al jaren en willen niet meer wachten 
totdat die nieuwbouw eindelijk van 
start gaat. Dus bij dezen, gemeen-
te Uithoorn: willen jullie alstublieft 
de straat naar behoren opknappen 
of renoveren zodat fietsers en brom-
fietsers en geparkeerde auto’s ver-
schoond blijven van ongelukken en 
schade?” Aldus Veenhof, die hierin 
bijval krijgt van de meeste andere 
bewoners in de straat.

Oplapwerk
Volgens een woordvoerder van de 
gemeente heeft de ontwikkeling van 
de Vinckebuurt vertraging opgelo-
pen door de noodzaak van intensief 
bodemonderzoek. Met ingang van 

EHBO cursussen
Uithoorn - De EHBO Uithoorn or-
ganiseert in de eerste maanden van 
2013 de volgende cursussen: reani-
matie en AED training, EHBO bij 
kinderen, herhalingslessen reani-
matie en AED en herhalingslessen 
EHBO bij kinderen. 

De opleiding reanimatie + het ge-
bruik van de AED wordt gegeven 
op 29 januari en 5 februari 2013. 
In 2 lessen van 2,5 uur leert u hoe 
te handelen bij een circulatiestoor-
nis. Hoe herkent u dit en wat moet 
u doen? 

Een opleiding EHBO kind wordt ge-
geven op 16 april, 23 april en 7 mei 
2013 (3 avonden van 3 uur). Deze 
opleiding voldoet aan alle eisen van 
het Oranje Kruis voor gastouders. 
Een herhalingsles reanimatie en 
AED wordt gegeven op 26 februari 
2013. Een herhalingsles EHBO kind 
wordt gegeven op 26 maart 2013.
Voor nadere informatie of inschrij-
ving kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de vereniging: Ria van 
Geem, tel. 0297–560160 of via e-mail:  
ehbouithoorn@kabelfoon.net.

dit jaar wordt de bestemmingsplan-
procedure voortgezet. Eind derde 
kwartaal van dit jaar wordt het be-
stemmingsplan vastgesteld, waarna 
eind dit jaar wellicht begonnen kan 
worden met het bouwrijp maken 
van de grond. In 2014 kan de bouw 
van de woningen dan van start 
gaan. Het hangt van de ontwikke-
lingen op de woningmarkt en de 
dan geldende economische situa-
tie af hoe snel de woningen er gaan 
komen. Dat gaat overigens wel ge-
faseerd gebeuren. “Wij hebben de 
signalen over het slechte wegdek 
in de van Meetelenstraat opgevan-
gen en nemen die serieus. Op kor-
te termijn gaan we er ook wat aan 
doen, ook al blijft het ‘oplapwerk’ 
want op termijn wordt de straat he-
lemaal vernieuwd. Dat kan nu nog 
niet omdat het geen zin heeft met 
de nieuwbouw in het vooruitzicht”, 
vertelt wethouder Verheijen aan wie 
wij het probleem hebben voorge-
legd. De gemeente laat weten dat 
de bewoners eind vorig jaar een 
brief hebben gehad met uitleg over 
de situatie. Daarin staat ook dat de-
ze maand een begin zal worden ge-
maakt met het opknappen van het 
wegdek, wat overigens voor het lo-
pende jaar nog een tijdelijk karakter 
zal hebben in afwachting van de de-
finitieve herinrichting van de straat. 
De bewoners krijgen in elk geval tot 
dan een fatsoenlijke straat voor hun 
deur.

De Instuif weer 
geslaagd!

De Kwakel - Maar liefst 355 
kinderen genoten vrijdag 4 ja-
nuari jongstleden van de 2e 
editie van De Instuif in sport-
complex KDO! Van schermen 
tot acteren, van ritmische gym-
nastiek tot krokodillen maken, 
van samen zingen tot strijden 
in de arena, het kon niet op! 
Ook dit jaar hadden de combi-
natiefunctionarissen Uithoorn 
weer voor een breed program-
ma gezorgd voor kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Goudreinet zorg-
de voor lekker fruit tussendoor 

en dankzij KDO was er volop 
limonade voor de kinderen. 
De combinatiefunctionarissen 
danken graag alle sport-& cul-
tuuraanbieders en alle vereni-
gingen en vrijwilligers die de-
ze geweldige middag moge-
lijk hebben gemaakt! De fo-
to’s van dit evenement zijn 
vanaf volgende week te zien 
op www.sites.google.com/si-
te/cfuithoorn . Zo kunnen we 
allemaal nog eens nagenieten 
van weer een geslaagde sa-
menwerking, dank!

Legmeervogels zondag 
heeft nieuwe trainer
Uithoorn - Nadat bekend was ge-
worden dat de overeenkomst met 
de huidige trainer van het eer-
ste zondagelftal van Legmeervo-
gels, Stefan Teeken, niet werd ver-
lengd moest Legmeervogels dus op 
zoek naar een nieuwe trainer voor 
het aankomend seizoen. Inmiddels 
is Legmeervogels er in geslaagd 
een nieuwe trainer te contracteren  
in de persoon van Jack Honsbeek. 
Jack Honsbeek is thans werkzaam 
bij de zaterdag 1 van Argon waar 
hij sinds het seizoen 2009/2010 ac-
tief is. In zijn rijke voetballeven heeft 
Jack Honsbeek o. a .gespeeld  in het 
eerste elftal van Ter Leede, FC Lisse, 
Spakenburg en  Katwijk.
Legmeervogels en Jack Honsbeek 

zijn een overeenkomst aangegaan 
voor één seizoen, te weten seizoen 
2013-2014.
 
Ter voorbereiding op de tweede sei-
zoenshelft speelt het eerste zon-
dag elftal van Legmeervogels aan-
staande zondag 13 januari uit te-
gen de koploper in de 4e klasse E, 
De Meteoor. Aanvang van dit duel 
in Amsterdam- Tuindorp Oostzaan 
is 14.00 uur.
Vervolgens speelt de zondag 1 uit, in 
en tegen Woerden op dinsdag 15 ja-
nuari, aanvang is 20.00 uur.
De competitie voor het eerste elf-
tal begint weer op zondag 20 janu-
ari met een uitwedstrijd tegen Kam-
pong.
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Actief slank met de 
MyLine 8 weken cursus

Regio - Afvallen is geen magie. 
Myline maakt het mogelijk! Myli-
ne is nieuw in Nederland en in de 
regio Uithoorn exclusief te volgen 
bij Amstelhof Sport & Health Club! 

Al meer dan 700.000 mensen zijn 
je voorgegaan in Duitsland! Te-
vens is Myline in 2012 voor de 2e 
keer gekozen als beste stofwis-
seling en afslankprogramma van 
Duitsland! 
 
Laat niets weg!
De meeste diëten beloven een 
droomsucces, dat niet te halen 
is. Op de korte termijn veel kilo’s 
verliezen is geen oplossing, want 
‘slank worden’ gebeurt niet al-
leen in je maag, maar in je hele li-
chaam en in je hoofd.
Ieder mens heeft het figuur waar-
bij hij/zij zich lekker in zijn/haar 
vel voelt. Het Myline programma 
helpt je hierbij dit te vinden en ook 
te houden.
Daarvoor moet je één ding doen: 
kom in beweging!
 
Hoe ziet de Myline 
cursus eruit?
-  8 weekse cursus in groeps-

vorm
- 8 informatiebijeenkomsten 

over voeding, onder begelei-
ding van een voedingsdeskun-
dige

- 8 weken doelgericht leren be-
wegen, zowel individueel als in 
groepsvorm.

- 2 x een body analysis
- Deelnemerspakket met 96 pa-

gina’s aan informatie over voe-
ding en bewegen

Word vandaag actief!
Laat je niet tegenhouden je doel 
te bereiken. De experts van Myli-
ne vangen je op en helpen je, met 
de cursus, te worden hoe je graag 
zou willen zijn. Zonder magie en 
ergernis. Je leert gezond te eten, 
goed te trainen en positief te den-
ken. Verander je levenswijze en 
breng de weegschaal in balans. 
Wat je aan kilo’s kunt verliezen, 
win je aan levenskwaliteit.
 
Myline motiveert
De Myline 8 weken cursus met 
8 groepsbijeenkomsten zal je al-
ledaagse leven veranderen. Sa-
men met andere deelnemers leer 
je de samenwerking tussen ge-
zonde voeding, goede training en 
een positieve levensinstelling. Je 
verbetert je figuur, wordt beter in 
prestaties, wordt dynamischer en 
geniet je van lekkere gerechten 
zonder honger te hoeven lijden.
Tot nu toe hebben meer dan 
700.000 succesvolle deelnemers 
in Duitsland aan de cursus mee-
gedaan. Gemiddeld zijn de deel-
nemers 6,5 kilo aan gewicht kwijt-
geraakt. Bij de eerste Myline cur-
sus bij Amstelhof raakte één van 
de deelnemers zelfs 18 kilo kwijt 
binnen 8 weken! Verder is er aan-
getoond dat 3 jaar na de cursus-
deelname 65% van de deelnemers 
nog het behaalde gewicht heeft!
De eerstvolgende cursussen gaan 
van start op maandag 14 januari 
en woensdag 23 januari. 
De plaatsen zijn beperkt, dus 
wacht niet te lang en ga de uitda-
ging aan! Voor meer info zie ad-
vertentie elders in dit blad.

Dames Legmeervogels 
pakken de draad weer op
Uithoorn - De eerste wedstrijd in 
het nieuwe jaar van de dames van 
Legmeervogels was een thuiswed-
strijd tegen de nummer drie van de 
competitie Nijenrodes. Een jong, 
snel en enthousiast team dat zeker 
niet te onderschatten is. Er werd dan 
ook afgesproken om direct scherp 
te beginnen en dat werkte.  Al snel 
werd er een voorsprong genomen 
door een aantal snelle aanvallen die 
doeltreffend werden afgerond. Leg-
meervogels bleef doorgaan en scho-
telde het publiek een leuke wed-
strijd voor. Maar ook de tegenstan-
der speelde leuk handbal waardoor 
het spel snel op en neer golfde. Bij 
Nijenrodes kwam het gevaar vooral 
vanuit onverwachte schoten waar de 
verdediging weinig zicht op had. El-
ke keer als het verschil op leek te lo-
pen naar 5 punten of meer kwamen 
de gasten weer terug in de wedstrijd 
en verkleinden de achterstand tot 2 
punten. Maar ondanks die kleine te-
genvallers ging de thuisploeg goed 
door en lieten ze Nijenrodes nooit 
dichterbij komen. Aan beide zijden 
werd er fel verdedigd wat een hoog 

aantal strafworpen opleverde voor 
de teams.  Daar liet de thuisploeg af 
en toe een steekje vallen, maar ver-
der werd er goed gespeeld. De rust-
stand was 15-12 in het voordeel van 
Legmeervogels.
De tweede helft werd het tempo op-
gevoerd, was de verdediging be-
ter ingesteld op de afstandscho-
ten en was men fanatieker op de 
bal. Dit zorgde ervoor dat Nijenro-
des het een stuk moeilijker kreeg en 
er bijna niet meer doorheen kwam. 
Zij moesten het vooral vanaf 7 me-
ter doen en af en toe via de cirkel-
loopster die af en toe goed gevon-
den werd. Bij Legmeervogels werd 
er snel gespeeld en waren er mooie 
combinaties te zien. Vanuit elke po-
sitie werd het doel gevonden en uit-
eindelijk hadden ook alle speel-
sters een doelpunt achter hun naam 
staan wat de teamprestatie des te 
groter maakte. De eindstand werd 
28-19 waardoor de koppositie be-
houden werd.
Volgende week de lastige uitwed-
strijd tegen Aalsmeer waartegen 
thuis gelijkgespeeld werd. UWTC wielren maakt zich 

op voor NK veldrijden
Regio - Afgelopen weekend was de 
laatste mogelijkheid om plaatsings-
punten te behalen voor het NK veld-
rijden dat op 12 en 13 januari wordt 
verreden op Speelland Beekse Ber-
gen in Tilburg. Van de UWTC zul-
len op zaterdag 12 januari meedoen: 
Bart de Veer, Henk van Laar, Rene 
Wiebes, Sjon vd Berg, Pieter Heide-
ma, Dennis Moolhuijsen, Luuk van 
Vliet, Henk de Jong. En op zondag 
13 januari rijden bij de elite Bas de 
Bruin en Joost Spring in t Veld.

Veldrit Oudewater
Zaterdag 5 januari was de veldrit in 
Oudewater. Bart de Veer behaalde 
bij de nieuwelingen de 17e plaats. Bij 
de amateurs: 20e Dennis Moolhuij-
sen, 23e Henk de Jong. Bij de mas-
ters: 15e Pieter Heidema, 33e Rene 
Wiebes.

Clubcompetitie
Zondag 6 januari is clubwedstrijd 
voor de laatste keer op sportpark 
de Randhoorn verreden. Volgende 
week zijn de laatste clubwedstrijd en 
prijsuitreiking van de competitie op 
het fort De Kwakel. 
Uitslag:
8-9 jaar: 1 Moreno Blom, 2 Sem 
Knook, 3 Jeffrey Zwart, 4 Max de 

Beij, 5 Govanni de Haan, 6 Sabine 
Zwart
10-11 jaar: Ian vd Berg, Flip Walra-
ven, 3 Izar van Vliet, 4 Jesse Versteeg
12-14 jaar: Lorena Wiebes, 2 Lars 
Wiebes, 3 Menno van Capel, 4 Tom 
Koudstaal, 5 Sven Nijhuis, 6 Stijn 
Ruijter
40-: 1 Remco Kuijlenburg, 2 Michael 
van Meerland, 3 Bart de Veer, 4 Sven 
Wiebes, 5 Bart van Montfoort, DNF 
Roy Zwart
40+: 1 Frans van Heteren, 2 Gerard 
de Veer, 3 Cock Fangmann, 4 Mar-
cel Versteeg, 5 Gijs Kostman, 6 Re-
ne Wiebes, 7 Wilfred Zeijerveld, 8 
Maarten de Jong, 9 Peter Wiebes, 10 
Wil Gieling, 11 Leen Blom, 12 José 
de Jong 

Fortcross
Zondag 20 januari is de fort-
cross op fort De Kwakel. Gratis in-
schrijven vanaf 09.30 uur. Deelna-
me op eigen risico, valhelm ver-
plicht! Meer informatie vindt u op  
www.uwtc.nl/wielren. 
Programma:
10.30 uur jeugd 8 t/m 14 jaar (20 
min)
11.15 uur recreanten (30 min)
12.00 uur 40+/dames (40 min)
13.00 uur 40- (45 min)

KDO C-junioren spelen 
het Oliebollentoernooi
De Kwakel - Na een tweetal we-
ken relatieve rust stond er voor de 
C-junioren van KDO afgelopen za-
terdag het jaarlijkse Oliebollentoer-
nooi op de kalender. Alle C-junio-
ren waren aanwezig om onderling 
een toernooi te spelen op zowel het 
kunstgrasveld als in de grote sport-
hal. Alle C-junioren waren verdeeld 
over de verschillende teams waar-
door het niveauverschil erg klein 
was. Dit kwam de wedstrijdspan-
ning natuurlijk ten goede. Geluk-
kig waren de weersomstandighe-
den prima wat voor een prima sfeer 

zorgde. De teams speelden op het 
kunstgrasveld wedstrijden 7 tegen 7 
en in de zaal met 5 tegen 5. Dit al-
les om de oliebollen die de afgelo-
pen weken zijn verorberd weer goed 
weg te trainen. 

Na de wedstrijden werd er nog ge-
zellig nagezeten in de kantine waar 
Rene de patatpan ook nog even 
had aangezet, zodat iedereen van 
een welverdiende bak patat kon ge-
nieten. Al met al een enorm leuke 
avond en de teams verheugen zich 
weer op de komende wedstrijden.

Nieuw record Kwakels Open 
ALS rummikubtoernooi
De Kwakel - Het Kwakels Open 
ALS rummikubtoernooi vond afge-
lopen vrijdag voor de 4e keer plaats. 
Niet alleen was er een nieuw record 
in aantal deelnemers en sponsoren-
de bedrijven, maar ook de opbrengst 
was weer hoger dan vorig jaar. De-
ze opbrengst gaat naar de Stich-
ting Vrienden ALS Nederland. De-
ze stichting zamelt geld in voor on-
derzoek naar de ziekte ALS (Amyo-
trofische Lateraal Sclerose). ALS is 
namelijk een zeer ernstige spier/ze-
nuw-ziekte, waardoor de zenuwcel-
len in het ruggenmerg en de herse-
nen langzaam afsterven. Spiergroep 
voor spiergroep valt uit.
Gemiddeld leeft iemand nog maar 
drie jaar nadat de diagnose gesteld 
is. Over de oorzaak is nog steeds 
weinig bekend. Daarom werft Stich-
ting ALS Nederland fondsen voor 
onderzoek. En zetten zij zich in voor 
een grotere bekendheid van de 
ziekte en voor een betere kwaliteit 
van zorg voor de 500 mensen die nu 
jaarlijks door ALS getroffen worden. 
Het toernooi werd geopend met 
één minuut stilte voor Frank Vlas-
man. Vorig jaar kon Frank nog bij 
het toernooi aanwezig zijn, maar he-
laas is hij eind 2012 aan ALS overle-
den. Ook Alex Duin kon dit jaar niet 
meer zelf lijfelijk aanwezig zijn op 
het toernooi, maar kon het toernooi 
nog wel via Skype vanaf zijn ziekbed 
volgen. Diverse deelnemers aan het 
toernooi benutten die gelegenheid 
om nog even een paar woorden met 
Alex te wisselen.

Stilte
Na de minuut stilte bonden maar 
liefst 138 spelers de strijd aan om 
de titel Kwakels Rummikub Kam-
pioen 2013. Na drie ronden spelen 
waren er nog 7 spelers over die alle 
drie hun partijen gewonnen hadden 
en dus nog op 0 punten stonden. 
Ze werden ingedeeld in twee groe-
pen voor de halve finale. De beste 
vier van deze halve finale speelden 
de slotfinale en hier kwam Arnout 
van de Knaap als eindoverwinnaar 
te voorschijn. De grootste geldma-
ker bij het Rummikubtoernooi is de 
loterij. Hiervoor worden bij winkels 
en bedrijven in Uithoorn, De Kwa-
kel en omgeving prijzen opgehaald. 
En ook dit jaar was de gulheid van 
deze sponsors nog weer groter dan 
vorig jaar, zodat echt iedereen wel 
een prijs mee naar huis kon nemen. 
Maar voor heel veel mensen gold 
dat ze armen vol prijzen mee naar 
huis konden nemen. Rond 23.00 uur 
werd de avond afgesloten met een 
opbrengst van 8.578,85. Dat is ruim 
100,- meer dan vorig jaar, wat ie-
dereen toen al een gigantische op-
brengst vond. Het zal echter zeker 
niet de eindstand worden want op 
www.alsvrienden.nl/het-open-als-
rummikubtoernooi-2013, was twee 
dagen later al weer 145,- extra bij-
gestort. Zodat de voorlopige stand 
nu 8.713,85 is. Mocht u het toernooi 
om wat voor reden dan ook heb-
ben gemist, maar alsnog bij willen 
dragen ga dan naar de website en 
maak u bijdrage over.

Beperkte groep AKU 
lopers in Leiden
Uithoorn - Leiden is de derde wed-
strijd in het Zorg en Zekerheids-
circuit. Traditioneel is het de loop 
waar je in de kou en sneeuw werkt 
aan het extra gewicht van de kerst-
maaltijden en de oliebollen. Dit jaar 
leek het wel lente. Een flets zonne-
tje en 10 graden zetten de lopers 
voor een probleem. Lange mouwen 
of korte mouwen. Doe ik een kor-
te broek aan of toch een lange. Tij-
dens de loop bleek dat kort de bes-
te oplossing was, maar helaas had 
ik gekozen voor lange broek en lan-
ge mouwen. De gedachten gingen 
terug naar drie jaar geleden, toen 
door sneeuw en ijs een aantal wed-
strijden afgelast moest worden. Veel 
lopers gebruiken de Bosloop in Lei-
den als opwarming voor de Hal-
ve van Egmond. Daar worden wind 
en kou verwacht. Maar in Leiden 
was het lente. Temperatuur van on-
geveer 10 graden, bloembollen die 
uitlopen en een zonnetje dat warm 
schijnt over de bijna 1200 lopers. 22 
lopers van Aku zijn aanwezig. Warm 
lopen in het bos naar het parcours. 
De baan is in onderhoud en afge-
sloten. De start vindt plaats in één 
van de aangelegen straten. Om 11 
uur klinkt het eerste startschot voor 
de 10 en 15 kilometer. Het is druk en 
iedereen probeert op het fietspad 
zijn weg te vinden. Na een aantal ki-
lometer moeten ze het spoorviaduct 
omhoog. Het is zwaar en de oliebol-
len worden gevoeld in de benen. Al 
snel worden de langere lopers af-
gescheiden van de kortere afstand. 
Arie Ligtvoet heeft het moeilijk. ‘Ik 
loop wel rustig tot het einde’, roept 
hij in het begin. Een uur en 26 mi-

nuten later haalt hij de finish. Atie 
van Oostveen legt dezelfde afstand 
in 10 minuten minder af. De snelste 
AKU loper op deze afstand is Bram 
van Schagen. Met een uur en 2 mi-
nuten is hij best tevreden over zijn 
tijd. John van Dijk liep een prima 
tijd op de 10 kilometer en is een van 
de snelste lopers van AKU. Door de 
aanpassing in het parcours gaan de 
lopers langer door het bos. Heerlijk 
om door het bos in de winter te lo-
pen. 
Theo Rekelhof geeft vooraf aan dat 
hij het rustig aan gaat doen, maar 
met een uur en 10 minuten heeft hij 
een goede race achter de rug. De 
strijd bij de mannen op de 5 kilo-
meter wordt met 10 seconden ge-
wonnen door John Celie voor Ma-
rio Willemse. Thijs Heemskerk volgt 
een kleine halve minuut achter de 
twee toppers van Aku. Prima ge-
daan. Maar natuurlijk heeft Sjoerd 
Heemskerk met ruim 17 minuten op 
de 5 kilometer een prima prestatie 
neergezet. 
Zelf was de verslaggever van dit 
artikel met zijn tijd wat minder te-
vreden. Warmte, oliebollen en de 
feestdagen hadden toch hun weer-
slag op zijn tijd. Hopelijk kan hij 
op 27 januari a.s. in Uithoorn tij-
dens de volgende loop van het 
Zorg en Zekerheidscircuit een be-
ter resultaat neerzetten. Mocht u 
overigens deze dag willen helpen 
om de 10 Engelse Mijlen van Uit-
hoorn mogelijk te maken, dan bent 
u van harte welkom om als vrijwil-
liger aan de slag te gaan. Mail op  
jan3sssen@xs4all.nl . AKU heeft uw 
hulp hard nodig. 

Droomstart van To en Ans 
bij bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Het geslepen duo To van 
der Meer & Ans Voogel liet er op 
de eerste bridgeavond van dit jaar 
geen misverstand over bestaan, ze 
lieten eenieder met 59,90% achter 
zich, dus wees gewaarschuwd!
Kennelijk ligt top integraal spelen 
dit paar bijzonder goed en voor-
al het verrassende bieden van Ans 
maakte diepe indruk op de verbijs-
terde tegenstanders. Ook de num-
mer twee, Anja de Kruijf & Rob Bak-
ker, en nog maar amper droog ach-
ter de bridge oren, maakte diepe in-
druk met hun 58,85%. Op plaats drie 
dan de eerste A-lijners, Jan Egbers 
& Ben Remmers, die op 58,20% uit-
kwamen en zo aan de verwachtin-
gen voldeden. Lidy Krug & Ada van 
Maarseveen nestelden zich onver-
stoorbaar op plek vier met 57,94%, 
gevolgd door Lenie Pfeiffer & Tina 
Wagenaar met 57,81% als vijfde. An-
ton Berkelaar had Wil van der Meer 
ingeruild voor Ria Wezenberg en 
deze combinatie bleek een gelukki-
ge hand te hebben. Ze werden keu-

rig zesde met 57,29%, een procent 
voor Kees Visser die zich verzekerd 
had van de steun van zoonlief Ruud 
en het bewijs leverde dat de appel 
niet ver van de stam is gevallen met 
hun 56,25% als zevende.
Van de gevestigde orde kwamen 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst als 
tweede binnen op plaats acht met 
55,99% en Heleen & Mees van der 
Roest bevestigden weer eens dat ze 
tussen servet en tafellaken van de 
A en B lijn zweven met 53,78% als 
negende.
Voor Floor Janssen & Tonny de Jon-
ge begon 2013 ook goed door als 
tiende met 53,13% nog vijf en twin-
tig paren achter zich te laten.
Vandaag, woensdag 9 janua-
ri, volgt de start van de tweede zit-
ting paren competitie. Bridgeclub 
De Legmeer speelt elke woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in de 
barzaal van sporthal De Scheg. 
Voor inlichtingen het secretariaat:  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Laddercompetitie BVK 
vordert gestaag

De Kwakel - Alvorens met dit 
verslag te beginnen wenst de 
schrijver van dit verslag eenieder 
die de moeite neemt dit te lezen 
een nieuw jaar toe waarop zij na 
afloop ervan met een goed ge-
voel kunnen terugkijken. 
Op de eerste speelavond in het 
nieuwe jaar werd na het uit-
wisselen van alle goede wen-
sen de feestelijke stemming ge-
drukt door het bericht dat Ben 
Wahlen, sinds dit seizoen de vas-
te bridgepartner van Huub Zand-
vliet nadat hij vorig jaar al meer-
dere keren als invaller de sfeer 
van de BVK had geproefd, plot-
seling was overleden. Voorzitter 
Elly van Nieuwkoop en wedstrijd-
leider Cor Hendrix spraken mooie 
woorden, waarna Ben door de 
aanwezigen met een moment van 
stilte werd herdacht. 
Daarna ging in de 3 lijnen zonder 
messen op tafel, maar uiteraard 
wel met de intentie om er het 
beste van te maken, de strijd om 
de punten uiteraard toch weer 
gewoon van start. 

A-lijn
In de A-lijn waren het opnieuw 
Andre Verhoef en de wat grie-
perige Nelly Vork die er met de 
1e plaats vandoorgingen met 
57,29%. Zij werden op de voet ge-
volgd door Jaap en Geke Ludwig 
met 56,94% een ook Wim en Ri-
ta Ritzen startten het kalender-
jaar goed met een 3e plaats met 
56,6%.

In de totaalstand staan Andre 
en Nelly weliswaar nog 1e, maar 
hun voorsprong op Jaap en Ge-
ke bedraagt na 4 avonden slechts 
0,63% gemiddeld.

Rina van Vliet had bij het lezen 
van haar loopbriefje met daar-
op de namen van de tegenstan-
ders al zo haar bedenkingen en 
haar voorgevoel liet haar niet in 
de steek, want met partner Gerda 
Bosboom eindigde zij troosteloos 
onderaan met toch nog 42,7%.

B-lijn
In de B lijn was de hoofdprijs met 
60,76% voor Rees en Gerard van 
der Post. Anneke Karlas en Jaap 
Verhoef mochten na een ver-
blijf van 3 weken in de C lijn nu 
weer een lijn hoger uitkomen en 
zij deden dit met verve, want door 
hun 2e plaats met 59,72% stoten 
zij nu ook weer direct door naar 
de hun toch wel vertrouwde A-
Lijn. Dat geldt overigens ook voor 
Rees en Gerard.
Janny en Jan Streng haalden hier 
de 3e plaats met 59,38% en ook 
zij mogen volgende week in de 
A-lijn hun opwachting maken.
Henny en Jan van der Knaap bak-
ten er weinig van deze keer en uit 
betrouwbare bron werd verno-
men dat het deze keer eens niet 
aan Jan had gelegen. Nu speel-
de hij eens een keer volgens het 
systeem en daar was Henny zo 
van in de war dat zij vrijwel geen 
kaart goed legde. Volgende keer 
in de C lijn maar weer ‘normaal 
doen’, Jan! 

C-lijn
Door een polskwetsuur was Mar-
go Zuidema een aantal weken 
uit de bridgeroulatie geweest en 
was zij mede daardoor met part-
ner Francis Tera in de C-lijn be-
land. Dat zij daar helemaal niets 
te zoeken hadden bleek wel uit 
hun topscore van de avond van 
64,93%, waardoor zij uiteraard 
fluitend 1e werden, maar ook in-
eens doorschoten naar de 7e 
plaats in de totaalstand. May-
ke Dekker en Riet Koot vorm-
den een gelegenheidspaar, maar 
dat weerhield hen er niet van om 
hoog te scoren, want 61,11% mag 
je best een hoge score noemen.
Ook de nummer 3 in deze lijn (en 
zelfs ook de paren 4,5 en 6) was 
een damespaar en wel Marjo de 
Boom en Helen Conijn, die met 
55,21% de weg omhoog lijken te 
hebben ingeslagen. 
Volgende week de 5e en laatste 
ronde van de 1e helft van de lad-
dercompetitie.




