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Zo ziet het winkelcentrum er nu uit

College werkt niet mee aan
uitbreiding winkelcentrum
Uithoorn - Als reactie op het artikel
van 12 januari jl. in deze krant over
de mogelijke uitbreiding van winkelcentrum De Legmeer, liet de gemeente ons kort en bondig het navolgende weten:
‘Het huidige bestemmingsplan staat
1.500 m2 detailhandel en 500 m2
horeca op het Legmeerplein toe.
Via een uitwerkingsplan, waarop belanghebbenden en dus ook
omwonenden hebben kunnen inspreken, heeft de gemeente vorig jaar medewerking verleend aan
een sloop/nieuwbouwplan van Ultimo Vastgoed, eigenaar van het winkelcentrum. Het betreft hier 1.525
m2 detailhandel, dus al een beperkte overschrijding van hetgeen
in het bestemmingsplan is toegestaan. Er zijn toen overigens geen
reacties van bewoners binnengekomen die deze uitbreiding te klein
vonden. Het is de eigenaar vrij deze
1.525 m2 in te vullen met detailhandel. De gemeente is op basis van
door Ultimo verstrekte informatie er
bij het uitwerkingsplan en het afgeven van de sloop- en de bouwvergunning van uitgegaan, dat de Aldi
weer terug zou komen inclusief circa zes kleinere winkelunits, waaronder de kapper, de chinees en een
drogist. Ook had Ultimo contacten
met buurtbeheer voor een vestiging
in één van de units. Volgens informatie van Ultimo Vastgoed zou het
winkelcentrum in twee fases gesloopt en nieuw gebouwd worden,
zodat de Aldi doorlopend open zou
blijven. Het eerste deel is gesloopt.
Voor de kapper is vergunning ver-

leend voor een tijdelijke winkelunit,
die ook geplaatst is. Het is ons bekend dat Ultimo inmiddels voornemens is Deen supermarkt te vestigen op het Legmeerplein met daarnaast twee winkelunits (de kapper
en de chinees). Het contract tussen
Ultimo en Aldi zou dan niet worden verlengd. Nogmaals: het is Ultimo vrij hoe zij invulling geeft aan de
detailhandelsfunctie. De gemeente
betreurt het dat hiermee de Aldi uit
Uithoorn zal verdwijnen.
Horeca moet blijven
In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Economische Visie van
de gemeente Uithoorn vastgesteld.
Hierin is opgenomen dat wat betreft de detailhandelsfunctie de gemeente inzet op versterking van het
Dorpscentrum. De detailhandelsfunctie op het Legmeerplein blijft
aanwezig, maar wordt niet uitgebreid. Ondertussen heeft Ultimo
Vastgoed het Café De Legmeer op
het Legmeerplein gekocht. In een
gesprek tussen Ultimo en de gemeente is door de gemeente aangegeven wat hier de mogelijkheden
zijn. Aansluitend op het bestemmingsplan wordt gedacht aan woningbouw (Ultimo dacht aan duurdere huurwoningen), waarbij ook
de aanwezige horecafunctie (Ultimo dacht aan een buurtontmoetingsfunctie) terug mag komen. Ook
moet de groene strook richting het
water gehandhaafd en waar mogelijk versterkt worden (minimaal
25 m. breed). De gemeente juicht
een herinrichting van deze strook

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Bestemmingsplan
Ultimo Vastgoed heeft recent een
plan ingediend voor een forse uitbreiding van het winkelcentrum
met ruim 1.000 m2 extra detailhandel, waaronder de vestiging van een
tweede supermarkt. Gelet op de
kort geleden vastgestelde en deskundig onderbouwde (specifiek onderzoek naar de detailhandelsstructuur) economische visie is het college van B&W niet van plan om aan
dit plan mee te werken. Het bestemmingsplan hoeft dus ook niet aangepast te worden. Ultimo Vastgoed
heeft een sloop- en een bouwvergunning voor het huidige winkelcentrum en kan daarmee wat betreft de gemeente voorvarend aan
de slag. Tevens heeft de gemeente aan Ultimo aangegeven het overleg voort te zetten over de herontwikkeling van de locatie van het Café, binnen de eerder geschetste kaders.’ Tot zover de reactie van de gemeente. Dit gegeven zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn op
de avond van het bewonersoverleg
d.d. dinsdagavond 25 januari a.s. en
georganiseerd door Buurtbeheer
Legmeer in het Buurtsteunpunt op
het Legmeerplein.

Uithoornse ASN
Jeugdambassadeur?
Uithoorn - Ook dit jaar kiest de
ASN-bank, in samenwerking met
Cordaid Memisa, een jeugdambassadeur. Dit om aandacht onder jongeren te vestigen op de kindersteunprojecten in Tanzania. Een jeugdambassadeur zorgt voor publiciteit en
zet acties op om donaties te krijgen
voor deze projecten. Dit jaar heeft
de 15-jarige Ying Visser uit Uithoorn
zich opgegeven en zoekt mensen die op haar willen stemmen op
www.jeugdambassadeur.nl.
Ying is geboren in China en woont
sinds 1997 al in Uithoorn. In 2007
heeft zij met haar ouders en zusje een rondreis door China gemaakt. Daar heeft zij het verschil
gezien tussen rijkdom en armoede.
Ze vroeg zichzelf later af ‘hoe kan ik
mensen helpen die het slecht hebben? Iemand attendeerde haar op
de verkiezing van ASN-jeugdambassadeur, en ze gaf zich begin dit
jaar meteen op. In een film die ze
gemaakt heeft vertelt ze op de web-

site waarom ze jeugdambassadeur
wil worden.
Ga daarom snel naar
www.jeugdambassadeur.nl, klik op
Ying, bekijk haar film en geef haar
uw duim. Doe dit snel want de inschrijving duurt tot 1 februari. Hartelijk dank!

Jubilarissen gehuldigd bij KnA
Uithoorn - We zijn weer een nieuw
jaar ingegaan, muziekvereniging
KnA is het jaar 2011 feestelijk begonnen.
Tijdens de nieuwjaarsborrel met
champagne, een lekker hapje en

Bewonersoverleg Thamerdal vergadert
en elkaar te ontmoeten. Daarnaast
kunnen specifieke problemen door
werkgroepen samen met de andere partners in Buurtbeheer aangepakt worden.
Geïnteresseerd?
U kunt de agenda en bijbehorende
stukken opvragen door een e-mail
te sturen aan:
cparlevliet@cardanus.nl En anders
graag tot ziens op dinsdag 25 januari om 20.00 uur in de Ponderosa.

vooral veel gezelligheid, werden op
deze dag de jubilarissen gehuldigd.
Het waren er maar liefst 7, bij elkaar
zijn zij 315 jaar lid van KnA! Als eerste werden de vrouwen gehuldigd,
Ada Kuylenburg 60 jaar lid, Rebecca

van Doorn 40 jaar lid en Liane Bosman 25 jaar lid.
Van de mannen is Koos Bakker 50
jaar lid, Hans Kas 50 jaar lid, Jan Valentijn 50 jaar lid en Hero Janzing 40
jaar lid.

Chris Woerden opent
expositie Anders dan Anders
Uithoorn - Afgelopen zondag opende Chris Woerden, secretaris van de
Stichting Oud-Uithoorn, de expositie
Anders dan Anders bij Galerie Fort
aan de Drecht. Niet alleen waren
de deelnemende kunstenaars van
de partij maar ook het publiek wist
weer massaal de galerie te vinden.
Chris Woerden opende met een
speech waarin hij mooie links wist te
leggen tussen het heden en het ver-

gen ter bespreking. Het bewonersoverleg Thamerdal heeft als functie om u als bewoner van Thamerdal de gelegenheid te geven andere bewoners te treffen en met elkaar
van gedachten te wisselen over de
leefbaarheid van de buurt. Het bewonersoverleg maakt deel uit van
het buurtbeheer Thamerdal, waarin vier bewoners namens het overleg meedoen. Het bewonersoverleg organiseert ook zelf activiteiten om de buurt leefbaar te houden

3

met woningen en eventueel horeca (waarbij ook de functie aan het
water benut kan worden) van harte toe. In dat gesprek is eveneens
aangegeven dat de gemeente, gelet
op de economische visie, geen medewerking verleent aan uitbreiding
van de detailhandelsfunctie op het
Legmeerplein.

Zo had het kunnen worden

Uithoorn - Het Bewonersoverleg
Thamerdal komt dit jaar voor het
eerst bijeen op dinsdagavond 25 januari om 20.00 uur in de Ponderosa.
Op de agenda staan o.a. veiligheid
en overlast, ideeën voor buurtactiviteiten, de besteding van het buurtbudget, en de buurtkrant. De buurtregisseur van politie is het eerste
deel van de bijeenkomst aanwezig.
Iedere bewoner is van harte welkom en kan aan het begin van de
bijeenkomst onderwerpen aandra-
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leden en de tentoongestelde kunst.
De werken van Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van Schie en
Jan de Valk vormen samen een uitermate smaakvolle expositie die te
zien is tot en met 20 februari. Anders
dan Anders geeft dan ook een mooi
overzicht van Zandschilderijen, Stokobjecten, Sieraden, Projecties van
beelden op doek tot aan kleurrijke
Emaille/RVS beelden. Het mag ge-

zegd worden, Anders dan Anders
dus.
De expositie is te zien op donderdag
en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en
in het weekend van 12.00 tot 17.00
uur.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie:
www.galeriefortaandedrecht.nl
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C O LO FOn
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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aLGemene inFOrmatie

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

Vernieuwde publieksruimte biedt veel ruimte
Mocht u nu het gemeentehuis willen bezoeken, dan ziet de publiekshal er
totaal anders uit. Het valt meteen op dat de hal veel groter is. Er is een ruime zithoek en daarachter zijn nog meer zitgelegenheden te zien. Ook zijn
veel informatiehoeken beschikbaar.

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

deze afgevoerd en vernietigd. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de
surveillanten van de gemeente Uithoorn. U kunt hen telefonisch bereiken op nummer 0297-513111 van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00
uur en 10.30.

werK aan De weG
Vanaf 17 januari is aannemer Wieringen Prins begonnen met de reconstructie van de groenvakken in Zijdelwaard. De werkzaamheden bestaan
uit het rooien en opnieuw aanplanten
van groenvakken in o.m. Tesselschadelaan, Jacob Catslaan, Willem Klooslaan en Leopoldlaan. Het gaat vooral om het groen rondom flats en appartementen. De duur van de werkzaamheden hangt af van de weersomstandigheden.

Wilt u meer weten over de informatiehoeken of de andere veranderingen
in de publiekshal?
Kom dan op zaterdag 12 februari in het gemeentehuis kijken tijdens
de Open Dag van 10.00 tot 14.00 uur!

Gemeentegids 2011 en afvalkalender uithoorn

afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)

Gevonden damesfiets
Op de gemeentewerf is opgeslagen
een damesfiets van het merk Dunlop.
De fiets is op maandag 20 december
2010 aangetroffen in de tunnel onder
de busbaan ter hoogte van de Thorbeckelaan. Als de fiets op maandag
31 januari niet is opgehaald, wordt

e
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De bezorging van de nieuwe gemeentegids en de afvalkalender is in volle gang.
Indien u gids en/of kalender eind januari nog niet heeft ontvangen, kunt u de-

ze opvragen bij de receptie van het gemeentehuis: tel. 513111. U kunt de nieuwe gemeentegids ook per e-mail aanvragen: gemeente@uithoorn.nl. Ver-

geet dan niet uw adres met postcode
te vermelden. De gemeentegids 2011
is eind januari ook digitaal beschikbaar.
Kijk hiervoor op www.uithoorn.nl.

aCtiViteiten KaLenDer
activiteiten en evenementen

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

meer weten?

29 jan.

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

30 jan.
4 feb.
5 feb.

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

25 feb.

-

21+28 jan.
21 jan.

22 jan.

16 jan. t/m
20 feb.
23 jan.

25 jan.
26 jan.
26 jan.
28 jan.

29 jan.

Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal
open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,- (voorinschrijving
€ 9,-)
19.00-21.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwassenen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan
16, Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur: aanmelden schildercursussen (zowel volwassenen als kinderen) in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan
16, Uithoorn, tel.0297-540444, www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht. Werk
van Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van Schie en
Jan de Valk. www.galeriefortaandedrecht.nl
14.30 uur: optreden door kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het liedjesprogramma “Xing in herfst-en wintertijd”
Toegang gratis. Danscentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn
Bewonersoverleg De Legmeer, buurtsteunpunt Legmeerplein,
(oude café) 19.30-22.30 uur
Woensdagochtendinloop: Kaarten maken. 9.30-11.30 uur
Dorpshuis De Quakel
Vita Welzijn en advies: Bingo in ’t Buurtnest; 13.45-16.00 uur.
Bingokaartjes € 0,50 per stuk. Entree is gratis.
Vita Welzijn en advies: Shantykoor ‘de Raddraaiers’; 14.30 uur
in wijksteunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaartverkoop ‘s morgens aan de bar in wijksteunpunt.
Pagetti Jeugdtheater met de voorstelling ‘Iet Fiet waait weg’

19 feb.

3 maart
8 maart
15 maart
1 april
3 april
12 april
16, 22 en
23 april
5 mei
22 mei
2 juni
21 juni
11 okt.
29 nov.

gebaseerd op het Prentenboek van het Jaar 2011 ‘Fiet wil rennen’ Openbare Bibliotheek in De Hoeksteen. Geschikt voor kinderen van 2-6 jaar. Toegangsprijs € 6. Aanvang:16.00 uur.
Midwinterconcert KNA in De Schutse, De Merodelaan 1, 1422
GB Uithoorn, m.m.v. Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
11.00-15.00 u AKU Vakantiemakelaarsloop
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15
uur.€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaart- verkoop
in februari aan de bar in wijksteunpunt.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van dagbesteding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30
uur. Entree €12,50. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl
of op de dag zelf aan de zaal.
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19.00 uur
‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel
20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50)
13.30 uur
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 11.00 en12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is
gratis.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00- 12.00 uur.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en
uit de regio.
Bouwplan De Oker (bestemmingsplan De Kwakel Zuid)
20.40 uur
Het college van b&w informeert de raad door middel van
een presentatie over verschillende aspecten rond het
bouwplan De Oker (bestemmingsplan De Kwakel Zuid).
Doel: informatie aan de raad.
Vaststellen bestemmingsplan “De Kwakel” (RV10.82)
21.10 uur
Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan
“De Kwakel” gewijzigd vast te stellen. Doel: informatieve
bespreking in de raad en met het college van b&w ter
voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Omgevingsvergunning voor afwijken van een
21.40 uur
bestemmingsplan (RV10.84)
Het college van b&w stelt voor aan een voornemen om mee
te werken aan een ontwikkeling die niet past binnen een
bestemmingsplan medewerking te verlenen via een
(partiële) herziening van het plan en vooralsnog geen
categorieën aan te wijzen waarin geen verklaring van geen
bedenkingen is vereist. Doel: informatieve bespreking in de
raad en met het college van b&w ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Nacalculatie en evaluatie Brede school Legmeer
22.00 uur
(RV10.83)
Het college van b&w stelt voor enkele besluiten te nemen
naar aanleiding van de nacalculatie en evaluatie
Brede school Legmeer. Doel: informatieve bespreking in de
raad en met het college van b&w ter voorbereiding op
politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing
22.25 uur

1.2
1.3

1.4

1.5

Oproep voor het bijwonen van de openbare hoorzitting van de raad van
Uithoorn op donderdag 20 januari 2011 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Tijdens de hoorzitting krijgen de indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan De Kwakel de gelegenheid hun zienswijze mondeling toe te lichten.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 20 JANUARI 2011

1.6

Hoorzitting

Voorzitter: R. de Boer

1

1.1
1.2

Opening - Agenda
19.00 uur
Mededelingen: raadsleden.
De indieners van zienswijzen bij het bestemmingsplan 19.05 uur
De Kwakel worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze mondeling toe te lichten.
Doel: informatie aan de raad
Einde hoorzitting
20.25 uur
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 20 januari 2011 in het gemeentehuis. De
bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 20.30 uur of zoveel
eerder of later als de voorafgaande hoorzitting is geëindigd. Na een
korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 22.30 uur of zoveel eerder of later als het voorafgaande Informatief Beraad is geëindigd.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 20 JANUARI 2011

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

Opening - stilte - primus
Agenda raadsvergadering 20 januari 2011
Mededelingen
Besluitenlijst raad 16 december 2010
Ingekomen stukken tot en met week 1
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Politiek debat

3

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad
fracties

Informatief Beraad
Voorzitter: R. de Boer

1

1.1

Opening - Agenda Informatief Beraad.
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

Vroeger was er in huis automatisch
veel ventilatie via naden en kieren. Af
en toe luchten was voldoende. Nu de
woningen goed zijn geïsoleerd is het
nodig om steeds te ventileren.

Wat is het verschil tussen luchten en ventileren?

Luchten is: 5 tot 10 minuten ramen en
deuren die tegenover elkaar liggen
minstens 10 cm. openzetten. Hierdoor is er sprake van een snelle luchtverversing.
Ventileren is: voortdurend lucht verversen via raampjes, roosters en/of
mechanische afzuiging. Dit is voldoende om de gebruikelijke verontreiniging van de binnenlucht af te
voeren.

Wanneer luchten en hoe
ventileren?

Luchten doet u een aantal keren per
dag òf als de lucht niet zo fris
meer is, zoals bij schoonmaken, schilderen of koken.
Ventileren kunt u het beste doen door raampjes
en roosters die tegenover elkaar
liggen op
een kier
te

zetten. Goed ventileren is niet gemakkelijk, want veel mensen zijn
bang om kou te vatten door tocht.
Daarvoor is echter geen wetenschappelijk bewijs. Tocht blijft natuurlijk wel
hinderlijk. Probeer de raampjes of
roosters zo open te zetten dat de hinder beperkt blijft.

Mechanische afzuiging

Ook mechanische afzuiging kan zorgen voor een goede ventilatie. Mechanische afzuiging is meestal aangebracht in keuken, badkamer en
toilet. Naast mechanische afzuiging
moet ook buitenlucht worden aangevoerd via roosters of raampjes. Mechanische afzuiging heeft vaak verschillende standen. De laagste stand
gebruikt u als er niemand aanwezig
is, stand 2 als er mensen aanwezig
zijn en stand 3 bij koken, douchen en
andere activiteiten waarbij verontreiniging vrijkomt. Mechanische ventilatie moet u niet uitzetten. Behalve bij
een calamiteit waarbij gevaarlijk stoffen vrijkomen.

GGD Amsterdam

De afdeling Milieu en Gezondheid van
de GGD Amsterdam houdt zich bezig met binnenmilieu. Informatie vindt
u op www.gezond.amsterdam.nl/
Milieu--gezondheid . U kunt ook contact opnemen via e-mailadres
lo@ggd.amsterdam.nl of
tel. 020-5555405.

22.40 uur
22.50 uur

Stemmingen

20.30 uur

Ventileren en luchten

22.30 uur

4.1
4.2

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Jaarstukken GR – OGZ (RV10.76)
2. Concept-wijzigingsverordening Werk en Inkomen
Uithoorn 2010 (RV10.77)
3. Concept-afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz
Uithoorn 2010 (RV11.01)
Sluiting openbare vergadering

22.55 uur

“Ons hele huis was
leeggehaald...
...Gelukkig hadden we onze
spulletjes geregistreerd.”
Registratie waardevolle bezittingen

Uw spullen zijn u dierbaar. Daarom is het handig om altijd een complete lijst te hebben van al uw waardevolle bezittingen. Hiervan heeft u
bijvoorbeeld profijt in geval van brand of op het moment dat u aangifte
moet doen van diefstal of inbraak. Het formulier geeft de politie meer
aanknopingspunten voor het opsporingsonderzoek. Er is dan een grotere
kans dat gestolen spullen, wanneer ze worden teruggevonden, bij de
worden.en
Registratie
de kans
eigenaar terugbezorgd kunnen worden
verhoogtverhoogt
het de kans
om de
om de daders
op te pakken.
daders
op te pakken.
Vraag het registratieformulier aan via
www.uithoorn.nl/registratieformulier
Na het downloaden en digitaal invullen van het formulier kunt u het
eenvoudig op uw computer opslaan, zodat u het later kunt aanpassen.
Leg een print van het formulier en eventueel bijlagen op een veilige
plek in huis (bijv. een kluis).

23.00 uur

OFFI C I ËLE M EDE DE LI N GE N E N B E KE N DMA KI N GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Schetsontwerp aanleg Fiets- en voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Inzageperiode:
22 december 2010 t/m 2 februari 2011. Nadere info: mevrouw M.A. Vermaas,
tel. 0297-513111
- Drie verkeersbesluiten t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij
woning:
1. De Merodelaan 6, Uithoorn
2. De Merodelaan 126, Uithoorn
3. Ruwe Bies 4, Uithoorn
Inzageperiode: 19 januari t/m 2 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der
Waals, 0297- 513111.
Vervolg op volgende blz.
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O ffi c i ë le me dede li n G e n e n b e ke n dma ki n Ge n
inGediende aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
bedrijventerrein uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 6, aanvraag vergunning voor het aanbrengen van gevelreclame aan voor- en achterzijde bedrijfspand. Ontvangen 31 december 2010
- Wiegerbruinlaan 73, aanvraag vergunning voor het vestigen van een bedrijf in
caravans en accessoires. Ontvangen 11 januari 2011
de legmeer (burg. kootpark, de legmeer, legmeer-west, buitenhof, Park
krayenhof)
- Kolgans 4, aanvraag vergunning voor uitbreiden van een woning met kelder.
Ontvangen 6 januari 2011
- Muur 28, aanvraag vergunning voor het veranderen van een voordeur en garagepui in een kunststof pui. Ontvangen 11 januari 2011
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Goudlijster 5, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
zijkant. Ontvangen 30 december 2010
Zijdelwaard (Zijdelwaard, europarei)
- Potgieterlaan 1, aanvraag vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde. Ontvangen 11 januari 2011
- Van Eedenlaan 43, aanvraag vergunning voor plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Ontvangen 11 januari 2011
inGetrOkken aanVraGen OmGeVinGsVerGunninG
bedrijventerrein uithoorn
- Vinckebuurt nabij de Petrus Steenkampweg, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 92 woningen

kennisGeVinG VOOrGenOmen OntHeffinG Van bestemminGsPlan en/Of dOOrbrekinG Van aanHOudinGsGrOnd artikel
50.1 wOninGwet/aanleGVerGunninGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro ontheffing te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor het
hierna te noemen bouwplan:
dorpscentrum
- Stationstraat 60, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een lichtbak
aan de gevel.
Genoemde bouwplannen liggen van 21 januari 2011 tot en met 3 maart 2011 ter
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
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
- Jaagpad eilandje aan de Ringvaart tussen nummer 7 en 9, omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning. Bezwaar t/m 15 februari
2011.
- Jaagpad 33, lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een schuur. Beroep
t/m 23 februari 2011.
- Noorddammerweg 13 te De Kwakel, omgevingsvergunning voor het oprichten
van een bedrijfspand. Bezwaar t/m 23 februari 2011.
meerwijk (meerwijk-Oost, meerwijk-west)
- Kuifmees 30 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
woning op de 1e etage aan de achterzijde. Bezwaar t/m 14 februari 2011.

thamerdal
- Karel Doormanlaan 12 te Uithoorn, omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van de woning. Bezwaar t/m 15 februari 2011.
Zijdelwaard (europarei)
- Ter Braaklaan 46 te Uithoorn, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van
een steiger. Beroep t/m 23 februari 2011.
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben op grond van artikel 18 van de
Wegenverkeerswet 1994 besloten door het plaatsen van bord E6 van bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerplaats aan te
wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:
- nabij de woning Ruwe Bies 4.
- nabij de woning De Merodelaan 6
- nabij de woning De Merodelaan 126
VentVerGunninG
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan de heer J.P.
Brinkman om namens Portofino v.o.f. consumptie-ijs te venten in de periode van
1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 in de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de
Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 1 maart 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een
voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

www.uitHOOrn.nl
Te koop:
Verchroomde wheel coverring
br. 200mm diamtr. verstelbr. van
650-680mm betreft alleen de
buitenring 30 euro.
Tel. 0297-567197
Te koop:
Blauwe fiets Batavus Cabana
i.p.st. 26 inch 125 euro.
Tel. 0297-540415

Te koop:
Zware kwaliteit kinderledikant
60x120 cm beuken en crème
kleur 3 standen 75 euro.
Tel. 0297-540415
Te koop:
Zwarte laarzen nw. mt. 5,5 brede schacht hak 5 cm nw. 160 euro nu 60 euro.
Tel. 0297-565618 na 18.00 u.

Gevraagd:
Rommelmarktspullen. Wij komen het graag ophalen. Ook
fietsen, kleine meubeltjes.
Tel. 0172-538947
Te koop:
2-pers. wit staal gelakt bed
z.g.a.n. 50 euro. Zonnebank 20
euro. Doos LP’s jaren 70 20 euro.
Tel. 0297-566839

Te koop:
Wasmachine 1 jr. oud Indesit
bovenlader 200 euro. Eso gasfles vol 30 euro.
Tel. 0297-562829
Te koop:
2 CO 2 5 kg blussers. Zeer geschikt voor computers. Net gekeurd 40 euro p.st.
Tel. 06-54720731

vrijwilligerswerk?
Hier onze meest recente vacatures:
Cardanus ’t Buurtnest zoekt een vrijwilliger om als gastheer/vrouw te fungeren
tijdens de koffieochtend op dinsdag.

De Algemene Hulpdienst in Uithoorn is op zoek naar vrijwilligers die af en toe

boodschappen willen doen voor mensen die dat zelf even niet kunnen, of vrijwilligers die af
en toe samen met iemand boodschappen willen doen. Het bezit van een auto is hierbij wel
noodzakelijk. De gemaakte kilometers worden uiteraard vergoed.

Vita Welzijn & Advies zoekt vitale vrijwilligers voor de ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen op de woensdagochtend om koffie/thee te schenken en o.a. te helpen bij de
lunch.
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem zoekt chauffeurs voor de bus die ingezet
wordt bij uitstapjes.

Voor het nieuwe gezondheidscentrum in Uithoorn zijn we op zoek naar chauffeurs die mensen willen halen brengen van en naar de huisarts.

Huurdersvereniging Onder Dak zoekt een secretaris en bezorgers van de

Nieuwsbrief.

Ons Tweede Thuis, woonvoorziening Zijdelveld is op zoek naar maatjes voor twee bewoonsters om een wandelingetje te maken of bijvoorbeeld eens een kopje koffie te drinken.
Wilt u meer informatie over bovenstaande vacatures? Neem contact op met Marije
van Overbeek van het Vrijwilligerscentrale Cardanus - Uithoorn (06-20730223).
U kunt ook mailen naar moverbeek@cardanus.nl. Uiteraard bent u als organisatie
eveneens van harte welkom om contact met ons op te nemen en te kijken wat de
Vrijwilligerscentrale voor u kan betekenen.

U vindt onze vacatures op:

www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl
vrijwilligerscentrale Cardanus - Uithoorn
Bezoekadres:
Alfons Ariënslaan 1 (3e etage Bibliotheek Uithoorn)
1422 BP Uithoorn
Inloopspreekuur:
Ma. 15.00 – 17.00 uur (van 18.00 – 20.00 uur mogelijk op afspraak)
Di. 14.00 – 17.00 uur
Telefoon: 06-20730223 (Tijdens kantooruren op ma, di en donderdag)
E-mail: moverbeek@cardanus.nl

* Te koop:
Lieve bouvier pup van boerderij, reu, met stamboom. HDA vrij,
ingeënt en ontwormd en paspoort 500 euro.
Tel. 06-21551427
* Steun Afrika
Koelkast, tv, audio app.
Gratis gehaald.
Tel. 06-43098257
* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde
horlogemaker. Rep. werkplaats
voor alle mechanische uurwerken.
Tel. 0297-564845
* Gevraagd:
Gooi uw oude of kapotte fietsen
niet in de stort. Ik kom ze graag
bij u ophalen.
Tel. 0297-321716
Te koop:
Blad/tuinafval versnipperaar
GWS 400 220 volt 75 euro.
Tel. 06-30022620
Te koop:
Donker massief eikenhouten
staande kapstok 35 euro. 2x
mass. eiken hangkapstok koperen roede 30 euro p.st. samen
45 euro.
Tel. 0297-562610
Te koop:
Smartphone Nokia 97 mini 8mp
camera gratis navigatie + app.
5.0 vistore nw. in doos losse pr.
450 euro nu 20 200 euro 8gb
geh. ongb.
Tel. 0297-562610
Te koop:
Bordjes van De Kwakel met
gouden rand en standaard 25
euro.
Tel. 0297-562392
Te koop:
Rib colbert bruin merk Matinique mt. 52 20 euro. Spijker colbert merk Jacques Lorant mt.
52 15 euro.
Tel. 0297-562938
Te koop:
Eiken secretaire h.90 b.88 d.36
cm 40 euro.
Tel. 0297-560150
Te koop:
2x opdekdeur wit 68x231 linksdr. 93x231 rechtstr. 15 euro p.st.
Tel. 0297-546828
Te koop:
Dakdragers voor auto met dakrail max. br. tussen de rails 100
cm 30 euro.
Tel. 0297-567197
Te koop:
Verchroomde wheel coverring
br. 200mm diamtr. verstelbr. van
650-680mm betreft alleen de
buitenring 30 euro.
Tel. 0297-567197
Te koop:
Beukenhouten kinderstoel voor
bij oma? 15 euro.
Tel. 0297-563165
Te koop:
Ovale salontafel van glas 35 euro. Boeken of tv kast ahorn met
grijs metalen poten 25 euro.
Tel. 0297-712028

HaasFileTrOlleTjes
(lekker gekruid, in 20 minuten klaar)

500 gr.

€

6.99

Eigen fabrikaat

rUNDer HaMBUrgers
Eigen fabrikaat

5de graTis

PeKelVlees + leVer

200 gr.

Eigen fabrikaat

geBraDeN geHaKT

150 gr.

2.60
€ 1.65
€

BiOlOgisCHe PaarDeNBieFsTUK

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

Lekker & voordelig
geldig t/m zaterdag 29 januari

Apfelstrudel
Bij aankoop van 2 stuks een
bakje vanillesaus gratis!

Suikerbrood
Gebakken volgens origineel
Fries recept

1,45
1,95

ELKE WOENSDAG

4 broden

Meergranen- en waldkornsoorten,
vloer- en casinobroden, grof volkoren,
wit-, bruin- en volkorenbrood

8,75

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer
Ophelialaan 111
Tel. 324530 fax 343789
Uithoorn
Zijdelwaardplein 67 Tel. 565275 fax 540983
Amstelveen Westwijkplein 62-68 Tel. 4417917 fax 4417936
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iNFOrMAtieF
COLOFON
Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl
redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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

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

DiereNHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

n!
wakker worDe
nu opruiming
nu tot

70%

KORTING

op showroommodellen

boxsprings
matrassen
slaapkamers
linnenkasten
tienerbedden
dekbedovertrekken
dekbedden
kussens

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

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

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

Optreden van kinderkoor
Xing bij dansschool Colijn

Regio - Op zondag 23 januari zal
kinderkoor Xing onder leiding van
Ireen van Bijnen optreden met haar
nieuwste liedjesshow. Het koor is
www.morpheus.nl
dan voor het eerst te gast bij dansPsyCHOLOgisCHe
centrum Colijn. Xing brengt een seVerspreiding:
HULPverLeNiNg
rie liedjes over de herfst en de winwww.verspreidnet.nl
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 94*118_winteropruiming_11_01.indd 2
ter. Heel bijzonder is het feit dat het
20-12-2010 10:15:27
Tel. 0251-674433
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
koor twee gloednieuwe liedjes gaat
gezondheidszorgpsycholoog (BIG gezingen. De vader van kinderkoorlid
Bezorgklachten:
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06Renée heeft speciaal voor kinderTel. 0297-581698
44222810; psychoprakt@hetnet.nl;
koor Xing de liedjes “Geef mij maar
www.psychoprakt.nl
lekker de herfst” en “Het is zo koud”
Centrale administratie:
geschreven. Deze worden nu voor
Visserstraat 10
stiCHtiNg weLzijN
1431 GJ Aalsmeer
het eerst uitgevoerd: een wereldTel. 0297-341900
Regio - Enige tijd geleden kon u heeft gekregen bij een nieuw gezin. première dus!
Stichting Welzijn en Advies
Fax 0297-342900
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
in deze krant het verhaal lezen van Zijn nieuwe baasjes beschrijven het Als intermezzo zal er een leuke cirtel. 0297-562955
Droppie: een aanhankelijke, jon- als volgt:
cusact uitgevoerd worden door kinUitgave van:
Stichting Ons Tweede Thuis
ge kater die werd aangetroffen in
deren van Jeugdcircus Acrobatico
GOUW Uitgevers B.V.
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
een doos. Toen hij gevonden werd Website
uit Badhoevedorp.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
tel. 0297-523726
had hij een gebroken linkerachter- “Op zoek naar een poes kwamen we, Het koor heeft het al heel druk gepoot. Ook had hij op zijn rechter- via de website, terecht bij het asiel had want in december trad het koor
124e jaargang
vvv/ANwB
achterpoot een grote wond. Wat er in Amstelveen. Poezen genoeg, maar
precies is gebeurd, is tot op heden welke poes zou het ook goed kunKon.
Julianalaan
54,
1421
AH
Advertentie-tarieven:
nog steeds niet bekend. De operatie nen vinden met onze twee energieUithoorn, tel. 0297-532725.
op aanvraag
die Droppie moest ondergaan was ke jonge kinderen? Er was een jonge
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
behoorlijk prijzig. Dit kwam omdat kater, Kamos, een paar weken eerma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30EDiTiE 3
13.00
u/13.30-17.30
u.
za
9.30-13.00
de fractuur precies in zijn enkelge- der binnengebracht; sterk vermaOPlAAg 14.200
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.
wricht zat. Dit kon alleen met een or- gerd en met een mank pootje. Een
thopedische operatie (met platen en prachtig beest met een lief koppie,
ingezonden brieven:
sLACHtOFFerHULP
schroeven) worden hersteld. Ampu- dat zich direct liet aaien. Eigenlijk
Eenieder staat het vrij te reagetatie van het pootje was geen optie, waren we al meteen verkocht….
NeDerLAND
ren op artikelen of zijn mening
omdat de andere poot ook gebles- We kregen heldere informatie over
te geven op ontwikkelingen die
Slachtofferhulp biedt gratis
seerd was, en dus niet zijn volle ge- wat er met hem aan de hand was,
spelen binnen de gemeente.
praktische, juridische en emotionele
Uw ingezonden brief dient
dat hij nog onderzocht en mogelijk
wicht had kunnen dragen.
ondersteuning aan slachtoffers en
echter ondertekend te zijn met
geopereerd moest worden, enzobetrokkenen van misdrijven en
naam en adres, telefoon of evoorts. Een flinke kostenpost, maar
Soortgelijke gevallen
verkeersongevallen. U kunt bij ons
mailadres. De redactie behoudt
Aangezien de Dierenbescherming dat bleek allemaal betaald te worterecht op verschillende spreekuren
het recht brieven in te korten of
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn den door het asiel. We kregen de
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
te weigeren.
en De Ronde Venen) en het Dieren- tijd om erover na te denken. Maar
voor een afspraak of voor meer info:
tehuis Amstelveen, waar Droppie op ja, een paar dagen later stond ons
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
let op:
dat moment verbleef, organisaties besluit nog steeds vast, Kamos ging
Nadrukkelijk maken wij u er op
zijn die volledig afhankelijk zijn van het worden!
attent, dat door ons in deze krant
giften, deden zij een beroep op de Toen volgde een week van ondergeproduceerd advertentie-,
vrijgevigheid van de inwoners van zoek en operatie, waarbij we steeds
foto-, en/of tekstmateriaal niet
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en op de hoogte werden gehouden. Op
beschikbaar wordt gesteld aan
De Ronde Venen. Deze oproep was een zaterdagochtend konden we
derden. Dus ook niet per e-mail,
niet aan dovemansoren gericht, in- Kamos (die inmiddels door de kinfotokopie of anderszins zonder
tegendeel! Er werd een bedrag bij deren was omgedoopt in Sammie)
uitdrukkelijke, schriftelijke toeelkaar gesprokkeld van meer dan ophalen. Het was nog een zielig Regio - Zaterdag 22 januari wordt
stemming van de uitgever!
8.000 euro! Met dit geld is de ope- poesje, hinkend, met morfinepleister er in The Mix een bandavond geratie van Droppie, die gelukkig een en kap om zijn kop. Prompt kreeg hij organiseerd getiteld: “Harder Than
WWW.MEErBODE.nl
nieuw baasje heeft gevonden, be- ook nog een niesziekte en een oog- Heavy”. Drie bands zijn uitgenodigd
kostigd. Onlangs is hij voor de twee- ontsteking, dus het werd een he- om de zaal onveilig te maken met
de keer geopereerd vanwege een in- le pillenparade waar hij niet zo dol harde gitaarklanken en dreunende
fectie aan zijn pootje. Ook is het me- op was... Fijn was dat we steeds kon- drumslagen.
taal eruitgehaald. Inmiddels is hij den bellen met het asiel voor advies Als eerste treedt Chained Messiah
goed opgeknapt en is ook de ont- en zij ook zorgden voor de medica- op, een 4-koppige formatie uit Vintie. Ook de weken erna werden we keveen en omgeving. Een trash mesteking verdwenen.
Het restant werd gestort in het zo- af en toe gebeld, om te informeren tal band met invloeden als Kreator,
genaamde ‘potje van Droppie’. Het hoe het met Sammie ging. Nou, het Megadeath en Metallica maar schugeld uit dit potje kan worden aange- gaat goed! Inmiddels is het een lie- wen nieuwe invloeden vanuit de meBelangrijke telefoonnummers:
wend voor soortgelijke gevallen. Bij- ve, drukspelende en ontdekkende talcore niet. In het kort beschreInfolijn Dierenbescherming
voorbeeld in het geval van Kamos. kater. Hij vindt het heerlijk om met ven oldschool-thrash met keiharde
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
Een gevonden kat, zonder beken- de kinderen te spelen met balle- breakdowns.
en omstreken: 0297-343618.
de eigenaar, die ook in het Dieren- tjes en touwtjes, rent en springt op De tweede band van de avond is de
tehuis Amstelveen verbleef en prij- schuttingen en struint inmiddels ook Amsterdamse Fire Walk With Us. Een
zige operaties moest ondergaan, de buurt af. Kortom, een geweldige instrumentale metal/hardcore band
Voor vermiste/gevonden huisdieren &
maar inmiddels een tweede kans nieuwe huisgenoot!”
van 5 man sterk. Hun muziek kan
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
je het best beschrijven als een reis
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren

Dankzij uw vrijgevigheid!

Potje van Droppie Dierenbescherming goed besteed

op in het voorprogramma van de
X-mas Vocals (zie foto) en op een
kerstviering in Het Hoge Heem. Vorige week vrijdag heeft het koor opgetreden voor alle papa’s en mama’s etc. en vandaag, woensdag
19 januari, zingt Xing alle herfst- en
winterliedjes voor de bewoners van
Het Hoge Heem. Het optreden op 23
januari is voorlopig even het laatste
optreden van het kinderkoor.
Iedereen is van harte welkom om
te komen luisteren naar kinderkoor
Xing in Danscentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 in Uithoorn. Kinderen die van zingen houden moeten
zeker komen kijken, en misschien
worden ze dan wel zo enthousiast
dat ze de volgende keer ook wel
mee willen doen! Het optreden begint om 14.30 uur. Toegang vrij.

Zaterdag bandavond ‘Harder
Than Heavy’ in The Mix

Is uw huisdier zoek?

kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek
vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.
Zijn naam is Tarik, hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater met een
beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met in de
binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op
onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van
wie is deze goeduitziende kat?
- Hoekwaverbanken-Breeveld in Vinkeveen, blauw/grijze kat.
- Molenland in Mijdrecht, zwarte kat van ongeveer 10 jaar.
- Drechtdijk in De Kwakel, cyperse kat. Bruin/zwart, normaal postuur.
Goed tehuis gezocht voor
Goed tehuis gezocht voor een oude kat.

door grillige landschappen met je effectenbak als enige vriend.
De derde band van de avond is de
keiharde metal band Undawn uit
Overijssel. Zij waren eerder bekend
onder de naam Symphoney of Destruction. Onder deze naam wonnen zij de Metal battle en werden
zij hierdoor de meest veelbelovende
metal band uit Nederland. Ook hebben ze in 2009 met hun nummer “the
roads to despair” de eerste prijs voor
het beste Nederlandse metal nummer in ontvangst mogen nemen.
Dus voor de metal fan is dit een
avond die je niet mag missen. Aanvang: 20.30 uur.
Je vindt The Mix aan de J.A. Van Seumerenlaan 1 in Uithoorn.

Open dag bij ROC van
Amsterdam-Airport

Bingo Amstelhoek
Amstelhoek - In dit seizoen staat al
de vierde bingoavond van Buurtvereniging Amstelhoek voor de deur.
Oók dit keer rekent de vereniging,
als vanouds, op een grote opkomst.

Deze vierde bingoavond vindt plaats
komende zaterdag 22 januari en begint om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.15 uur. De entree en het
eerste kopje koffie zijn gratis.
Tot zaterdag bij Amstelhoek aan de
Engellaan 3a in Amstelhoek!

Regio - Komende zaterdag 22 januari opent de vestiging van het
ROC van Amsterdam-Airport in
Hoofddorp weer haar deuren voor
de Open dag. De locatie Airport
verzorgt specifiek opleidingen die
betrekking hebben op het werken
op een luchthaven, internationale studies en toerisme & recreatie
en werkt hierbij nauw samen met
het bedrijfsleven. Vanaf 10 uur is
iedereen welkom om een kijkje te
komen nemen en zich te oriënteren. Tot 14.00 uur kan in het gebouw aan de Opaallaan 25 kennis worden gemaakt met de diverse opleidingsrichtingen en vertellen docenten en studenten hier
meer over.
Grootste klaslokaal
Om praktijkgericht te kunnen opleiden, heeft deze vestiging een
eigen hangar gebouwd waarin diverse toestellen staan. Hierdoor
kunnen studenten van bijvoor-

beeld Vliegtuigtechniek direct in
de vliegtuigen aan het werk, waardoor na het behalen van het diploma de overstap naar een echte
werkgever makkelijker wordt.
Ook de opleiding tot steward(ess)
wordt praktijkgericht gegeven.
Hiertoe is binnen de school een
deel van een vliegtuigcabine geplaatst, waardoor de oefensituatie bijna niet meer onderdoet voor
een ‘real-life’ situatie.
Internationaal karakter
Met een aantal tweetalige opleidingen, zoals Int. Business Studies, Int. Aviation Operations, Int.
Travel & Tourism Management
en Int. Event Support, haakt Airport direct aan bij het internationale karakter van een luchthaven
en werken en leren over onze eigen landsgrenzen heen.
Voor meer info over alle opleidingen, kijk op www.rocva.nl/airport
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Monic van Diemen al twintig jaar
bij de Uithoornse Kinderopvang

Uithoorn - Het 20-jarig lustrum van
Monic van Diemen is op 7 januari 2011 gevierd met het overhandigen van een cadeau en het binnenspeelplein van kinderdagverblijf
Dribbel is onthuld als het ‘Monic
van Diemen’ plein.
Op 7 januari 1991 is Monic van Die-

men gestart als directeur van kinderdagverblijf Dribbel, KDV Dribbel
heeft in april haar deuren geopend
voor de eerste kinderen. Monic is
met zes vaste medewerkers en drie
groepen van start gegaan.
Monic trad in dienst bij de Stichting Koepel Organisatie Uithoorn

en De Kwakel, met als doel om kinderopvang en peuterspeelzalen onder deze zelfde stichting te kunnen
onderbrengen. In 1993 is er een fusie gekomen met de peuterspeelzalen, waardoor de omvang van de organisatie in één klap meer dan verdubbelde. De tweede helft van de
jaren 90 heeft vooral in het teken
gestaan van starten met een toen
nieuwe opvangvorm, Buitenschoolse opvang. Waar in 1994 de deuren
werden geopend van de eerste buitenschoolse opvanggroep zijn dit nu
14 groepen. Als jongste telg hebben
ze in oktober kinderdagverblijf Baloe kunnen toevoegen, waardoor er
nu ook in bijna alle wijken kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Monic is een dame met tomeloze energie en heeft een belangrijke rol gehad in het tot stand komen van de eerste brede school in
Uithoorn. Haar jarenlange inzet is
eind 2009 bekroond met de opening van zowel kinderopvang als
buitenschoolse opvang op deze locatie. Monic geeft ook aan dat werken bij de Uithoornse Kinderopvang
nooit saai is maar inspirerend. Door
toedoen van haar betrokken manier
van leidinggeven uit zich ook door
een zelfde betrokkenheid van medewerkers op de groep. Ook hier
zijn veel medewerkers met dienstverbanden van meer dan 10 jaar. En
saai is het nog steeds niet!!!

Woongroep Holland en Eigen Haard
krijgen groen licht voor fusie
Uithoorn - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd
met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen
Haard. De juridische fusie is vanaf
13 januari een feit. De nieuwe woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden gaat verder onder de
naam Eigen Haard.
Woongroep Holland en Eigen Haard
investeren in betaalbare woonruimte, goede dienstverlening en een
leefbare woonomgeving van haar
bewoners. Het nieuwe Eigen Haard
blijft lokaal verankerd in de nabijheid van huurders, lokaal bestuur
en maatschappelijke organisaties.
Regionale
De nieuwe corporatie is een betrokken, betrouwbare en verantwoordelijke volkshuisvester in de regio Amsterdam. Ze biedt een gevarieerd
en betaalbaar woningaanbod maar
heeft extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.
Door de fusie staat Eigen Haard
sterk in een veranderende omgeving. Er ontstaat extra investeringscapaciteit die Eigen Haard inzet voor nieuwbouw, renovatie en
stadsvernieuwing. Dit ondanks de
huidige crisis op de woningmarkt.
Eigen Haard zet zich in voor kwalita-

tief goede huisvesting met een laag
energieverbruik. Daarmee wil Eigen
Haard CO2 uitstoot reduceren.
Door schaalvergroting bespaart Eigen Haard kosten. De opbrengst
hiervan wordt ingezet voor investeringen in de woningmarkt. Bijvoorbeeld voor woningzoekenden in de
regio die door de nieuwe inkomensregels buiten de boot vallen voor
betaalbare huisvesting.
De fusie biedt een financiële buffer
tegen belasting- en overheidsmaatregelen die de komende jaren de
kasposities van de woningcorporaties aantasten.
Nieuwe kansen
Een woningcorporatie kan succesvoller zijn als grote regionale speler.
Het nieuwe Eigen Haard is in praktisch de hele metropoolregio Amsterdam actief. Over gemeentelijke grenzen heen kan Eigen Haard
zorgvuldig de belangen van bewoners, woningzoekenden en gemeenten in de hele regio afwegen.
Eigen Haard maakt een samenhangende regionale huisvestingsvisie.
Dit helpt bij het maken van de juiste
keuzes die bijdragen aan de oplossing van belangrijke knelpunten op
de woningmarkt.
De fusieorganisatie houdt zich aan

Wintersportende Jan van
Speykers tijdens IceScout

Uithoorn - De jaarlijkse boerenkoolfuif van scouting Jan van Speyk
Mijdrecht/Wilnis had dit jaar een
wel héél winters tintje. Het evenement werd dan ook omgedoopt tot
‘IceScout’. De scouts houden al zo
lang als men kan herinneren aan
het begin van het jaar een bijeenkomst met twee ingredienten: een
lekker bord boerenkool en een gezellige avond. Dit jaar werd de organisatie iets anders aangepakt.
De hele scoutingboerderij aan de
Oosterlandweg werd omgetoverd
tot wintersportgebied. De kinderen kwamen binnen met hun skipas
en maakten met een groepje scouts
een tocht langs de pistes. Uiteraard
zag iedereen er prachtig uit met een
gekke muts op en hier en daar een
skibril en zelfs skipakken kwamen
voorbij. De deelnemers konden skien op de Wii en kwamen onderweg
nog een grote gletsjer tegen, die
uiteraard beklommen moest worden. Op de snowboard werd er een

beetje een gemeen spel gespeeld,
het was de bedoeling om met speciale (zachte) stokken elkaar van
het board te slaan. Buiten werd er
een verwarmend vuurtje gemaakt
en werden de deelnemers op een
slee gezet voor het onderdeel ring-

de lopende afspraken. Alle prestatieafspraken blijven van kracht. Eigen Haard gaat met lokale bestuurders, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden over haar
beleid in dialoog en biedt partijen
ruimte om de koers van Eigen Haard
te beïnvloeden.
Samensmelting
De daadwerkelijke integratie van
Eigen Haard kan nu van start. De
huurders gaan daar geen last van
ondervinden.
De
gebruikelijke
dienstverlening gaat gewoon door.
Eigen Haard blijft dankzij regionale
woonservicepunten lokaal goed bereikbaar.
Het nieuwe Eigen Haard in het kort
Eigen Haard, 48.200 verhuureenheden, is opgericht in 1909. Ze heeft
veel woningbezit in Amsterdam
maar ook een aanzienlijke portefeuille in onder andere Aalsmeer,
Amstelveen, Landsmeer, Ouder Amstel en Zaanstad. Woongroep Holland, 12.900 verhuureenheden, is
opgericht in 1917 en is vooral actief
in Amstelveen en Uithoorn. Door de
fusie ontstaat een woningcorporatie met ruim 61.000 verhuureenheden in een aaneengesloten gebied
rond Amsterdam.
steken. Ook werd er nog even met
‘bierpullen’ geschoven. Zoals bij
een echte wintersport, moesten ook
de kinderen hun eigen potje koken.
De boerenkool werd aangemaakt
en de worsten en spekkies opgewarmd. De inmiddels verhitte gezichten schoven het heerlijke zelfgemaakte eten snel naar binnen om
hun winterse tocht te kunnen vervolgen. Een belangrijk onderdeel
van de wintersport is toch wel de
après-ski. Daarom was er ook een
café ingericht en stond de karaokeset klaar voor alle meezingers zoals het Bananenlied en de nummers
van Nick en Simon.
Nadat alle pistes afgestruind waren,
konden de kinderen – nadat zij nog
even gezwaaid hadden naar de webcam (zie foto) – uit hun dak in de
grote disco. Daar kwamen de aprèsski-klassiekers voorbij en werd een
groot feest gebouwd. Na het stappen kregen de deelnemers van IceScout wel weer trek, dus stond er tot
besluit nog een beker warme chocolademelk en apfelstrudel voor ze
klaar.(plus

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

TUINVOGELTELLING
22 EN 23 JANUARI 2011
Heb je de vogels ook gevoerd in de weken met
sneeuw ? Zij die bleven hadden het moeilijk,
hun voer op en in de bodem was bedekt met
een dikke sneeuwlaag. Als die er niet was,
zoals in het noorden van ons land, dan was de
grond wel bevroren en konden ze nog niks. De
winter geeft de kans om allerlei soorten tuinvogels in jouw tuin
te krijgen. De
hele wijk komt
bij je eten als
ze het na een
aantal dagen
in de gaten krijgen dat er wat
te halen valt.
Turkse Tortels,
nu al gepaard,
zitten rustig te
wachten totdat
je voer komt
strooien, Merels vinden een
half appeltje
heerlijk.
Vinken, mannetjes
roodachtig en
vrouwtjes wat
groener, waren de laatste
weken in de
meerderheid. Tussen de Vinken zat soms een
bruingekleurde Keep, ook een vinkachtige.
Putters zijn dol op de zaden in een vetbol (zie
foto). Onze TuinRoodborst kwam als het rustig
was, hij houdt niet zo van drukte. Gelukkig
hadden we ook nog wat mussen, Heggenmussen maar ook doodgewone Huismussen , die
steeds zeldzamer worden. Koolmezen werden
vergezeld door Pimpelmezen met hun paarse
petjes. Naast het opvijzelen van je soortenkennis kun je ook letten op het gedrag: er zitten
felle rakkers bij, die een ander niks gunnen,
maar ook de wat verlegen types. Zij wachten
hun beurt netjes af. Pikorde noemen we dat.
Al een aantal jaren houdt Vogelbescherming
in januari de Tuinvogeltelling. Je moet dan gedurende een half uur alle vogels tellen die in
je tuin komen. Op 22 of 23 januari is het weer
zover. Wanneer je het doet bepaal jezelf, maar
‘s ochtends zijn de vogels het actiefst en zoe-

ken ze graag eten. Als ze nou ‘weten’ dat er
gevoerd is, komen ze makkelijk langs en krijg je
een prachtige lijst. Deze lijst kun je na afloop digitaal verzenden naar www.tuinvogeltelling.nl,
zodat men daar aan het eind van het weekend
kan bepalen welke soorten het talrijkst waren.
Op deze site ook allerlei aanwijzingen en tips
om beter
de vogels
te herkennen
en
te tellen.
Afbeeldingen van
de meest
voorkomende
soorten
kun je zelfs
downloaden
en
afdrukken
als je geen
vogelboek
hebt. Let
wel
op
dat je niet
dubbel
telt. Koolmezen bijvoorbeeld
komen snel een zonnepit halen, vliegen naar
een veilige hoge plek, kraken het pitje, eten het
op en komen terug voor de volgende pit. Doe je
mee en wil je meer vogels om te tellen, ga dan
een week van te voren voeren als je dat nog
niet doet. Je krijgt gegarandeerd meer soorten.
Tel ze en een genoeglijk half uur achter het
vensterglas! Wil je op de hoogte blijven van
zaken in de natuur die zich in onze omgeving
afspelen, bezoek dan enkele plaatselijke websites: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn , de
website met veel nieuws over de activiteiten
van deze vereniging. www.devogelkijker.nl en
www.sneuper.web-log.nl geven prachtige natuurfoto’s en weblogjes met het allerlaatste
nieuws over het natuurgebeuren in het Groene
Hart.
Gerrit Hiemstra
IVN-lid en tuinvogelteller

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Sponsor gezocht voor transport
van computers voor Nepal
Uithoorn - In de herfstvakantie
van 2010 hebben twee broertjes uit
Aalsmeer samen met hun grote zus
Michelle en moeder een computer
gebracht op een school in het afgelegen gebied in de bergen van Gurkha, in Nepal. De computer was geschonken door een 82-jarige inwoner uit Uithoorn, de heer dr. Nieuwe.
Toen de moeder van de kinderen in
februari 2010 al eerder een computer op die school had geleverd en de
heer De Nieuwe dit verhaal hoorde is hij zeer enthousiast geraakt
door dit verhaal. Ooit is hij namelijk
uit een Jappenkamp bevrijd in Nederlands-Indië door de beroemde
Gurkha soldaten die door het Britse leger worden ingezet bij gevaarlijke missies. De heer De Nieuwe
heeft aan vrienden en relaties om
computers gevraagd en vervolgens
is hij ze bruikbaar gaan maken voor
de schoolkinderen van Nepal. De
school, de Shree secundary school
in Tandrang ligt in een afgelegen
gebied in de bergen van Gurkha. De
leerlingen, meer dan 800(!), komen
uit zeer arme gezinnen. De school
is een vervallen gebouw, de boe-

ken die ze gebruiken vallen uit elkaar. Pas sinds twee jaar is er elektriciteit in dat gebied en computers
waren voorheen niet voorhanden.
De school en de families hebben de
middelen niet om dit aan te schaffen. Groot was de blijdschap toen er
in februari de eerste computer werd
gebracht, nog groter toen in november de tweede volgde! Het gezin is
met een grote ceremonie geëerd,
de broertjes uit Aalsmeer hebben
in het Engels een speech gehouden
voor de 800 leerlingen die opgesteld voor hen stonden in de brandende zon. Het was overweldigend.

Ondertussen staan er 20 computers
klaar voor transport; voor de school
zou dit betekenen dat ze een aparte
computerklas zouden kunnen gaan
maken om zo de kinderen van beter onderwijs te voorzien. Hierbij een
dringende oproep voor sponsorgeld
om de computers bij de kinderen te
krijgen!
De moeder van het gezin gaat zelf
in maart weer naar Nepal en hoopt
persoonlijk alle computers te kunnen overhandigen.
Voor meer informatie en/of sponsoring, stuur een e-mail naar:
tineke122@hotmail.com

Oude Dorp Uithoorn, wat een leegstand en verpaupering
Uithoorn – Deze week ontvingen wij van een inwoner van Uithoorn,
de heer Frans Goossens, een serie foto’s en een tekstje over het
Oude Dorp. Het Oude Dorp is voor vele Uithoornaars, maar ook voor
diverse bedrijven, al maanden een doorn in het oog: de verpaupering van het Oude Dorp.
De heer Goossens schreef: “Zaterdag reed ik op mijn fiets langs de
winkel van Krijtenberg en zag dat deze Uithoorn gaat verlaten en
ook aan de andere kant van de weg gaat hun winkel weg.
Toen ik zondag opnieuw een fietstochtje ging maken heb ik een
serie foto’s gemaakt van het Oude Dorp van Uithoorn waar steeds
minder winkels overblijven, want ook de ANWB is inmiddels vertrokken. Het een en ander ziet er triest uit zoals u op de foto’s kunt
zien.”
Het is triest en hopelijk kan de gemeente er snel iets aan veranderen. Wachten tot de N201 is omgelegd en wachten tot de brug dicht
of open blijft, is de doodsteek voor het oude dorp. Misschien dat de
gemeenteraad eens iets kan verzinnen....
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Veel sneeuwplezier voor leerlingen
van het VeenLanden College

Regio - Vorige week reed een grote groep enthousiaste leerlingen uit
Atheneum 5 van het VeenLanden
College, samen met hun docenten
sport en bewegen, naar het Duitse
Bottrop.
Hier ligt de grootste overdekte skihal van Europa. De leerlingen werden deze dag ingewijd in de edele
sneeuwsporten skiën en snowboarden.
Aangekomen in Bottrop werden
boards, ski’s en schoenen gehaald
en tegen 10.00 uur kon de eerste
groep de sneeuw in.
De gevorderde rijders konden
voorskiën en kregen bij gebleken
geschiktheid hun vrijheid. De beginners en lichtgevorderden werden
verdeeld over 4 kleine groepen en
begonnen aan hun les onder leiding
van skileraren en eigen docenten.
Na de lunch in het buffetrestaurant
kon men nog genieten van enige
vrije skitijd voordat om half vier de
terugreis werd aangevangen. Precies om zes uur kwam de groep,
moe maar uiterst voldaan, op het
VeenLanden College terug na een
prachtige dag sneeuwpret.
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Legmeervogels komt goed
uit winterslaap
Uithoorn - Legmeervogels is uitstekend wakker geworden naar een
lange winterslaap. Het herstel kondigde zich al een beetje aan na het
spelen dit jaar van een 2-tal oefenpotjes. Zo weet met toch 3 maal te
score in het duel tegen Hoofddorp
uitslag 3-4 en enkele dagen later
wordt zaterdagclub Zevenhoven
met een 6-2 nederlaag huiswaarts
gestuurd. Dat waren dan wel weer
9 treffers in het voordeel van Legmeervogels.

lopen seizoen. Legmeervogels is gewoon een stuk beter als de gastheren. Met goed verzorgd voetbal zet
Legmeervogels CTO ’70 vast op eigenhelft en heeft Patrick Brouwer,
de doelman van Legmeervogels,
een rustige middag. Toch duurt het
nog tot de 22ste minuut alvorens er
een gat wordt geslagen in de verdediging van CTO’70. Stefan van Pierre weet op aangeven van Bart v.d.Tol
de 0-1 te score. Dan is het kwartiertje van Stefan van Pierre begonnen.

Nu zegt men dat oefenen toch wat
anders is dan een wedstrijd waarin
het gaat om de kinkkers. In de eerste wedstrijd na de winterstop moet
Legmeervogels het opnemen tegen CTO’70, dat net als Legmeervogels er niet goed voorstaat. Beide verenigingen zijn te vinden bij
de onderste vier van de ranglijst.
Je kunt deze wedstrijd dan ook wel
een zes punten duel noemen. Legmeervogels beginnen goed aan dit
duel en dringt de thuisclub ver terug op eigen helft. In de eerste minuut is Stefan van Pierre al gelijk
dicht bij de openingstreffer maar de
CTO’70 doelman weet met en goede
redding een vroege achterstand te
voorkomen. Na 5 minuten is dan al
te zien dat CTO’70 niet over een geweldige ploeg beschikt zoals afge-

Voorsprong
In de 32ste en de 38ste weet Stefan van Pierre telkens het net te vinden en is de voorsprong uitgebreid
tot 0-3. Toch is dan nog niet iedereen er van overtuigd dat de Vogels
straks met een overwinning van het
veld gaan stappen. Immers vorig
seizoen stond LMV bij de rust voor
met 0-3 en werd het uiteindelijk nog
3-3. Maar Robin Oussoren vond de
0-3 niet genoeg. In de 44ste minuut
werd Robin onderuitgehaald binnen
de 16 meter en kreeg Legmeervogels terecht een strafschop toegewezen en de veroorzaker van deze
strafschop met een rode kaart het
veld verlaten. Robin Oussoren nam
zelf deze strafschop en schoot de
bal feilloos tegen het nylon en Legmeervogels op een 0-4 voorsprong.

Nieuwe Koppeldriebanden
kampioenen De Hoef
Regio - Na een spannende finale mogen zij Theo en Bart zich de
nieuwe Driebanden koppelkampioenen van De Hoef 2011 noemen.
In een strijd die gedurende de hele partij alle spelers de mogelijkheden hebben gegeven om de titel in
de wacht te slepen waren het Theo
en Bart die vandaag de zenuwen het
beste onder controle hadden .
Bert en Paul moesten in deze twee
hun meerdere erkennen.
Voordat Theo en Bart een kans kregen voor de finale te spelen moes-

ten zij eerst proberen Plat Voorn en
Alex v/d Hulst weg zien te spelen
wat een slopende bezigheid is geweest tot twee maal toe werd er remise gespeeld waarna in een verkorte partij Theo en Bart zich van dit
wel zeer vasthoudende Koppel wisten te ontdoen.
De derde plaats ging dan ook verdient naar het koppel Plat Voorn en
Alex v/d Hulst die de heren van de
Paddestoel Robert Daalhuizen en
Jim van Zwieten op de vierde plaats
wisten te zetten.

Dit is dan gelijk ook de ruststand.
De tweede helft is nog geen minuut oud of de stand is opgelopen tot 0-5. Deze keer weet Mels
Bos het nylon te vinden. Je ziet dan
dat de kopjes bij de gastheren gaan
hangen en zij komen er nauwelijks
meer aan te pas. Ondanks de magere tegenstand blijft Legmeervogels voetballen. Dit resulteert dan
ook in een paar fraaie staaltjes van
goede combinatie voetbal. Langzaam loopt Legmeervogels verder
weg bij de tegenstander. In de 52ste
minuut Bart v.d.Tol 0-6.
Dan is het Stafan van Pierre die er
0-7 van mag maken. Na deze treffer verlaten Carlo Persijn, Stefan van
Grieken en Stefan van Pierre het
veld en voor hen in de plaats komen
Nick van Schaik, Rigi Granoogst en
Immanuelson Duku. Deze laatste is
van de vele talenten die nu nog spelen in de junioren A1 van Legmeervogels. Na deze wissel is het woord
even aan Bart v.d.Tol die er 0-8 en
0-9 van weet te maken. De 0 . 10 is
een hele fraaie treffer die komt op
naam van Robin Oussoren. Die in
dit duel niet alleen 2 treffers weet te
maken maar ook nog eens betrokken is bij 5 andere treffers van Legmeervogels. Tenslotte nummer elf
komt op naam van invaller Duku.
Het is net alleen de aanval maar ook
de verdediging olv Franklin Meijerhoven die de zaken goed voor elkaar hebben en CTO´70 in deze 90
minuten geen enkele kans bieden
op ook meer een treffer. Volgende

wek moet Legmeervogels op bezoek in en bij Hillegom. Aanvang
van dit duel is 14.00 uur.
Zondag 13 februari 2011.
Op zondag 13 februari 2011 staat
op het programma Legmeervogels
tegen KDO. Tijdens het eerste duel
is er bij KDO gecollecteerd voor een
goed doel. Nu Legmeervogels heeft
besloten om de entree gelden die
worden ontvangen bij het duel Legmeervogels tegen KDO beschikbaar
te stellen voor een goed doel. Het
doel waar Legmeervogels voor heeft
gekozen is het Kinderhospici Biezenwaar hier in Uithoorn. Legmeervogels vraagt ook aan de eigen leden om twee euro entree te betalen. Ook aan kinderen zal gevraagd
worden om 50 euro cent toegang te
betalen. Diegene die dan een toegangskaartje koopt ontvang een
kaartje met daaraan gekoppeld een
lotnummer. Na afloop ontvangen de
winnaars van een winnend lotnummer een aardige prijs, Er zijn prijzen voor de volwassenen en voor
de kinderen. Het bestuur van Legmeervogels heeft besloten om de
opbrengst van de kaartverkoop bij
dit duel te verdubbelen.

Het koppel Johan Loman ,Jan van
Veen en Hen v/t Hul,Hans Mur wisten beslag te leggen op een gedeelde 5e plaats. Jhon v Dam en Do v
Doorn moesten met een 7e plaats
genoegen nemen.
Voor de overige plaatsen waren gezamenlijk 5 koppels met twee punten. De rij werd gesloten met de
koppels Nico de Boer,Piet Slingerland en Cock Verver,Pim de jager
die ondanks hun goede spel geen
partij op hun naam wisten te krijgen.

Stefan van Pierre die met 4 treffers
topscoorder

Qui Vive heren 1 gaan op voor
het districtskampioenschap
De Kwakel - Afgelopen weekend
moesten de mannen van Qui Vive weer aan de bak. Er moest een
puntje gepakt worden om tweede
in de poule te worden zodat ze zich
konden plaatsen voor de districtskampioenschappen. Of ze werden
afhankelijk van het resultaat van anderen. Er stonden echter twee sterke tegenstanders op het programma.
De eerste wedstrijd moest er tegen
de Terriërs worden opgenomen, een
club met een grote zaalhockey traditie. Ondanks dat ze maar 1 puntje
hadden weten te behalen, is het zeker geen ploeg die kon worden onderschat. De vorige ontmoeting met
de jongens uit Heiloo was een waar

spektakel. Een 2-0 achterstand kon
dankzij het nodige kunst-en vliegwerk worden omgezet in een winstpartij.
Ook deze ontmoeting zou weer
spannend worden aangezien de
Terriërs punten moesten gaan pakken zodat ze niet een klasse omlaag
gestuurd konden worden.
Ondanks dat de wedstrijd fel begonnen werd door Qui Vive, maakten de Terriërs, die zo scherp waren
dat het leek of ze met scheermessen onder de schoenen speelden,
het eerste doelpunt. Qui Vive leek
een beetje overdonderd. Na verloop
van tijd wist de mannen van Qui Vive weer in hun spel te komen. Waardoor meteen de gelijkmaker op het

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

Reactie op
winkelcentrum
Legmeerplein
Hierbij een reactie op de plannen rond het winkelcentrum
Legmeerplein.
Het lijkt er te veel op dat de Aldi gaat verdwijnen.
Er komt een Deen bij. Het winkelaanbod in Uithoorn is toch
al niet geweldig, Twee keer Albert Heijn, twee keer C1000.
Met een Deen erbij heb je qua
aanbod van merken en prijsni-

veau veel te veel van hetzelfde.
We krijgen de gevolgen van de
crisis nog voor de kiezen.
Een winkel a la Aldi (of Lidl)
hebben we meer nodig dan
ooit. Wonen het gemeentebestuur en de politieke partijen
soms op een andere planeet?
A van Valkenburg
Uithoorn

Midwinterconcert KnA
Uithoorn - Komt dat zien! Komt dat
horen! Het harmonieorkest van muziekvereniging KnA geeft op 29 januari het jaarlijkse midwinterconcert. Onder leiding van Ruud Pletting zal het harmonieorkest mooie
muziekstukken laten horen, onder
anderen Dragon fight, Armanian
Dances en Dances with wolves.
Ook werkt het Shantykoor de Turfschippers mee aan dit concert.
In de voorverkoop kosten de kaarten 8,50 euro. U kunt deze kopen
bij CSU Stationstraat 60 Uithoorn,
Ten Hoope Winkelcentrum Zijdel-

waard Uithoorn en in het KnA gebouw Legmeerplein 49 Uithoorn. De
kaarten zijn niet telefonisch te bestellen. De kaarten aan de zaal kosten 10,00 euro.
Het concert wordt gegeven in De
Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB
Uithoorn. Het concert zal om 20.00
uur beginnen, de zaal gaat om 19.00
uur open.
Het harmonieorkest hoopt u te zien
op 29 januari! Wij hopen op een gezellige, muzikale avond en mooi begin van 2011.

Bespreek uw ideeën op
het bewonersoverleg
Uithoorn - Op 25 januari a.s. vindt
het eerstvolgende bewonersoverleg
De Legmeer plaats. Aanvang 19.30
uur, in het Buurtsteunpunt op het
Legmeerplein (let op: in verband
met de verbouwing van het winkelcentrum nog steeds alleen bereikbaar via het bruggetje aan de zijde van In ’t Rond). Álle bewoners
van de Legmeer, Legmeer West en
‘t Burgemeester Kootpark zijn hiervoor van harte uitgenodigd. In dit
overleg staat de ontwikkeling van
het nieuwe winkelcentrum Legmeerplein centraal. Uw Buurtbeheer
heeft zich uitgebreid laten informeren door ondermeer de projectontwikkelaar en heeft deze ook uitgenodigd zodat u ‘uit de eerste hand’
wordt geïnformeerd over de voort-

gang. Vanzelfsprekend is er uitgebreid tijd voor vragen en opmerkingen. Verder worden de notulen
van het vorige buurtbeheer- en bewonersoverleg besproken en wordt
u bijgepraat over de status van de
Emmaschool. Ook krijgt u informatie over de voortgang van de werkzaamheden die tijdens de buurtschouw naar voren zijn gekomen,
verneemt u welke werkzaamheden
aan de buitenruimtes er in de Legmeer op het programma staan en/of
op dit moment aan de gang zijn en
welke werkgroepen er actief zijn of
worden. Dus: komt u ook op 25 januari a.s.? Uw aanwezigheid, deelname en inbreng wordt zeer op prijs
gesteld.

scorebord kwam te staan. Helaas
werd het voor rust toch nog 3-1. In
de rust werd besproken dat de mannen maar weer eens moesten gaan
hockeyen, zoals vanouds. Door het
sterke spel wat na de rust werd gespeeld ontstond een kans op aansluiting door een strafbal. Aanvoerder Danny Bakker wist koelbloedig deze te verzilveren, door de bal
niet snoeihard in de hoek, maar zoals Antonin Panenka het deed tegen
Duitsland via een heerlijk liftje door
het midden.

men waar zij uiteindelijk niet toe in
staat waren. Hierdoor was de laatste wedstrijd tegen Pinoké slechts
een formaliteit.

Helaas was de aansluiting van korte duur en met nog 5 minuten op
de klok en een stand van 4-2 werd
er besloten de keeper te wisselen
voor een extra veldspeler. Deze beslissing heeft gelijk als resultaat een
goal. Na 38 minuten is het een ware
emotionele achtbaan aan het worden voor de mannen uit de Kwakel
wanneer ze op gelijke hoogte weten
te komen. Bij deze eindstand gaat
Qui Vive door naar de districtskampioenschappen. Echter in de allerlaatste minuut als het eindsignaal
al heeft geklonken krijgen de Terriers nog een corner. En jawel, deze
vliegt erin.
Helaas gaan de punten deze keer
mee naar Heiloo maar daar is nog
niet alles mee gedaan. De directe concurrent voor de tweede plek
Xenios, moest nog wel winnen van
de Terriërs om boven Qui Vive te ko-

Pinoké is de grote favoriet. Met spelers die internationaal bekend zijn.
De meesten hebben in het Nederlands veldteam gespeeld of spelen er nog steeds. Een leuke tegenstander om tegen te spelen voor
de mannen van Qui Vive maar zeker ook leuk voor het publiek om te
zien.
Pinoké was, zoals verwacht, de betere partij maar er werd goed tegenstand geboden en Qui Vive
wist zelfs de openingstreffer te maken. Helaas konden de mannen uit
de Kwakel deze voorsprong niet
lang vasthouden. Pinoké deed er
een schepje bovenop en kon uitlopen naar een 5-1 stand bij rust. De
tweede helft was de betere helft en
waren er meerdere kansen over en
weer, waardoor er uiteindelijk 7-3
op het scorebord komt te staan na
het fluitsignaal.
Ondanks dat er geen punten werden meegenomen uit Mijdrecht
hebben de mannen zich toch weten
te plaatsen voor de districtskampioenschappen. Deze zullen 23 januari plaatsvinden in de sporthallen
Zuid in Amsterdam. Qui Vive speelt
dan wedstrijden tegen Bloemendaal, Pinoké en Alkmaar. De mannen kunnen alle steun en zien u dan
ook graag de 23e!

Vita welzijn en advies
WEEKPROGRAMMA
VASTE ACTIVITEITEN
Maandag
09.15-10.15 u.
10.15-11.15 u.
11.15-12.15 u.
09.30-12.00 u.
10.00-12.00 u.
14.00-15.00 u.
15.15-16.45 u.
13.30-15.30 u.
13.30-15.30 u.
15.00-16.30 u.
16.00-18.00 u.
Dinsdag
09.00-10.00 u.
09.30-12.00 u.
09.45-11.15 u.
10.00-12.00 u.
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.00 uur
15.00-16.00 uur
19.30-22.00 uur

MBvO Yoga
MBvO Yoga op de stoel
MBvO Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en
heren in KNA Gebouw Legmeer
Ontmoeting, spel en creatief in
KNA Gebouw Legmeer
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e ma. v.d. maand)
Tekenen/schilderen
MBvO Sportief wandelen
Vrije inloop
Volksdansen in de Kwakel
Kaarten maken
Zanginstuif
(1e+3e di. v.d. mnd)
Geheugenfitness
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag (behalve de
2e di. van de maand)
Zumba Gold in KNA Gebouw
Legmeer
Biljarten
(alleen 4e week op do.avond)

Woensdag
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-11.30 uur Biljarten voor dames en heren
10.00-11.00 uur Gymnastiek in de Kwakel
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ’t Buurtnest
11.15-12.45 uur Dans in ’t Buurtnest
11.15-12.15 uur Gymnastiek in Ponderosa
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
Donderdag
09.15-10.15 u.
MBvO Gymnastiek
10.15-11.15 u.
MBvO Gymnastiek
09.30-12.00 u.
Vrije inloop
10.15-11.30 u.
Koffie speciaal
10.00-12.00 u.
Kienen (3e do. v.d. mnd)
12.00-13.00 u.
Eetinstuif (laatste do. v.d. mnd)
14.00-16.30 u.
KBO soos en ANBO soos
Vrijdag
09.30-12.00 u.
Vrije inloop
09.00-10.00 u.
Tai Chi gevorderd in Ponderosa
10.15-11.15 u.
Chi Kung in Ponderosa
11.30-12.30 u.
Tai Chi beginners in Ponderosa
10.00-12.00 u.
Koersbal
10.00-12.00 u.
Wandelen (3e vr. v.d. mnd)
13.30-16.30 u.
Sjoelen (2e vrij.dag v.d. mnd)
13.30-17.00 u.
Klaverjassen
(1e en 3e vr. v.d. mnd)
- middag
Speciale activiteit
(4e vr. v.d. mnd)

SPECIALE ACTIVITEIT:

SHANTYKOOR DE RADDRAAIERS
UIT IJMUIDEN

OP 28 JANUARI OM 14.30 Uur
Het niveau van “De Raddraaiers” staat inmiddels borg voor
een belangrijke bijdrage tot succes bij allerlei manifestaties
maar de doelgroep, voornamelijk 55+ers, blijven een belangrijke rol spelen in het plezier, welke “De Raddraaiers”
er zelf aan beleven. Een groep uitbundige mannen, waarbij het toeval wil dat zij allen een nautische achtergrond
hebben, zijn louter uit liefhebberij en met nostalgische gevoelens begonnen met het zingen van Nederlandstalige
zeemansliederen. Ook de locale en nationale radio en tv
zenders hebben inmiddels “De Raddraaiers” ontdekt. Door
het stormachtige succes en het internationale karakter van
de festiviteiten is er naast het bestaande en uitsluitend vrolijke repertoire, waarvan vele met originele tekst, een ruime
aanvulling van Engels- en Duitstalige zeemansliederen en
shanty’s aan toegevoegd. Kosten: inclusief met maaltijd na
afloop € 10.00, kaarten kunt u kopen t/m 24 januari aan de
bar bij wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wilt u niet blijven eten,
dan betaalt u € 6.00 voor deze middag.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN
WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF
Internetcafé
Informatie: tel. 0297-567209
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
Zen meditatiegroep:
Informatie: David van Coevorden, tel. 0297-525564
Buikdansen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
Bridge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag, vanaf 14.00 uur.
Fotokring
Informatie: dinsdagavond
(1x per 14 dagen, vanaf 19.00 uur)
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
Schaakvereniging de Amstel
Informatie: H. Elserman 0297-566501
Postzegelclub
Informatie: iedere 4e dinsdagavond van de
maand vanaf 19.00 uur clubavond en iedere
1e zaterdag ruilbeurs om 09.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt.

DUO 2&JOY

OP 25 FEBRUARI OM 15.00 UUR
Het duo Jean en Marjan vormen het zangduo 2&Joy uit Almere. Zingen is hun hobby en beiden hebben zij deel uitgemaakt van diverse muziekgezelschappen. Hun grootste
wens was om samen muziek te maken en daarmee een
breed publiek te entertainen waarin beiden hun creativiteit
en originaliteit kwijt kunnen. Zij brengen ‘muziek op maat’,
rekening houdend met de ‘vraag’ van het publiek. Zij maken
hierbij gebruik van een muziekinstallatie, waarbij het publiek
ten alle tijden, invloed kan hebben op het volume daarvan.
Zij zijn dan ook een heel enthousiast zangduo en spelen
om u te ‘2enjoy-en’. Deze middag besluiten wij met snertmaaltijd, roggebrood met katenspek en/of stokbrood met
kruidenboter en een toetje. Kosten: 10 euro. Kaarten kunt u
kopen ’s morgens aan de bar van wijksteunpunt Bilderdijkhof t/m 21 februari. Wilt u niet blijven eten, dan betaalt u €
6.00 voor deze middag.
In KNA gebouw Legmeer vanaf 18 januari

ZUMBA GOLD® VOOR 55+ERS
De nieuwste hype in fitnesscentra en dansscholen is zonder twijfel ZUMBA en inmiddels ook ZUMBA GOLD®. Deze
laatste vorm is speciaal geschikt voor beginners, ouderen
en mensen met een beperking. Zumba is een workout op
dynamische Latin muziek vol unieke en exotische danspassen. De Zumba Gold-les heeft een rustiger tempo dan de
gewone Zumba-les en is bedoeld voor 55+-ers die jong van
geest zijn! Wilt u lichaam en geest actief en gezond houden
dan is Zumba Gold dé activiteit voor u. Een aantal voordelen van Zumba Gold op een rijtje: het is goed voor hart en
bloedvaten, gaat osteoporose tegen, verbetert de houding
en u verbrandt calorieën, ontwikkelt spierkracht en uithoudingsvermogen. Dit allemaal op een leuke manier met o.a.
merengue, salsa, mambo, cumbia, tango en flamenco en
met speciaal voor uitgedachte oefeningen. Dans je fit met
Zumba, samen met leeftijdsgenoten, en geniet! Voor deze
les draagt u gemakkelijk zittende kleding (niet te warm) en
gymschoenen (geen hakken). Vanaf 18 januari zijn er 20 lessen wekelijkse lessen volgen. De prijs hiervoor is 50 euro.
Deze lessen wordt gegeven door een gediplomeerd ZUMBA
docente mevr. Sioe Lan Teng. Lokatie: Legmeer KNA gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG te Uithoorn (ingang Melde)
Wilt u ook nog meedoen, vol=vol, geeft u zich dan op bij
Bernadette Verhaar 0297-567 209

LINE-DANCE
Tijdens het dansuur (zowel voor heren als dames) in het
Buurtnest komen verschillende dansstijlen naar voren, maar
de nadruk ligt op line-dance. De lessen worden gegeven
door Anneke Lambregts, gediplomeerd MBvO docente, op
woensdag van 11.15-12.45 uur. De kosten voor het line-dans
zijn € 65.00 voor 36 lessen van 1,5 uur. Hoewel de lessen begonnen zijn kunnen er nog deelnemers meedoen, de prijs
wordt verrekend met de lessen die nog te gaan zijn t/m juni.
Informatie en aanmelding 0297-567 209.

GEHEUGENSPREEKUUR
Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 3de
maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur in
wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op de volgende datums: 21
februari en 21 maart. Maakt u hiervoor tijdig een afspraak
0297-567 209. Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk
initiatief van:GGZ inGeest, locatie Amstelmere, Vita welzijn
en advies en MeerWaarde.

MAATJESPROJECT
Hebt u zin om samen met een ander een kopje koffie te
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken of
een museum te bezoeken? In Uithoorn is er bij Vita welzijn
en advies een Maatjesproject voor ouderen. Het Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte hebben
aan een (extra) contact met een maatje. Door verschillende
omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of door
het wegvallen van de partner, kan de behoefte ontstaan aan
een uitbreiding van de sociale contacten. Op basis van gedeelde interesses worden deelnemer en maatje met elkaar
in contact gebracht. Samen met uw maatje kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die beide personen
prettig vinden om te doen. Dit kan variëren van een kopje
koffie drinken, het doen van een spelletje, het bezoeken van
een museum, het maken van een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.
Het maatjesproject van Vita welzijn en advies zoekt maatjes
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) een
maatje kunnen gebruiken. Bent u een wandelmaatje, kletsmaatje, thee- of koffiemaatje, spelletjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft u andere kwaliteiten die u voor een paar
uurtjes op vrijwillige basis wel met een ander wilt delen?
Dan zijn wij op zoek naar u! Het plezier tussen de deelnemer en het maatje is heel erg belangrijk, vandaar dat wij
ons uiterste best doen om u te “koppelen” aan iemand met
dezelfde interesses. Spreekt het maatjesproject u aan, maar
wilt u meer informatie? U kunt vrijblijvend een afspraak maken met Bernadette Verhaar en/of Monique Sintenie, telefoon: 0297-567 209/ 0297-532 327

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 70+
Vita welzijn en advies Uithoorn biedt in samenwerking
met dokter R. Sadiek rijbewijskeuringen aan , aan alle
70-plussers en gehandicapten in Wijksteunpunt Bilderdijkhof voor 25 euro inclusief BTW. De keuringen in Uithoorn
vinden plaats op de tweede maandagochtend van de
maand. De komende maanden is dit 14 februari en 14
maart. Voor afspraken kunt u bellen naar 06-10444535
van maandag t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag , woensdag en zaterdag van 09.00-17.00 uur. Of via
info@rijbewijskeuringsarts.nl

KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP
De koffie/thee speciaal is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel. Doel van deze
activiteit is ouderen, onder het genot van een kopje koffie/
thee, in gelegenheid te stellen (nieuwe) contacten te leggen met leeftijdgenoten.
Programma
De groep komt wekelijks op donderdagmorgen, van 10.1511.30 uur, bijeen. Twee/drie vrijwilligers begeleiden deze
groep. De deelnemers kunnen hun ervaringen kwijt, waar
anderen weer op reageren. Er worden zeer uiteenlopende
onderwerpen besproken, zoals ervaringen uit het leven
van de deelnemers en actuele thema’s. In overleg met de
deelnemers komen speciale onderwerpen aan bod waarvoor zo nodig een gastspreker(ster) kan worden uitgenodigd.
Groepsgrootte
Er kunnen maximaal 16 ouderen deelnemen aan de koffie/thee speciaal.
Deelname is uitgesloten:
- als u opgenomen wordt of bent in een intramurale instelling, zoals een zorgcentrum;
- als u last heeft van geheugenproblemen;
- als u niet kunt functioneren in een groep
Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique
Sintenie, tel. 0297-567209/0297-532327. Kosten: 1.50
euro, incl. 2 kopjes koffie/thee

HUISKAMERGROEP
Voor wie?
De huiskamergroep is bedoeld voor ouderen, die om verschillende redenen aan huis gebonden zijn en hierdoor in
een isolement dreigen te raken.
De redenen kunnen onder andere zijn:
- de activiteiten in het wijksteunpunt zijn te druk of te vermoeiend
- men wil meer contacten met leeftijdgenoten, maar wel
op een rustige manier
- wegens lichamelijke beperkingen kan men moeilijk aan
andere activiteiten meedoen
De huiskamergroep is uitdrukkelijk géén vervanging voor
bestaande voorzieningen als (dag-)verzorging of ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen. Deelnemers moeten in
staat zijn in een groep te functioneren.
Wat doet de huiskamergroep?
Op woensdagmorgen, eenmaal per week van 10.00-12.30
uur, komt de groep bij elkaar in de ontmoetingsruimte van
wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. De
vaste onderdelen van het programma zijn het gezamenlijk koffie drinken en de eenvoudige lunch; de rest van het
programma wordt door deelnemers, medewerkers in samenwerking met vrijwilligers ingevuld. In Uithoorn komen
na de koffie meestal de spellen zoals kaarten, triominos,
klaverjassen en rummikub te voorschijn. Met feestdagen
worden er andere activiteiten georganiseerd. Kosten 4.10
euro. Deze groep heeft een lief en leed pot €0,25 per keer,
deelname hieraan is niet verplicht. U kunt zich aanmelden bij Bernadette Verhaar/Monique Sintenie, tel. 0297567209/0297-532327

ONTMOETINGSGROEP VOOR
VERGEETACHTIGEN EN HUN
VERZORGERS
In wijksteunpunt Bilderdijkhof komt de ontmoetingsgroep
voor vergeetachtigen en hun verzorgers bijeen. Dit project
wordt uitgevoerd door een professionele staf bestaande
uit een projectcoördinator en een activiteitenbegeleider.
Dit project is op initiatief van Vita welzijn en advies. Het
is bestemd voor vergeetachtigen en hun verzorgers (partners, familieleden, buren) in Uithoorn. Partners, familieleden of buren nemen vaak een groot deel van de zorg
voor vergeetachtige persoon op zich. Dit kost hen veel
tijd en energie. Om deze betrokkenen te ontlasten wordt
het project georganiseerd. Op maandag, woensdag en
vrijdag wordt een dagsociëteit voor vergeetachtigen georganiseerd onder meer met creatieve en bewegingsactiviteiten en een lunch. Voor partners/familieleden is er een
gespreksgroep en vinden er informatieve bijeenkomsten
plaats. Het project ondersteunt familieleden om de zorg
thuis langer vol te houden. Voor informatie over het project
kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Caroline Vrijbergen. Zij is te bereiken op nummer 0297-533540

HATHA YOGA
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven. Het brengt
evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt o.a. gunstig
bij stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofdpijn en slapeloosheid. De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen, versterkende
oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken
en meditatie. In de lessen is er aandacht voor persoonlijke
begeleiding en correctie. Lichaamshoudingen in de Hatha
yoga hoeven niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn. Yoga is
niet prestatie gericht. De manier waarop je iets ervaart is
belangrijker dan een beeld van jezelf hoe het zou moeten
om perfect te zijn. Op een stoel of in een rolstoel oefenen
is ook mogelijk. De lessen worden gegeven door Graciela
Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha yoga docente van de
Stichting Yoga en Vedante, een erkende Nederlandse en Europese opleiding. Tijd lessen Yoga: van 9.15-10.15 uur en van
11.15-12.15 uur. Kosten: 64.50 euro voor 36 lessen. De cursus
is al begonnen de prijzen worden aangepast naar het aantal lessen die nog dit seizoen gegeven worden. Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn.
Zelf mee te nemen: een matje.

DIENSTVERLENING VOOR 65+
De volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• Kapster op maandag:
Francisca 0297-262307
• Schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag:
Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193
U kunt hen ook bereiken op de
werkdagen in wijksteunpunt
Bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

SPREEKUREN WIJKSTEUNPUNTEN
VITA WELZIJN EN ADVIES
Spreekuur wijksteunpunt Bilderdijkhof:
Bernadette Verhaar, coördinator op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-10.00 uur.
Tel: 0297-567 209
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur in ‘t Buurtnest
Monique Sintenie, sociaal cultureel werker op
dinsdag na telefonische afspraak. Tel.: 0297-532 327
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
Spreekuur Legmeer
Bernadette Verhaar op maandag na telefonische
afspraak zie bovenstaand telefoonnummer.
Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Op deze dagen telefonische spreekuur van
9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Op deze dagen voor vragen en afspraken te
bereiken tussen 9.00-10.00 uur. Tel: 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen op donderdag aanwezig.
Tel: 0297-532 380
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl
Beheerder
Bianca Groenhuijzen is op maandag-, dinsdag-,
donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig voor uw
vragen rond gebouw en verhuur. Tel: 0297-567 209.
E-mail: b.groenhuijzen@vitawelzijnenadvies.nl
Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen
Caroliene Vrijbergen, coördinator, op maandag,
woensdag en vrijdag te bereiken voor vragen en
afspraken. Tel: 0297-533 540
E-mail: c.vrijbergen@vitawelzijnenadvies.nl
Monica van der Laan, activiteitenbegeleidster, op
maandag, woensdag en vrijdag. Tel: 0297-533 540
E-mail: m.van.der.laan@vitawelzijnenadvies.nl

WAAR VINDT U DE LOCATIES
Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn
Wijksteunpunt ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, ingang achterzijde (pleinkant).
Wijksteunpunt Ponderosa
Plesmanlaan 27, 1421 XM te Uithoorn
Legmeer KNA gebouw
Legmeerplein 49, 1422 RG Uithoorn (ingang Melde)
Dorpshuis “De Quakel”
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Meer informatie of opgave cursussen?
Bel dan naar Bernadette Verhaar/Monique Sintenie op
0297-567209/-532327/06-11919198

KOERSBAL IN HET BUURTNEST EN
BILDERDIJKHOF
Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur wordt er koersbal gespeeld in het Buurtnest. Koersbal is van oorsprong
een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”.
Bewegen is gezond en daarom wordt er in het teken van
meer bewegen voor ouderen steeds meer koersbal gespeeld. Er is geen kracht voor nodig , zodat iedereen gelijke kansen heeft. Bij koersbal spelen doorgaans twee partijen tegen elkaar, waaraan heren en dames mee kunnen
doen. U bent van harte welkom om te komen kijken en
meedoen op deze middag, u kunt dan zelf de inhoud van
het koerbal ervaren. Informatie: Monique Sintenie 0297532327. Bij wijksteunpunt Bilderdijkhof wordt er koersbal
gespeeld van 10.00 -12.00 uur op de vrijdagmorgen, ook
hier kunnen we weer enige nieuwe leden gebruiken.

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS
Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket Wonen, Welzijn en Zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
Vita Welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
Buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
Regiotaxi
Telefoon 0299-469459
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

WIJKSTEUNPUNT BILDERDIJKHOF - BILDERDIJKHOF 1 - UITHOORN - TELEFOON 0297-567209 - WEBSITE: WWW.VITAWELZIJNENADVIES.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430
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zelf past de zienswijze van Martin
Products uitstekend bij de voetbal
uitgangspunten van het team.
Door deze sponsoring is de basis
gelegd voor een kwalitatieve uitstraling van het veteranen 1 team
van de Legmeervogels. Veteranen 1
komt uit in de categorie 35+ West
1-1ste klasse H. Tegenstanders zijn
veel regionale teams waaronder:
RKAV, Aalsmeer, SCW, Amstelveen
en Beursbengels.
Dankzij de overwinning afgelopen
zaterdag 15 januari op kampioenskandidaat SCW stijgt het Veteranen
1 team naar een zeer verdienstelijke
tweede plaats in de poule.

Legmeervogels Veteranen 1
nieuwe sponsor Martin Products
Uithoorn - Het nieuwe jaar 2011
is voor het VET 1 team van de Legmeervogels bijzonder goed begonnen. Dankzij hoofdsponsor Martin Products werd het gehele team
voorzien van een schitterende nieuwe outfit.
Martin Products heeft een goede

regionale bekendheid op het vlak
van uitstraling en bekendheid voor
bedrijven. Zij hebben de kennis en
producten in huis om ieder bedrijf,
in welke branche ook, van deze belangrijke factor te voorzien. Producten bestaan oa uit: autoreclame, reclameborden, gevelletters, lichtreclame, bewegwijzering, reclamezui-

len, beurzen en presentaties etc. Inmiddels bestaat Martin Products
Belettering 15 jaar en heeft als Signbedrijf een vooraanstaande positie
in de regio verworven. Doordat zij
werken volgens de nieuwste techniek en met de modernste apparatuur zijn klanten verzekerd van kwaliteit ! Volgens de veteranen spelers

Het veteranen 1 team werd vooraf
aan de eerste wedstrijd in de splinternieuwe outfit vastgelegd op de
foto inclusief de sponsor Martin
Products.
Op de foto staan van links naar
rechts: Gerrit-Jan, Uel, Bas, aanvoerder Terry, sponsor dhr. Leo
Koopmans van Martin Products,
Dennis, Kees, Co, Marco, Sjoerd,
Jelle, Sander, Paul en Robin. De gelegenheids scheidsrechter en vaste
speler Willem ontbrak helaas op de
foto net als de andere afwezige vaste spelers: Marco W., Henk en Ivo.

Legmeervogels F14 kids kampioen

Op de foto met beker en roos van links naar rechts: Bart, Samuel, Ayoub, Robin, Rens, Rody, Jayden, Rohan, Sven en
Daniel.
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het dan zover. Legmeervogels F14
moest zijn laatste wedstrijd van de
najaarscompetitie afwerken tegen
Zandvoort F7. Omdat de F14 bovenaan stond, betekende dit, dat bij
winst het kampioenschap een feit
was. Nu stond Zandvoort F7 bekend
als een zware tegenstander, die al
zijn thuiswedstrijden tot op heden
gewonnen had. Toch ging de F14

met veel vertrouwen (je staat natuurlijk niet voor niets bovenaan)
met een “oude” grote gele schoolbus en zeer veel supporters (zeker
50) richting de kust. Alles was tot
in de puntjes geregeld, alleen de 3
punten moesten nog behaald worden. Zenuwachtig stonden alle ouders, broertjes en zusjes en opa’s en
oma’s langs de lijn. Met de volgende
10 spelertjes is deze wedstrijd ge-

speeld: Samuel Abel, Robin Wakkers, Sven Kas, Ayoub Elkaddouri, Jayden Zschuschen, Rody Hoogduijn, Daniel van Vliet, Rens Janmaat, Rohan Sassen en Bart Duikersloot. Over de wedstrijd kunnen
we weer zeggen, dat hij vol stond
van spanning en strijd. De 3 punten nam Legmeervogels mee naar
Uithoorn. 1-3 was de eindstand. De
doelpuntenmakers waren: Rohan 2x

Nog geen tekening in de strijd
bij viertallen BV De Legmeer
Uithoorn - De vierde zitting viertallen was het toneel van een stoelendans om de eerste plaats in de
A- lijn. Lesmeister nam met een gedeelde tweede plek en 16 punten de
leiding met een totaal van 75 over
van Egbers die deze maal met een
score van 14 net een punt tekortkwam. Goede zaken deed Schavemaker als eerste met 22 punten,
hetgeen ze naar de derde positie

met 70 punten bracht. Deze moeten
ze wel delen met Timmer die evenals Lesmeister deze avond met 16
punten ook als tweede eindigde. De
bovenste vier hebben dus slechts
een verschil van een luttele vijf punten. De viertallen daar achter staan
toch wel op ruime afstand. Ten Brink
volgt als vijfde met een totaal van 52
en de rest scoort dus nog lager.
In de B-lijn springt De Jonge er uit

met een topstand van 84. Ook deze avond was het weer raak met
een eerste plaats en de maximale
25 punten. Van de Roest presteerde
uitstekend met 21 punten als tweede en bracht hun totaal op 74. Breggeman/Van Schaick stegen een
plaatsje door deze avond door samen met Selman 17 punten bijeen
te harken, hetgeen ze op plaats drie
bracht met een totaal van 68.
De C lijn heeft als voorlopig beste

AKU atletes maken een goed
begin van het indoorseizoen
Uithoorn - De sprintsters van AKU
zijn goed begonnen aan het indoorseizoen. De atletes hebben in Dortmund, Zoetermeer en Gent laten
zien dat ze goed op weg zijn.
De indoorwedstrijden worden gezien
als wedstrijdvoorbereiding op de het
komende outdoorseizoen. Tevens is
het een goede test om te bekijken
hoe de atletes er in de winter voor
staan.
Lotte Lubbers kwam in Zoetermeer
in actie op de 60 meter sprint en
het verspringen. In Zoetermeer verbeterde ze haar seizoensopening
en kwam tot een afstand van 4.23
meter. Een prestatie die dicht in de
buurt kwam van haar persoonlijk record, 4.31 meter.
Op de 60 meter sprint had Lotte als
doel om onder de 9.00 sec te lopen.
Na een goede start en een technisch

goed gelopen race eindigde ze in plaats, waardoor de optimale sprong
8.75 sec. Een ruime verbetering van er nog niet uitkomt. Jip was hierdoor
haar persoonlijk record.
ook nog niet tevreden over haar afstand. Jip zal zich komende wedstrijLotte
den vooral gaan richten op het hinkKomend weekend zal Lotte aan de stapspringen.
start staan bij de nationale C spelen in Apeldoorn. Hier zal ze ook uit- Helen van Rossum maakte in Zoekomen op de 60 meter sprint en het termeer haar seizoensopening op de
verspringen en proberen haar goede 60 meter horden en de 60 meter. In
vorm door te zetten.
de series van de hordenrace zat HeJip Mukanay stond in Zoetermeer len niet optimaal in haar ritme, waarook aan de start bij het verspringen door ze niet helemaal tevreden was
en de 60 meter sprint. De 60 meter over haar tijd. In de finale race was
was voor Jip bedoeld als een pu- Helen gebrand op een scherpe tijd.
re snelheidstraining. Jip eindigde in De atlete uit Mijdrecht kwam in de
een tijd van 8.50 sec, waar ze erg B-finale gelijk goed in haar ritme en
tevreden over mag zijn. Bij het ver- liep een technisch goede race. Helen
springen is de Uithoornse nog op liep makkelijk naar de overwinning
zoek naar haar ritme tijdens haar en eindigde in een nieuw persoonaanloop. Alle kleine details waar lijk record van 9.34 sec. Ook voor HeJip hard mee bezig is vallen tijdens len was de 60 meter een goede snelde wedstrijden helaas nog niet de heidstest. In een sterk veld eindigde

en Ayoub 1x. Na het laatste fluitsignaal barste het feest los. Alle spelertjes (maar zeker ook de supporters) waren door het dolle heen.
De grote beker en de rozen werden
door de kids in ontvangst genomen. Er werd gezongen en gedanst
en ook geposeerd voor de vele foto’s. Het thuisfront werd ingelicht,
want er was ook een huldiging gepland in de kantine van Legmeervogels. Op de terugweg ging het feest
in de “oude” grote gele schoolbus
gewoon verder. De pakjes drinken,
zakjes chips en andere lekkernijen werden nog gauw naar binnen
gewerkt, want voetbal maakt eenmaal hongerig. In de kantine kregen de kids patatjes en drinken van
de club. Daarna werd er verzameld
in de bespreekkamer, waar normaal
de selectie-elftallen toegesproken
worden. Voetbal-Bobo Klaas Vreugd
van de KNVB hield een mooie toespraak en hing alle spelertjes een
medaille om. Hij kreeg zelfs de F14
even stil, wat toch vaak niet meevalt! Een mooie afsluiting van een
heel mooi seizoen, waarin deze zesjarige gassies een superprestatie
neer hebben gezet, om als debutant
vanuit de mini’s naar de F, meteen
de najaars titel te pakken. Dit belooft wat voor de toekomst. Via deze
weg wil de F14 alle supporters, trainers, leiders, Jens Smit, tegenstanders en verder iedereen die dit team
een warm hart toedraagt bedanken.
Gaarenstroom met een totaal van 76
punten. Deze avond hadden ze hun
positie versterkt door met 22 punten
eerste te worden. Wevers behaalde
18 punten als tweede en evenaarde zo met 64 punten Tromp , die deze maal op zes puntjes bleef steken,
als totaal twee/drie.
Ook duizelig geworden van al die
punten en getallen? Het hoort er nu
eenmaal bij en wilt u weten waarom
viertallen toch zo leuk is kom dan
eens spelen bij Bridge Vereniging
De Legmeer. Elke woensdagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
sporthal De Scheg. Voor inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker, tel: 0297 567458 of per e- mail
niekschavemaker@hetnet.nl
ze in een nieuw persoonlijk record
van 8.33 sec.
Eva
Eva Lubbers startte afgelopen
week in het Belgische Gent. Eva
kwam vorige week in Dortmund tot
een seizoensopening van 7.87 sec.
In Gent kwam de atlete Uithoornse tot een nieuw persoonlijk record
van 7.73 sec. Haar oude persoonlijke record dateert al uit 2008, dus
Eva was zeer tevreden over haar
tijd. Deze tijd laat zien dat Eva goed
op weg is richting de Nederlandse
kampioenschappen en dat de trainingen met de nationale selectie
zijn vruchten begint af te werpen.
Op de 200 meter kwam Eva tot een
nieuwe seizoensverbetering. Eva
won in Gent haar serie in 25.10 sec.
De AKU atletes die dit seizoen fysiek ondersteund worden door fysiotherapiepraktijk Plexus en op het
gebied van schoenen en kleding
ondersteund worden door DUOsports en Schiedon, zullen zich komende weken richten op de Nederlandse kampioenschappen voor junioren en senioren. Deze worden in
de eerste twee weekeinden van februari in Apeldoorn georganiseerd.

KDO 1 pakt één punt in
Amsterdam tegen DWS
De Kwakel - Voor het eerst sinds
21 november 2010 kon KDO afgelopen zondag eindelijk weer eens
aantreden in competitieverband. In
Amsterdam kon er worden gespeeld
tegen het roemruchte DWS uit Amsterdam. Na het zeer geslaagde trainingskamp van vorige weekend in
de hoofdstad van Schotland, Edinburgh, stonden in Amsterdam alle
koppen dezelfde kant op.
Daarnaast ontving KDO goed
nieuws vanuit de KNVB over de
zaak ‘Monaim Ikane’.
De speler van VVA/Spartaan die onrechtmatig inviel tijdens de wedstrijd KDO-Nieuw West (1-3 uitslag) werd door de KNVB bestraft.
Vijf punten in mindering voor Nieuw
West en de wedstrijd KDO-Nieuw
West dient overgespeeld te worden,
waardoor de Amsterdammers onder KDO op de ranglijst kwamen te
staan.
In de aanloop naar de wedstrijd tegen DWS kreeg hoofdtrainer Ron
Langhout te maken met afmeldingen van vaste basisspelers Patrick
Schijff (griep) en Bart-Jan van der
Jagt (kuitblessure). Dit zorgde ervoor dat Erik Verbruggen en Doron
Borger deze middag hun kans kregen.
Heer en meester
In de eerste helft waren de Kwakelaars heer en meester in Amsterdam. De organisatie stond prima bij
KDO en de Kwakelaars maakte gretig gebruik van de ruimte achter de
verdediging van DWS. Dit leidde tot
enkele kansen voor de Kwakelaars,
in de 25e minuut was het uiteindelijk Joeri Stange die de verdiende
0-1 op het scorebord bracht. Na een
prima cross-pass van Ronnie Oltshoorn omspeelde Stange zijn directe tegenstander aan de linkerkant.
Stange verschalkte vervolgens ook
knap de keeper, waardoor KDO op
voorsprong kwam.

Na de 0-1 waren Jelle de Jong en
Sven Vlasman waren beide erg
dichtbij 0-2, maar wisten allebei oog
in oog met de DWS-doelman niet te
scoren. De laatste tien minuten voor
rust deed DWS voor het eerst van
zich spreken, maar KDO wist van
geen wijken.
Omgekeerd
Na de rust waren de veldverhoudingen volledig omgekeerd, want
DWS was de bovenliggende partij
en KDO speelde chaotisch. De behendige Amsterdamse buitenspelers werden veelvuldig aangespeeld,
waardoor er meer dreiging kwam
voor het Kwakelse doel. In de 55e
minuut kwam KDO goed weg toen
een inzet van DWS op de paal belandde. Tien minuten later was het
wel raak, toen de Amsterdammers
via de rechterkant er door heen waren en keeper Peter Onderwater in
eerste instantie nog kon redden,
maar in de rebound werd er wel gescoord, 1-1.
KDO kwam erin de tweede helft
sporadisch uit en was eenmaal in
kansrijke positie toen Ronnie Oltshoorn Sven Vlasman op zijn hoofd
bediende, maar Vlasman kon helaas
dit buitenkansje niet verzilveren. In
de 80e minuut leek DWS de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen,
maar met drie man voor keeper Peter Onderwater wisten de aanvallers
het net niet te vinden. Uiteindelijk
floot de goedleidende scheidsrechter na ruim negentig minuten af en
mocht KDO op basis van de tweede helft blij zijn met één punt. Over
de gehele wedstrijd gezien was een
puntendeling terecht te noemen.
Door dit gelijkspel is KDO één plek
gestegen op de ranglijst en staat nu
op de elfde plaats.
Aanstaande zondag speelt het eerste om 14:00 uur thuis tegen Geinburgia. In de heenwedstrijd eindigden de ontmoeting tegen de huidige nummer negen in 1-1.

Eerste deel van de laddercompetitie BVK zit er op
De Kwakel - Afgelopen donderdag werd de 6e en voorlopig laatste ronde gespeeld van de laddercompetitie van de Bridge Vereniging
De Kwakel in dorpshuis De Quakel.
Door de voortdurende promoties en
degradaties van en naar hogere of
lagere lijnen kom je geregeld tegenstanders tegen die je in de parencompetitie zelden of nooit ziet en
dat is een van de charmes van deze
wijze van rangschikken.
Een paar dat je in de reguliere B of
C lijn in de parencompetitie niet zo
gauw zult tegenkomen is paar Dick
Elenbaas- Andre Verhoef. Met nog
een aantal paren lijken zij verankerd
in de A lijn en ook deze week waren
zij weer superieur aan de rest van
het veld, want met 63,54% scoorden
zij hun zoveelste 1e plaats. Zij liepen
hierdoor in de totaalstand weer verder weg van de 2e plaats, waarop zij
nu gemiddeld 3,26% voor staan.
Na 2 series ‘paren’ wordt de laddercompetitie ‘ergens in april’ weer
vervolgd met nog 4 speelavonden,
maar de 1e plaats lijkt nu al vast te
staan. Gerda Bosboom en Rina van
Vliet waren vorige week de A lijn
binnen gestoven vanuit de B lijn en
zij manifesteerden zich op grootse wijze door deze avond 2e te worden met 59,72% en zij nemen daardoor de 3e plaats in de totaalstand
in, kort achter Wim en Rita Ritzen.
Tiny en Adriaan Kooyman hielden
de Kwakelse bridge- eer hoog door
met 56,25% 3e te worden, waardoor
zij een degelijke positie innemen in
de top 10. Ria Broers en Tiny Mann
mochten ook weer aantreden in de

A lijn, maar het was een kortstondig optreden, want door hun laatste
plaats deze avond kelderden zij van
11 naar 28.
Hun 11e plaats wordt nu ingenomen door Wan en Atie Overwater,
die met 62,5% de hoogste score noteerden in de B lijn. Zij begonnen
deze avond op plaats 23, een aardig sprongetje dus. Leny Heemskerk en Agnes de Kuyer eindigden met 59,23% net achter Atie en
Wan, maar staan in de totaalstand
net 1 plaatsje boven hen. Elly Strijbos en Jos Bader herpakten zich
na een slechte reeks door nu 3e te
worden met 57,44%. Wedstrijdleider
Cor Hendrix en partner Bep Verleun
hadden hun avond niet en zij verlieten de B lijn aan de onderzijde
(van 24 naar 35). In de C lijn werd
er lustig op los gescoord en met name Piet v.d. Poel en Gerard de Kuijer
waren niet te houden. 66,67% kaartten zij bijeen en dat leverde naast
de hoofdprijs een sprong op in het
klassement van 33 naar 17. De verrassing van de avond was niettemin de 62% die Hilly Cammelot en
Mieneke Jongsma lieten optekenen.
Het zorgde voor een sprong omhoog van 44 naar 33, dus de B lijn
lonkt voor dit paar. Addie de Zwart
en Hetty Kesting deden ook goede zaken door 3e te worden met
61,67%, waardoor zij klommen van
35 naar 22. Het gespring op en af de
ladder zit er dus voorlopig weer op
en er komen nu nog 2 series van 6
speelavonden in de parencompetitie
en daarin zijn dus weer kampioenspunten te verdienen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 11 januari werd
de tweede zitting van de derde competitie gespeeld. Het was een “topdrukte”, zowel in de “A”als in de “B”:
in de A-lijn zestien paren, in de Blijn achttien paren. Ga zo door dames, niet meer oppassen, geen vakantie e.a. gewoon spelen! Vorige
week zei ik nog “dames vier t/m ...
aan de slag”. Dat is gebeurd! Een
ware aardverschuiving vond plaats.
In de A werden Kitty van Beem/Agnes de Kuijer eerste met 61.31%
(Dames Bosboom/Hamelijnck, vorige week riante eerste en nu? Wat
is er gebeurd met u?) Tweede werd
het combipaar José Möller/An van
Schaick met 56.55%. Greet Overwater en Gerda Bosboom werden derde met 56.25%. Mooie scores maar
dan de B! In de B revancheerde
het paar Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar, vorige week negende,
zich met een gigascore van 70.05%
en plaatsten zich als eerste. The-

cla Maarschalk/Rees van der Post
werden, evenals vorige week, tweede met 64.58%. Reina Slijkoord en
Renske Visser eindigden als derde
met 60.16%. Dan de competitie: In
de A staan nu Gerda Bosboom en
Guus Pielage, met 55.68 gemiddeld,
eerste. Kitty van Beem en Agnes de
Kuijer volgen hen, met 54.79% gemiddeld, als tweede. Trudy Fernhout en Rita Vromen staan derde met 54.76% gemiddeld, dames
u bent op de goede weg, houden
zo. De B-competitie ziet er als volgt
uit: Thecla Maarschalk en Rees van
der Post noteren wij als eerste met
62.67%.
Dankzij de gigascore staan Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar nu
tweede met gemiddeld 60.30%. Reina Slijkoord en Renske Visser staan
als derde met 60.16%.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secetaris Mieneke
Jongsma, tel. 0297-565756.
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Nieuwe Meerbode - 19 januari 2011
Dankzij sponsoring Martien van
Zaal, van het gelijknamige bedrijf
dat gespecialiseerd is in het aanleggen, bouwen en onderhouden van
beschoeiing, damwand, vlonders,
steigers, bruggen, vijvers en zwembaden en Jan Overwater van Centimo B.V. beschikt de prachtige KDO
hal nu over een prima set balken.

Op de foto de sponsoren Martien van Zaal en Jan Overwater samen met de Qui Vive meisjes C1.

Sporthal KDO nu ook geschikt
voor de zaalhockeyers
De Kwakel - Niet alleen op de velden maar ook in de zaal wordt er
door vele teams van Qui Vive in de
wintermaanden fanatiek gehockeyd. In de winter wordt er door de
KNHB een zaalhockey competitie

georganiseerd, waar de jeugd maar
ook de dames en heren teams van
Qui Vive goed presteren.
Zaalhockey trainingen worden gegeven in verschillende sporthallen
in de regio, maar het liefst traint ie-

dereen natuurlijk in een sporthal in
de eigen gemeente dichtbij huis. Dit
laatste was tot voor kort erg lastig
simpelweg omdat de bij zaalhockey benodigde balken niet aanwezig waren in de KDO hal.

Kampioenschap
Een aantal teams van Qui Vive doet
het zo goed in de zaal competitie
dat de kans groot is dat ze mogen
uit komen voor de district kampioenschappen die het eerste weekend van februari worden gehouden.
De Qui Vive jeugd wordt getraind
door Jasper De Waal, Danny en Tim
Bakker, Joep Heijerman alle vier
spelend voor heren 1, Thomas Vader, Martijn Vriethof en Liesbeth
Quast. Die allemaal hun enthousiasme voor de zaal overbrengen aan
de spelers van Qui Vive.
Niet alleen deze trainers maar ook
het hoofdbestuur van Qui Vive en
KDO zijn erg blij dat de faciliteiten
van de sporthal nu ook geschikt zijn
voor zaalhockey door de sponsoring
van Martien van Zaal en Jan Overwater.
Qui Vive hoopt in de toekomst nog
meer gebruik te kunnen en mogen
maken van deze prachtige hal en
voor het komende seizoen een aantal zaal competitie wedstrijd dagen
hier te kunnen houden

Eerste beker voor de
leerlingen van de Vuurvogel
Uithoorn - Zaterdag 15 januari j.l.
speelden de leerlingen van de Vuurvogel in de finale van het Uithoorns
tafeltennistoernooi tegen de leerlingen van de Kajuit. De zeer gemotiveerde spelers streden om de podiumplaatsen en het ging er sportief
en zeer gemotiveerd aan toe! De uitstekende organisatie was in handen
van VDO Uithoorn, hierdoor was het
toernooi een succes.
Regelmatig informeerden de spelers bij de organisatie naar de stand
en deze varieerde enorm. Dan stond
de Vuurvogel weer aan kop en daar-

na de Kajuit weer. Dit zorgde voor
enorm leuk, sportief en fanatiek spel
onder de deelnemers en de motivatie vorderde naarmate deze spannende middag tot een eind kwam.
Ouders bleven geboeid kijken naar
hun kinderen en teleurstelling en
overwinning werden door iedereen
sportief opgepakt.
De Vuurvogel, vertegenwoordigd
door Rivano, Lorenzo, Faris, Denay,
Mohaned, sleepte haar eerste beker
binnen en daar zijn ze enorm trots
op. Dat belooft wat voor de toekomst!

Eerste damesavond van
Quakeltoernooi gespeeld

Meiden van Legmeervogels
ongeslagen kampioen

De Kwakel - De eerste damesavond van het Quakeltoernooi kende maar liefst zeven deelnemende teams. CSW, D Team, Nic. Boys,
Semp Trosrozen, TV Koeriers, Voetbalvrouwen en Zamida bonden de
strijd aan om een plekje in de finale. Alleen de nummers één en twee
zouden doorgaan naar de finaleavond op 12 februari.

Uithoorn - Vol enthousiasme begon dit najaar het avontuur van 10
meiden. Anouk, Tess, Joy, Lisanne, Robin, Ashley, Bente, Luna, Kim
en Lindy hebben met elkaar dit seizoen een meidenvoetbalteam geformeerd. Een aantal meiden had vorig jaar al gevoetbald, maar er waren er toch ook echt een paar die
dit jaar voor het eerst op de grasmat stonden. Ze zijn fanatiek begonnen met de training onder leiding van Patrick, Sophie en Theo om
de voetbaltrucs eigen te maken. Ze
kwebbelen wel eens veel, maar de
meiden waren daarnaast ook fanatiek en enthousiast en er werd hard
gewerkt.
De eerste wedstrijd was een aangename verrassing. De doelpunten vielen met grote regelmaat aan
de andere kant van de Legmeervogels. De ene na de andere wedstrijd
werd dik gewonnen. Soms kwam er
een tegendoelpunt, maar de meiden
van Legmeer waren niet te stuiten.
De coach Martin kreeg het steeds
drukker met de meiden. Er werd

In de eerste wedstrijd stond de verliezend finalist van vorig jaar, TVK
onder leiding van Piet Buskermolen,
tegenover het jonge team van CSW,
die niet alleen buiten op het veld
goed uit de voeten bleek te kunnen.
CSW won nipt, maar overtuigd met
1-0, waarna het in de andere wedstrijden doelpunten ging regenen.
Want ondanks dat er maar elf minuten speeltijd was, werd er door
de teams lustig op los gescoord.
De wedstrijd tussen Semp en Zamida, een strijd tussen de veldvoetbalsters van KDO, werd met 2-0 gewonnen door de iets jongere garde
van Semp.
Uitslag
Dit team wist tevens de grootste uitslag van de avond neer te zetten
door met 10-0 te winnen van het D
Team. Het uit handbalsters bestaande D Team deed de hele avond onder luide aanmoedigingen verwoede pogingen een goal te scoren
en wist dit tegen Zamida dan ook

te doen, al hing hier een sterk eigen doelpunt luchtje aan. Ook luid
aangemoedigd en met minstens zeven coaches langs de kant, was het
team van de Voetbalvrouwen, die
ondanks hun naam normaal gesproken aan handbal doen. Vooral
de keepster bezorgde menige aanvalster kopzorgen met haar goede
keeperswerk. Zamida ondervond dit
in de laatste wedstrijd van de avond,
waarin de Voetbalvrouwen meer
dan terecht een punt binnen haalden.
Finale
Ook de veldvoetbalsters van Nic.
Boys hadden al gelijk gespeeld tegen de Voetbalvrouwen, terwijl Nic.
Boys vorig jaar nog op de finaleavond te bewonderen was. Dit jaar
zou het Nic. Boys, net als Zamida,
niet lukken de finaleavond te halen,
misschien dat de veldvoetbalwedstrijd van die middag de dames nog
parten speelde. Wie wel weer naar
de finale mogen zijn de meiden van
TV Koeriers, die ondanks dat zij met
een verlies begonnen, zich sterk terug knokten. In de laatste wedstrijd
stelden zij de finale veilig door met
4-0 te winnen van Nic. Boys. De
eindstand: 1. CSW 2. TV Koeriers 3.
Semp Trosrozen 4. Zamida 5. Voetbalvrouwen 6. Nic. Boys 7. D Team.
Zaterdag is er weer een herenavond
in de sporthal in De Kwakel, aanvang is 18.00 uur.

Lindsay Commandeur
wint zilver
Uithoorn - Op 16 januari ’11 vond
de tweede voorwedstrijd toestelturnen plaats van het rayon Amsterdam. Deze werd gehouden in de
Turnace Hall of Gymnastics in Amsterdam-Sloten.

Uithoorn - Zaterdag 15 januari a.s.
spelen de Vuurvogel, de Springschans en de Kajuit de finale van
het Schooltafeltennistoernooi 2010
– 2011. Het belooft een hele spannende strijd te worden. De organisatie van het toernooi is in prima
handen, de sfeer onderling is top.
Als ouder of belangstellende heeft u
een erg leuke middag!

KDO 2 pakt volle driepunter tegen Zwanenburg
In een boeiend duel waren de Kwakelaars de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en konden dit
snel in de score uitdrukken. Met
rust leidde het tweede met 4-1 door
goals van Jean-Paul Verbruggen
(2x), Roy Klijn en Patrick van der
Nesse.
Na de rust maakten Rob Rewijk en
Paul Hogerwerf het feest compleet
door de 5-1 en 6-1 binnen te schieten. Tien minuten voor tijd wisten

De Kwakel - Vorig jaar is voor het
eerst het grote ALS rummikub toernooi in De Kwakel georganiseerd.
De opkomst was groots, vele honderden mensen deden zelf mee of
kwamen kijken. Het enthousiasme
was overweldigend en de opbrengst
van 4228,80 was onverwachts super.
Met als gevolg dat het organiserend
comité dit jaar op herhaling gaat.
Het afgelopen jaar is de spierziekte
ALS meerdere malen onder de aandacht geweest op tv. Spieren worden stuk voor stuk uitgeschakeld
met een dodelijke afloop als gevolg.
Helaas zijn er nog onvoldoende financiële middelen om onderzoek
mogelijk te maken. Een vriend van
de organisatoren van het rummikubtoernooi wordt al twee jaar geconfronteerd met deze ziekte. Daarom willen zij op deze manier een bijdrage leveren aan zijn gevecht.
Evenals vorig jaar beloofd het weer

een gezellig avond rummikub te
worden met tussen door een loterij waarbij mooie prijzen dankzij de
vele lokale sponsors te winnen zijn.
De organisatoren hopen het bedrag
van vorig jaar te kunnen evenaren.
Deze rummikub avond zal plaats
vinden op vrijdag 28 Januari 2011
om 19:30 bij sv KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel. Het inschrijfgeld
bedraagt10 euro en komt in zijn geheel te goede aan de ALS stichting.
Uiteraard staat er een bakje koffie
met wat lekkers voor de deelnemers
klaar.
Mensen die niet in de gelegenheid zijn naar het open ALS rummikub toernooi te komen maar de actie wel willen ondersteunen kunnen hun donatie overmaken via op
www.alsvrienden.nl en komen vervolgens via de button nieuwe acties
uit bij Het-open-ALS-rummikubtoernooi-2011.

In een poule met KDO, Ouderkerk,
Tos Actief, Buitenveldert en Roda
was Legmeervogels torenhoog favoriet! De scores waren zo hoog dat
er al snel werd gekeken naar een
promotie naar een hogere klasse.
In deze najaarscompetitie scoorde ze 131 doelpunten en kregen
ze slechts 5 doelpunten tegen. Met
dit waanzinnige aantal doelpunten
zijn de meiden ongeslagen kampioen geworden. Dit is uitgebreid gevierd bij de Legmeervogels met kinderchampagne, een mooie medaille van de Legmeervogels en een
prachtige meidenbeker. Op naar de
voorjaarscompetitie in een nieuwe
klasse. De meiden hebben het top
samen en erg veel zin in de volgende uitdaging!

Finale Schooltafeltennistoernooi Uithoorn

Lindsay Commandeur uit Uithoorn,
die in de wedstrijdgroep van SV
Omnia traint, turnde een hele goede
wedstrijd en eindigde evenals bij de
eerste voorwedstrijd op de 2e plaats
van de 23 turnsters in de categorie
pupillen 1 in de 5e divisie. Lindsay
mocht dus voor de 2e keer een zilveren medaille in ontvangst nemen
en heeft zich door deze goede prestaties geplaatst voor de regiokampioenschappen, die op 9 april in
Wormer gehouden zullen worden.

De Kwakel - KDO 2 heeft direct na
de winterstop een prima resultaat
neergezet tegen Zwanenburg door
met 6-2 te winnen.

Open ALS rummikub
toernooi bij KDO

zelfs fanatiek gestreefd naar het
honderdste doelpunt voor de meiden. En die is dan ook gescoord.
Het goede samenspel van de meiden, de balvaardigheid, en de wil
om te scoren zorgde ervoor dat zij
alle wedstrijden wonnen.

de Zwanenburgers uit een vrije trap
nog op 6-2 te komen. Smet op deze driepunter was het uitvallen van
spits Rick Kruit na een kwartier spelen in verband met een ernstige
knieblessure.
Door deze overwinning is het tweede wel gestegen naar de vijfde
plaats van de ranglijst. Op basis van
de verliespunten kan KDO 2 zelfs
gaan kijken naar de derde plaats.
Om dat te bereiken is het volgende
week zondag zaak om Zaanlandia 2
te verslaan. De wedstrijd begint om
11:30 uur en wordt gespeeld aan de
Vuurlijn, zorg dat u erbij bent!

De twee teams van de Vuurvogel
hebben zich prima voorbereid en
hebben ongelooflijke zin in de wedstrijden.
De Vuurvogel hoopt als ‘nieuwe’
school eerste te worden van het
schooltafeltennistoernooi.
Komt
u ook kijken zaterdagmiddag van
13.00 tot ongeveer 15.00 uur in de
sporthal in de Meerwijk?

Bridgespanning bij BVU
Uithoorn - Op maandag 10 januari
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 5e ronde in de 3e parencompetitie. De spanning is te snijden, volgende week de laatste ronde en er is nog van alles mogelijk.
De uitslagen:
A-lijn:
1 An & Bert Pronk
61,46%
2 Anke Reems &
Tineke van der Sluijs
58,68%
3 Hans Wagenvoort &
Nel Bakker
55,21%
4 Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
54,86%
5 Ans Breggeman &
Lia Guijt
52,43%
5 Stenny & Herman Limburg 52,43%
7 Ineke Hilliard &
Benjamin Klooster
51,04%
8 To van der Meer &
Andrew de Graaf
50,00%
B-lijn:
1 Tini & Johan Lotgerink
63,89%
2 Loes Kroon &
Theo Vermeij
61,46%
3 Marijke & Ger van Praag 59,03%
4 Ada Keur &

Marion Wiebes
57,29%
5 Huib van Geffen &
Lambert Koeter
54,86%
6 Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
54,17%
7 Marijcke &
Gouke van der Wal
53,47%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer mee spelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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dit tot gevolg dat zij vaak tegen veel
grotere kinderen moeten spelen.
Ook al had het team wat moeite met
de harde services achter in het veld
door de tegenstander, werd er toch
knap een set gepakt van erg grote
kinderen. Volgende keer pakken ze
vast weer een paar setjes meer.
In de derde ronde kwamen twee
teams van Atalante in actie.
De Ministars spelen ook op niveau 4 en de vorige keer werden ze
derde. Dit keer waren ze helemaal
compleet en ging als een speer
van start. De eerste wedstrijd werd
knap gewonnen. De tweede wedstrijd ging helaas verloren, maar dat
bleek van de uiteindelijke nummer 1
te zijn. Geen schande dus. De derde en laatste wedstrijd werd orde
op zaken gesteld en werd er weer
gewonnen. Hierdoor eindigde het
team op een knappe tweede plaats.

Mini’s volleybalvereniging
Atalante scoren goed
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
waren er wederom vier miniteams
van volleybalvereniging Atalante
uit Vinkeveen vertegenwoordigd tijdens de vierde minidag van dit seizoen. De teams gesponsord door
Vinken Vastgoed lieten mooi volleybal zien en dat betaalde zich uit in
een goede einduitslag.
’s Ochtends vroeg, om 09.00 uur,
mochten de Mega Mini’s het spits
afbijten. Ook al zagen de kids er

nog een beetje slaperig uit, het volleybal was direct van een goed niveau. De eerste set werd gewonnen,
maar helaas ging de tweede verloren. De tweede wedstrijd was kat in
het bakkie en werd dan ook dik gewonnen. Er werd al druk gerekend
en een eerste plek zat er dik in. De
laatste wedstrijd moest dan wel
even gewonnen worden van de directe concurrent. Het werd een heel
spannende wedstrijd die beide sets

in de laatste seconden beslist werd.
Gelukkig in het voordeel van de Mega Mini’s en daardoor promoveren
zij het volgende toernooi naar de
hoogste poule van niveau 3.
Toppers
Hierna was het de beurt aan de Ukke toppers. Dit getalenteerde team
bestaande uit alleen maar meisjes
spelen al op een hoog niveau voor
hun leeftijd en lengte. Helaas heeft

Meisjes van GVM’79 turnen
hun eerste wedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 15 januari
werd in de Utrechtse sporthal Galgenwaard de eerste turnwedstrijd
van Rayon de Vechtstreek divisie 4,5
en 6 geturnd.
GVM traint en begeleidt dit jaar voor
wedstrijden ook de turnsters van
Atalanta en doet mee t onder de
naam GVM/Atalanta.
In de eerste wedstrijdronden kwamen er bij de senior divisie 6 NTS 7
turnsters van GVM/Atalanta in actie. De turnsters begonnen bij de

brug waar de turnsters dit jaar een
kip moeten turnen. Een lastig onderdeel, waar veel op getraind is en
ook nog veel op getraind moet worden, daar niet elke turnster dit element goed uitvoerde. Op de balk
werden er grenzen verlegd door
de turnsters en dat is altijd een positieve opsteker voor de volgende
wedstrijd. Nieuwe vloeroefeningen
op nieuwe muziek, de turnsters en
trainsters genoten er van! Ook op
het onderdeel sprong waren er in-

middels tijdens de trainingen grenzen verschoven, er werd hier door
geen enkele turnster meer met de
trampoline gesprongen maar iedereen sprong met plank en het springen met plank levert weer een hogere D-score op. Demi Aarsman
werd 4de, Sophie van Geest 5de,
Suanne van der Velden 7de, Nadia
van Senten 12de en de 13de plaats
was voor Justine Oudshoorn.
Junioren
Bij de Junioren divisie 5 NTS 7 kwamen er 3 turnsters uit voor GVM/
Atalanta. Ook deze turnsters moesten een kip in de brugoefening turnen en…….applaus zij turnden alledrie een keurige kip. Op de balk
lieten de turnsters wel wat punten
liggen, dat is dan altijd jammer, maar
als een balk oefening niet wil lopen
dan is de balk een heel lastig onderdeel. Op vloer en sprong ging het
weer lekker en werd er naar behoren gepresteerd. Manoek Ottevanger kreeg brons omgehangen, wat
een bijzondere prestatie is daar zij
vorig seizoen door een enkelblessure, die zij op school had opgelopen,
geen wedstrijden heeft kunnen turnen. Manoek liet tijdens deze eerste wedstrijd zien dat zij weer helemaal terug is. Safa Asafiati werd 5de
en de 9de plaats was voor Emese
Kroon. Emese had wel de moed om
voor het eerst op een wedstrijd een
moeilijkere sprong te doen dan zij
normaal tijdens een wedstrijd deed,
dit word zowel door jury leden als
door de trainster erg gewaardeerd!
Senioren
In de tweede wedstrijdronden bij
de senioren divisie 5 NTS 6, kwam
er één turnster voor GVM/Atalanta
uit. Owefa Asafiati liet een prachtige

Muppets
Last but not least was het de beurt
aan de Muppets. Zij kwamen dit
keer voor het eerst uit op een hoger niveau; niveau 4 plus. Hiervoor
wordt de basis van niveau 4 gebruikt (in drieën spelen en de tweede bal vangen), maar er mag ook
gesmasht en geblokkeerd worden.
Hierop was de laatste weken hard
getraind en dat goed terug te zien.
Bijna elke bal werd geslagen en dit
had zichtbaar resultaat. De eerste
wedstrijd werd gelijk gespeeld, de
tweede wedstrijd werd gewonnen
en tot slot werd de derde wedstrijd
ook weer gelijk gespeeld. Hiermee
werd een zeer goede tweede plaats
behaald en dat op een heel nieuw
niveau. Chapeau!!
De kinderen hebben de komende weken weer de tijd om goed te
trainen en zich voor te bereiden op
een volgend toernooi. De volgende
minidag staat gepland op zaterdag
12 februari a.s. in de Scheg te Uithoorn. Lekker dichtbij, zodat er veel
supporters mee kunnen gaan!
brugoefening zien en scoorde daar
in haar categorie dan ook het hoogste cijfer van die dag een 11,600.
Haar balk oefening ging tijdens de
training prima, maar helaas kwam
dit er op de wedstrijd niet uit. De oefeningen op vloer en de sprong waren ook prima uitgevoerd. Een stabiele wedstrijd met een derde plaats
voor Owefa als beloning!
Tijdens de 3de en laatste wedstrijdronde turnde voor GVM/Atalanta
bij de jeugd divisie 4 NTS 7 de turnsters Florien Werkhoven en Saki Kato mee.
Ook deze jonge turnsters moesten
bij de brug een kip turnen. Helaas
was de kip bij beide turnsters niet
gelukt en dan mis je direct een hele boel punten. Jammer maar we
gaan er gewoon nog harder op trainen! De balk ging ook bij deze dames niet zoals het tijdens de trainingen gaat, zenuwen, weer aan wedstrijden wennen, zeg het maar, jammer is het wel.
Vloer en sprong maakte gelukkig
nog wat goed. Saki werd uit eindelijk 15de en de 13de plaats was voor
Florien Werkhoven.
Jeugd
Bij de jeugd divisie 5 NTS 8 waren
er 4 turnsters die uitkwamen voor
GVM/Atalanta.
Op brug turnden zij alle 4 een goede oefening, alhoewel Lisanne Helmer een meer dan goede oefening
turnde en met 12,300 in haar categorie het hoogste cijfer voor haar
brug oefening kreeg! Maxime Kok
en Romy de Kuijer turnden een goede balk oefening. Op vloer ging het
bij alle 4 de turnsters prima en bij
sprong was er een klein drama.
De hoogte van de sprong was niet
juist, deze was te hoog. Maar omdat
dit veel te laat ontdekt werd mocht
deze hoogte niet meer aangepast
worden.
Dat dit een turnster niet ten goede
komt spreekt voor zich.
Kranig beten deze 4 turnsters zich
in hun missie; een zo goed mogelijke sprong te laten zien.
Gelukkig komt er nog een tweede wedstrijd en dan zullen deze dames op de juiste hoogte kunnen laten zien dat zij wel degelijk een goede sprong in huis hebben.
Uiteindelijk werd Romy 13de, Lisanne 21ste, Maxime 30ste en Melissa 34ste in een grote groep van 40
turnsters.

Argon toont geen enkele
ambitie in Lienden
Mijdrecht - In de eerste competitiewedstrijd van 2011 heeft Argon
de drie punten moeten laten aan
middenmotor FC Lienden. Na een
zeer zwakke en ongeïnspireerde
vertoning van Mijdrechtse kant bleven de punten volkomen verdiend
in de Betuwe. Aan niks aan het spel
van de bezoekers was te zien dat er
een tweede plaats in de Topklasse
op het spel stond.
De wedstrijd in Lienden begon Argon bij lenteachtige tempraturen
niet scherp. De thuisploeg nam direct het initiatief en zette Argon
vroeg onder druk. Hierdoor zagen de Argon verdedigers zich genoodzaakt de lange bal te hanteren,
waarna de luchtduels veelal werden gewonnen door de boomlange
verdedigers van Lienden. Het spel
speelde zich hierdoor voornamelijk op de helft van Argon af en het
was dan ook niet verwonderlijk dat
de eerste mogelijkheden gecreëerd
werden door de thuisploeg.
Impulsen
In de vijfde minuut kreeg Lienden,
dat het vooral moet hebben van impulsen van de centraal op het middenveld spelende John van Loenhout, een vrije schietkans op de
rand van het zestienmeter gebied.
De harde inzet werd echter geblokt
door Jocelino de Sa. Een minuut later was FC Lienden weer gevaarlijk
toen Van Loenhout vanaf de rechterkant een voorzet gaf en rechtervleugelverdediger Solomon Caulley
over kopte. Argon werd echter niet
wakker geschud door het gevaar
voor het eigen doel en wist zich op
geen enkele wijze te herpakken. De
thuisploeg hield de regie in handen
en de Argonauten wisten het gebrek aan voetballend vermogen niet
te compenseren met arbeid en Argon wist geen enkele goedlopende
aanval te produceren.
In de 13e minuut wist Lienden het
overwicht bijna in score uit te drukken toen een vrije trap vanaf de zijkant door Van Loenhout scherp
werd ingedraaid en bijna Kevin Rijnvis verraste. De sluitpost wist het
leer echter ternauwernood over de
dwarsligger te werken.
Openingstreffer
Na een klein half uur spelen was
Lienden weer zeer dicht bij de openingstreffer toen een scherp ingedraaide corner door andermaal Van
Loenhout in een keer in het doel
dreigde draaien maar Jocelino de
Sa voor de tweede keer een stain-de-weg was en de bal vanaf de
doellijn wist te werken.
Pas in de 40e minuut kwam Argon
voor het eerst in de buurt van Lienden- keeper Armand van den Top
toen een vrije trap van Aziz Oua-

ouirst richting het hoofd van Patrick Lokken zeilde, maar de spits
kon zijn hoofd net niet achter de bal
krijgen.
Vlak na deze korte opleving van Argon was Lienden alweer gevaarlijk
toen Jeffrey Arends over de linkerzijde drie man wist te passeren en
hiermee voor zichzelf een kans creeerde. In plaats van zelf een poging
te wagen legde de rechtsbuiten de
bal echter iets te collegiaal breed,
de bal miste echter precisie waardoor de kans verloren ging.
Vlak hierna vergat scheidsrechter
Hof Lienden een strafschop te geven toen een van de spelers wel
heel opzichtig door een Argonaut
aan het shirt werd getrokken. De
leidsman besloot echter Argon een
vrije trap toe te kennen.
Bijna ging Argon tegen de verhoudingen in met een voorsprong de
rust in toen Jasper de Haer een corner bij de tweede paal inknikte maar
keeper Van den Top en de paal ervoor zorgden dat de brilstand op het
bord bleef staan.
Omnekeer
De rust zorgde niet voor de voor Argon zo gewenste ommekeer in de
wedstrijd. In plaats van een gemotiveerd team bleef het team ongeïnspireerd spelen en was het wachten
op de eerste goal van de thuisploeg.
Deze kwam er uiteindelijk ook in
67e minuut toen bij slecht uitverdedigen de bal voor de voeten viel voor
spits Gerrit Jan Bartels die de bal via
een Argonaut met een vreemde carambole en de binnenkant van de
paal wat gelukkig achter Kevin Rijnvis schoot: 1-0.
De achterstand was voor Argon wel
het sein een stapje harder te gaan
lopen en twee minuten na de tegentreffer was andermaal aanvoerder Jasper de Haer gevaarlijk in
de lucht, maar zijn kopbal uit een
corner van Anton den Haan miste kracht. Met het inbrengen van
Brayton Biekman kwam er wat meer
stootkracht in de ploeg bij Argon
en de invaller zorgde duidelijk voor
meer activiteit voorin bij Argon.
Vlak voor tijd kreeg Biekman na zelf
goed te hebben doorgezet nog een
mogelijkheid, maar zijn inzet miste
net de goede richting.
Overwinning
De overwinning van FC Lienden op
het eigen kunstgras was volkomen
verdiend. Het is voor de toch weer
in ruime getale meegereisde Argonsupporters te hopen dat er volgende week tegen VVSB uit een ander
vaatje wordt getapt, er is immers
ook nog wat recht te zetten tegen
de club uit Noordwijkerhout waartegen in de thuiswedstrijd een onnodige nederlaag werd geleden.

Spelers: Boaz Leeflang, Ciaran Green, Jim Balte, Jim Hartsink, Kaj te Beest,
Max Compier, Nick Hulscher, Rowan Kools en Yanick Sumajow.

Hertha F1 kampioen
Vinkeveen - Muisstil was het in de
kleedkamer van de Hertha F1 voor
de wedstrijd van gisteren. Waren
de spelers misschien zenuwachtig?.
Victoria F5 was de sterkste tegenstander in deze competitie voor de
F1! Juist nu het kampioenschap binnen gehaald kon worden met minimaal een gelijkspel.
De spelers stonden stijf van de zenuwen. Na 3 x knipperen was het
Victoria die 0 - 1 scoorde en stonden onze spelers met grote ogen
op het veld. Jullie hebben allemaal
wel eens zo`n wedstrijd gezien van
het Nederlands elftal. Er zit gewoon
heeeel veel voetbal in dit team maar

juist nu even niet. Werken kunnen
de mannen ook en daardoor kon
Victoria niet uitlopen. Maar gelijk
maken gebeurde niet ...
Spannender en spannender, hooligans langs de zijkant die aanmoedigden maar ondertusse op hun
klokje aan het kijken waren. Hoelang nog? Nog een paar minuten
te gaan. Hertha F1 was nog steeds
hard aan het werk. Bijna de hele 2e
helft was een doelpunt zeer dichtbij. Aan de andere kant bleef Victoria ook gevaarlijk met een uitbraak.
Uiteindelijk, in de laatste 3 minuten
de verdiende gelijkmaker 1-1 !! Na
het fluitsignaal en penaltyschieten
kon eindelijk de huldiging beginnen
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AKU in lenteachtige
inhaal Ter Spekkeloop

Bridgeclub ABC
Uithoorn:- Donderdag 13 januari
was de derde ronde van de tweede
cyclus bij bridgeclub ABC.
Door allerlei omstandigheden loopt
ABC wel wat achter op het wedstrijdschema. Dat moet later maar
ingehaald worden.
Maar de wedstrijdleiding dient zich
nu al bezig te houden met de consequenties, want er zijn al mensen
die geboekt hebben voor de voorjaarsvakanties en de vakantie afzeggen omdat de bridgecompetitie uitloopt valt niet onder de annuleringsverzekering.
Voordat het bridgen begon vroeg
Jan Visser het woord om eenieder te
bedanken voor de vele reacties die
hij heeft mogen ontvangen, zowel
persoonlijk als schriftelijk, bij het
overlijden van zijn vrouw.
Er werd aan 15 tafels gebridged, helaas was er een stilstaande ronde in
de A-lijn.
Er werd in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Siep Ligtenberg en Piet Prins
met 66,25 %, waarbij opgemerkt
dient te worden dat Siep zich liet
ontvallen dat zij zoveel gebridged
had in de laatste paar weken dat zij
blij was dat Piet de meeste spellen
voor zijn rekening nam.
Tweede werden Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met 61,81 %, zij
scoren iedere week zeer goed, dat
blijkt ook wel uit de rangschikking.
Derde werden het echtpaar Henny en Lucas van de Meer met precies 60%, wel een paar dat jojoot,
wat ook aan de stemming van vooral Henny te merken is.
Het is toch verrassend dat er paren
zijn die de ene week de sterren van
de hemel spelen en de ander week
teleurstellen.

Prestatie
In de B-lijn werd het echtpaar Coby en Joop Buskermolen eerste
met 68,75 % voorwaar een prestatie
van formaat niet alleen om het hoge aantal punten, maar ook de eendrachtige samenwerking waardoor
dit tot stand is gekomen
Tweede werden Cory Olijhoek en
Nelly de Ruiter met 59,38 %, is hier
een nieuw koningskoppel geboren?
Derde werden het gelegenheidskoppel Wim van de Wilk en Trits Uleman met 55,21 %, hier zullen de vaste partners wel van opkijken, want
beide, zowel B.M. als G.P. deden het
voorkomen alsof het bridgepaar van
hun afhankelijk was.
In de competitiestand begint al enige tekening te komen.
In de A-lijn staat het echtpaar Ria
en Joop Smit eerste met een gemiddelde score van 57,54 %, tweede zijn
Siep Ligtenberg en Piet Prins met
57,39 %en derde Addie de Zwart en
Jeannet Vemey met 56,79 %, alles
dus nog zeer dicht bij elkaar.
In de B-lijn staan afgetekend Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter eerste met een gemiddelde score van
60,30 %, tweede zijn Bert Morshuis en Wim v.d. Wilk met 57,42 %,
met dank aan Wim en Frits en derde Corry Snel en Netty Walpot met
56,00 %, maar let ook op Coby en
Joop Buskermolen met 59,90 % als
coming-up paar.
Er was een aantal, dat zich zorgen
maakte over het uit de hand gelopen meningsverschil tussen Jan
van Rijk en Cor Hendrix van vorige
week, vooral toen Cor zeer krijgshaftig de zaal binnenkwam en Jan
blijkbaar niet op dorst te komen dagen, maar het bleek allemaal op een
grap te berusten. Volgende week
speelt ABC de vierde ronde uit de
tweede cyclus.

Beslissing biljarttitel tussen De
Schans en De Kuiper/van Wijk
Regio - Met nog 2 speelrondes is
de Paddestoel 2 zo goed als zeker
afgehaakt. De komende week hebben de spelers van de Paddestoel 2
een stilstaande rit. De kans voor De
Schans en De Kuiper/van Wijk om
afstand te nemen.
Gezien de vorm van beide teams is
geen zinnige voorspelling te doen,
wie de eerste periodetitel gaat pakken. De Paddestoel 2 blijft in de
“wachtkamer”op de loer liggen.
Herman Turkenburg (zie foto) was
“the man of the week” door in
slechts 12 beurten zijn partij te winnen. John Vrielink haalde met 53
caramboles de procentueel hoogste
serie van de week binnen.
De Springbok 1 speelde in zijn sterkste opstelling De Merel/Heerenlux 1
met 9-0 van de tafel. Hans van Eijk
had in 17 beurten geen kind aan
Arie van Vliet. De topspelers Kees
de Bruin en John Vrielink speelden
een schitterende wedstrijd. Na 18
beurten had Kees de Bruin zijn 180
caramboles en 10,00 moyenne. John
Vrielink kwam maar 5 punten tekort,
maar speelde een gemiddelde van
8,056. John van Dam en Peter Stam
zorgden voor de volle winst van de
Hoefenaren.
De Merel/Heerenlux 2 was met 0-9
geen partij voor De Schans. John
Beets, Henk Doornekamp, Dirk van
Yperen en Hans Dikkers hadden
geen kind aan hun tegenstanders.
DIO 1 won met 5-4 van Cens 1.
Herman Turkenburg verpletterde Cor van de Kraats in 12 beurten en scoorde een moyenne van
5,833. Paul Schuurman bond Peter van Velzen aan zijn zegekar. Joris van Putten en Vincent Roeleveld
zorgden voor de punten van Cens 1.
De Springbok 2 verloor nipt met 4-5
van De Merel/Heerenlux 3. Jan van
Veen en Nico de Boer haalden de
punten voor De Springbok 2. Hans
van Rijn en Wim Berkelaar zorgden
met overwinningen voor het extra
punt van de Vinkeveners.
APK Mijdrecht 1 trof het met 2-7
niet tegen een sterk De Kuiper/van
Wijk. Kees de Zwart had weinig problemen met René Hoogeboom. Nico Koster moest met 2 caramboles
verschil de winst aan Cor Ultee laten. Martien Heijman en Toine Doezé zorgden voor de overige punten
van De Kuiper/van Wijk.
Bob’s Bar leed een verrassende 2-7
nederlaag tegen Stieva Aalsmeer.
Ton Bocxe won in een spannende
wedstrijd van Richard Schreurs. Richard van Kolck had maar 2 caramboles meer dan Pieter Coenen. Wil
Bouweriks en Derk Bunders waren
goed voor de overige Wilnisse punten.
De Paddestoel 3 was met 7-2 een
maatje te groot voor De Paddestoel

Kom jij kennismaken met
de Honk- en Softbalsport?
Regio - Over 2 maanden start het
officiële honk- en softbalseizoen. De
wintertrainingen in de zaal zijn inmiddels gestart en wij zijn op zoek
naar enthousiaste jongens èn meisjes, vanaf 5 jaar, die kennis willen
maken met deze unieke sport.
Bij honk- en softbal staan sportiviteit en teamgeest centraal. De sport
kent veel technische facetten, zoals
slaan, gooien, vangen en fielden. De
competitie start in april en eindigt in
september, in de overige maanden
wordt er in een zaal getraind.
Honk- en Softbalvereniging Thamen is gevestigd aan de Vuurlijn en
bestaat bijna 50 jaar! De laatste jaren is de vereniging enorm gegroeid
met nieuwe (jeugd-)leden, waardoor zij nu tot de top 10 van Honken Softbalverenigingen in Nederland behoort.

Door het inzetten van professionele
trainers, wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan de speltechnische ontwikkeling van de jeugd en
van de coaches en trainers.
Thamen heeft in alle (jeugd)teams
nog ruimte voor enthousiaste spelers. Ben jij minimaal 5 jaar en geinteresseerd in deze sport? Je mag
3 keer gratis meetrainen tijdens de
wintertrainingen in de zaal. Het enige dat je nodig hebt is enthousiasme, een trainingsbroek en zaalschoenen. Je wordt ingedeeld bij
jongens en meisjes van jouw leeftijd
en Thamen leert je de techniek van
het slaan, gooien en vangen.
Meer informatie over de vereniging
en de sport kun je vinden op
www.thamen.info.
Voor het aanmelden voor de zaaltrainingen: stuur een mail naar
technischecommissie@thamen.info.

1. Michel Bak won in 19 beurten
van Allan Knightley. Peter Jongerling redde de eer door in 19 beurten
Hans Bak te verslaan.
Ralph Dam en Teus Dam waren
goed voor de overige punten van De
Paddestoel 3.
De Merel/Heerenlux 4 waren door
omstandigheden met 2-7 geen partij voor De Vrijheid/Biljartmakers.
Teamgenoot Ben Fransen is na een
ernstige ziekte op 68-jarige leeftijd overleden. Door Ben’s ziekte
en overlijden is het hele team deze
competitie van slag.
DIO 2 had met 7-2 geen moeite tegen Cens 2. Pieter Stokhof was in
16 beurten veel te sterk voor librekampioen 1-ster Edwin de Jong.
APK Mijdrecht 2 zag De Kromme
Mijdrecht met 2-7 vertrekken. Bobby de Boer zorgde in een prima partij voor de enige punten van zijn
team.
Martin Hoegee, Chris Verhoef en
Ron Schoonhoven haalden de punten voor De Kromme Mijdrecht.
De Paddestoel 2 liet met 5-4 tegen APK Mijdrecht 3 weer kostbare
punten liggen. Jim van Zwieten had
in 19 beurten geen kind aan Roy
Leemreize.
Cock Verver speelde in een spannende wedstrijd gelijk tegen Ramon Alblas. Roy van ’t Lith was in
20 beurten veel te sterk voor Pim de
Jager.
Stand na 21 speelweken:
1. De Schans
129 punten
2. De Kuiper/van Wijk 128 punten
3. De Paddestoel 2
128 punten
(1 wedstrijd meer gespeeld)
Het komende weekend zijn de voorronden persoonlijke kampioenschappen libre 2-sterklasse (moyenne 0,80 – 1,50 ). De locaties waar
gespeeld wordt zijn De Schans–De
Paddestoel–De Vrijheid–De Lachde Ruiter.
Alle wedstrijden beginnen zondag
om 11.00 uur

Renners UWTC actief
op NK veldrijden
Regio - Op zaterdag 8 en zondag 9
januari was het Brabantse Sint Michielsgestel het decor van het NK
veldrijden.
Het parcours dat uitgetekend was
door ex-wereldkampioen veldrijden
Richard Groenendaal, was een snelle en technische omloop. De renners
van UWTC konden profiteren van
optimale begeleiding. Naast hoofdsponsor Fietsspecialist Van Eijk die
reservemateriaal en personeel beschikbaar gesteld had, was er door
de nieuwe sponsor van UWTC Abdominis Sports gezorgd voor een
camper waar de renners zich konden omkleden en warm konden rijden.
Maters 40+
In de categorie masters 40+ kwam
UWTC-renner Sjon van de Berg als
eerste in actie, die als 41e over de
streep kwam. Een goed resultaat
voor de renner dit jaar zijn debuut
maakte in het nationale veldritgeweld.
Vervolgens kwam de renners Henk
de Jong (Mijdrecht), Pieter Heidema
(Wilnis) en Pieter Homan (Uithoorn)
aan de start in de categorie Amateurs. De Jong kreeg helaas al in de
eerste ronde te kampen met materiaalpech. Door een fietswissel kon
hij ze weg snel vervolgen naar een
uiteindelijke 62e plek. Pieter Homan
startte goed en reed op een kleine
50 meter van de kopgroep na 1 ronde. Door de snelle start kwam hij
te snel in het rood, waardoor hij de

voorste moest laten rijden. Uiteindelijk sloot hij de race als 14e af. Heidema passeerde als 44e de finish
van de 78 starters. Nieuweling Jeroen van Pierre (Wilnis) reed naar
een keurige 44e plaats in de race
die werd gewonnen door Matthieu
van der Poel, zoon van ex-wielrenner Adrie van der Poel.
Vrouwen
Op de 2e dag kwamen naast de
vrouwen (helaas geen deelnemers
vanuit UWTC) ook de Elite heren in
strijd, met onder andere Lars Boom.
Naast Boom stonden ook 3 renners uit regio Uithoorn aan de start.
Bas de Bruin (Uithoorn), Luuk van
Vliet en Joost Spring in ‘t Veld (beide Mijdrecht) stonden aan de start
om te strijden voor de nationale titel.
Al het gehele jaar zijn deze drie eliterenners aan elkaar gewaagd. Door
het enorm snelle tempo van Lars
Boom, werd alles op een lint gereden, waardoor er meerdere kleine
groepjes gevormd werden. Dat de
drie renners aan elkaar gewaagd
waren bleek tijdens de wedstrijd.
Bijna een uur lang hebben de drie
een kat en muisspel gespeeld. Bas
de Bruin werd 22e, Luuk van Vliet
23e, en Joost Springintveld 25e (die
door materiaalpech van fiets moest
wisselen en daardoor de aansluiting
mistte).
Een zeer goede prestatie van dit trio,
in het zeer sterke veld tussen professionals van onder andere de Rabobank Protourploeg.

Uithoorn - De door sneeuw en ijs
uitgestelde eerste loop van het Zorg
en Zekerheid circuit van 6 december, verliep dit weekend onder een
aanmerkelijk gunstiger gesternte.
Lenteachtige temperaturen zorgden
voor uitstekende loop omstandigheden. Beste AKU loper was als vanouds Paul Hoogers die bij de 55+
veteranen afgetekend eerste werd
in een verbluffende 55.55 op de 15
kilometer. Ook de jeugd liet zien dat
daar de toekomst ligt in de persoon
van Sjoerd Heemskerk die op de 5
kilometer tweede werd in 19.50 bij
de jongens tot 16 jaar. Mandy Plasmeijer was bij de dames senioren
15 km. degene die voor “de kramen langs kon” met een prima derde plaats in 1.09.04. Vierde plaatsen
werden binnengehaald door John
van Dijk op de 5 km. in 16.44, Baukje Verbruggen op de 10 km. in 46.46
en Jaap Bouwmeester op de zelfde afstand bij de veteranen 55+ in
41.11. Wil Voorn bereikte netjes in
51.17 eveneens op de 10 km. de vijfde plaats en Theo van Rossum eindigde als nummer zeven in een keurige 38.20 bij de mannen boven de
45 jaar. Een speciale vermelding

verdient Irma van Balken die na een
uiterst vervelend fiets/auto ongeluk van een jaar er voor, waarbij gevreesd werd dat ze nooit meer zou
kunnen hardlopen, de 5 kilometer in
24.46 aflegde en zo als 25e van de
113 binnen liep! Joke Haak finishte op deze afstand in 30.07 en bij
de heren John Celie in 20.46, Thijs
Heemskerk in 25.59 en Anton Haak
in 28.01. De Corries Ten Broeke en
van Dam hadden op de 10 km. dames respectievelijk 56.15 en 69.36
nodig en bij de heren Mario Willemse 43.24, Richard Mayenburg 45.26,
Jos Snel hand in hand met Baukje
46.46, Hans Mooy 48.53, Jaap Verhoef 51.06, Maarten Moraal (na
ziekte) 51.50, Jeroen Breggeman
58.05. Maarten Breggeman tenslotte was met zijn 65.05 exact 5 minuten minder langzaam dan een week
ervoor. Arie Ligtvoet, enigszins gehinderd door een spierblessure, finishte niet te min netjes in 1.16.58.
De derde wedstrijd van het circuit
is de Vakantie Makelaarloop in Uithoorn die op zondag 30 januari over
de afstanden van 1 km, 5 km, 10 km
en 10 Engelse Mijlen, ijs en weder
dienende, gehouden zal worden.

Dames De Ham te sterk
voor De Amstel
Regio - Zaterdagavond speelden
de dames van De Amstel in Wormerveer tegen De Ham. Hoewel de
dames zich fel verdedigden werd
het toch 8–1 voor de thuisploeg.
De thuisploeg veroverde bij het begin van het eerste kwart nipt de
bal en trok meteen ten aanval. Deze werd afgeslagen en Rianne nam
hem over. Zij kreeg een vrije worp
mee en passte op Dewi. Die schoot
op doel, maar nummer 7 van de
thuisploeg kreeg er een hand tussen. Hilde onderschepte een aanval van De Ham en speelde terug
op Colette. Dewi verloor de bal en
nummer 9 van De Ham schoot van
afstand hard op doel. Colette lag
echter paraat en stopte de bal. Zij
gooide naar Ninke en via Rianne en
Hilde kwam de bal bij Kate die een
vrije worp mee kreeg. Zij speelde op
Dewi die Ninke aanspeelde, maar
die beging een aanvalsfout. De volgende aanval begon met een vrije
bal van Rianne op Ninke. Via Yvonne V. kwam de bal terug bij Ninke en
via Kate kwam de bal bij Hilde die
een vrije worp meekreeg. Zij schoot
in een keer op doel, maar lag binnen
de zeven meter zodat er geen succes was. Na bijna drie minuten spelen maakte Dewi een zware overtreding op nummer twee en moest
naar de kant.
Ook bij het tweede partje had de
thuisploeg de bal. Hun aanval eindigde met een zware overtreding
van Kate, die nu naar de kant moest.
Ninke had problemen met nummer
zes van De Ham, maar kwam er
goed uit. Na ruim een minuut spelen moest Yvonne W. naar de kant,
maar opnieuw profiteerde De Ham
niet van het overtal. Na twee-eneen-halve minuut moest Hilde voor
straf naar de kant en nu profiteerde de thuisploeg wel: 4 – 0. Met nog
ruim een minuut te spelen moest
nummer zes van de gastvrouwen
naar de kant. Een hard schot van
nummer zes van De Ham ketste af
op de lat, maar ook De Amstel zag
een paar keer schoten op paal of
lat eindigen. Een vrije worp van Hilde was voor de keeper van de thuisploeg. Iris onderbrak een scherpe
aanval van De Ham en ook Dewi
voorkwam meer onheil. Ninke veroverde de bal bij het begin van het
derde partje en De Amstel kon aanvallen. Daarbij waren Yvonne V. en
Hilde betrokken. Dat was ook bij de

volgende aanval het geval. Na ruim
een minuut was een listig balletje in de hoek van nummer 13 van
De Ham te machtig voor Colette: 5
– 0. Het spel bleef op en neer golven
waarbij De Amstel meer in balbezit was en De Ham met korte, snelle
aanvallen probeerde te scoren. Met
minder dan twee minuten te gaan
bracht nummer twaalf van de thuisploeg de stand op 6 -0. Een nieuwe aanval van De Amstel met Colette, Hilde, Rianne en Ninke eindigde bij Kate die een vrije worp meekreeg. Die kwam bij Hilde, maar
deze werd afgetroefd door nummer negen van de thuisploeg. Met
iets meer dan een minuut te spelen
ging Yvonne W. in de fout. Nummer
twaalf van De Ham miste opnieuw
de strafworp. Bij het laatste kwart
had Ninke opnieuw de bal. Via Hilde en Yvonne V. kwam de bal bij
Dewi die met een overtreding gestopt werd. Een snelle aanval van
de gastvrouwen bood nummer zeven een schietkans, maar via Colette en de lat ging de bal over. Halverwege dit partje kreeg De Amstel
een uitgespeelde kans toen Ninke
door Hilde werd aangespeeld, maar
de keeper van De Ham lag op haar
plaats. Na bijna drie minuten moest
nummer elf van de thuisploeg naar
de kant, maar De Amstel kon opnieuw niet profiteren. Een vrije worp
van Dewi eindigde op de paal. Met
nog iets meer dan een minuut op
de klok moest Kate voor straf opnieuw naar de kant en nu profiteerde De Ham wel: 7–0. Met nog driekwart minuut te spelen kreeg Rianne een strafworp tegen. Nummer
twaalf van de thuisploeg probeerde het opnieuw, maar raakte nu de
paal. De Amstel zette nog weer eens
aan en een snelle aanval met Colette en Rianne kwam bij Hilde die een
halve minuut voor tijd met een achterwaartse worp de eer redde: 7–1.
Nummer dertien van de gastvrouwen plukte een lange bal van Colette uit de lucht en schoot meteen
op doel: 8–1. Drie seconden voor tijd
probeerde Hilde uit een vrije bal van
afstand te scoren, maar haar schot
ging over. Zo eindigde de wedstrijd
in een 8–1 nederlaag.
Ondanks het verlies was coach Elmer te spreken over de inzet van zijn
dames, waarbij Dewi ondanks haar
hoofdpijn (harde bal op haar hoofd)
zich dapper geweerd had.

Maak kennis met ademhalen
Regio - Door het bewust verbinden van de inademing met de uitademing, in een ontspannen ritmische beweging, ontstaat een diepe
ontspanning waarin je contact kunt
maken met lichaamssignalen, gedachten en emoties waarvan je je
niet of nauwelijks bewust was.
Soms komen oude ervaringen of
oude oordelen, die je iets te zeggen hebben of zelfs je leven van nu
sterk beïnvloeden, nog een keer aan
de oppervlakte. Ondersteund door
de ademhaling leer je gevoelens
van bijvoorbeeld angst en frustratie
hanteren zonder dat ze met je op de
loop gaan. Je leert jezelf beter kennen, begrijpen en accepteren. De
verkregen informatie leer je steeds
meer omzetten in het doelbewust
sturen van je leven. Dit is een proces van integratie.
Oude patronen en oordelen zijn ons
vertrouwd. Ze hebben ons gebracht
waar we nu zijn en hebben ons een

zekere veiligheid gegeven. Ook als
we deze oude zekerheden niet meer
nodig hebben, laten wij ze stapje voor stapje los. In de atmosfeer
van vertrouwen en veiligheid, waarin wordt uitgegaan van jouw specifieke persoonlijkheid en levenssituatie, kom je weer in contact met je
basisvertrouwen en je diepste wezen. Daaruit ontstaat meer levensvreugde, innerlijke rust en een hogere levenskwaliteit.
Onder leiding van 3 gerenommeerde ademcoaches Lajos Barsony, Lotus Zweers en Sacha Palliser, vindt
er zondag 23 januari of zondag 6
maart van 13.00 tot 17.00 een workshop plaats bij Amstelhof Health
Club aan de Noorddammerweg 30
in Uithoorn.
De kosten per zondag zijn slechts
euro 25,00 per deelnemer. Inschrijving via de receptie van Amstelhof
Health Club via 0297–531855.

