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OVU voorzitter Michel Harmsen (li.) onderstreept in zijn nieuwjaarstoespraak de potentie en het positieve elan van ondernemend Uithoorn

Ondernemers Uithoorn zien
2012 met vertrouwen tegemoet
Uithoorn/De Kwakel - Het neusje van de zalm van ondernemend
Uithoorn presenteerde zich vrijdag
13 januari jl. tijdens een informele nieuwjaarsreceptie in Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn aan de Thamerhorn. Ook
burgemeester Dagmar Oudshoorn
en wethouder Jeroen Verheijen (EZ)
gaven daarbij blijk van hun belangstelling. Opvallend in de geanimeerde gesprekken was de positieve
toon waarin het jaar 2012 door de
ondernemers wordt geplaatst. Men
treedt het nieuwe jaar positief tegemoet, met een gevoel van saamhorigheid en schouders eronder om
de huidige economische situatie te
lijf te gaan. Niet bij de pakken neerzitten, maar er bovenop komen. Dát
was de teneur hetgeen zonder meer
bijdroeg aan het welslagen van de
goede wensen sfeer. Helaas waren
niet alle Uithoornse ondernemers
in staat de nieuwjaarsreceptie bij te
wonen, maar de lounge van het hotel was niettemin goed bezet.
Sinds medio vorig jaar hebben de
verschillende ondernemersverenigingen van het lokale bedrijfsleven
in Uithoorn en De Kwakel zich geschaard onder de koepelorganisatie ‘Stichting Uithoorn in Bedrijf’. De
stichting heeft ten doel de collectieve belangen van de aangesloten ondernemers gestalte te geven en te
behartigen. De stichting is een initiatief van de Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU), de Industriële Kring Uithoorn (IKU), de Stichting
Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SBBU), de winkeliersverenigingen Uithoorn aan de Amstel, Zijdelwaard
en Amstelplein, Glaskracht, Horeca
Nederland, de Land- en Tuinbouw-

organisatie LTO en de Kwakelse
Handelsvereniging. Het doel is ondernemen in Uithoorn aantrekkelijk
te maken en te houden. Een groot
aantal vertegenwoordigers van deze organisaties maakte afgelopen
vrijdagavond haar opwachting. Horeca Nederland, vertegenwoordigd
in de persoon van Sjoerd Jonker,
fungeerde die avond als gastheer.
Positief
Michel Harmsen, voorzitter van de
OVU en tevens bestuurslid van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf, nam
de honneurs waar en benadrukte in
zijn welkomstwoord annex Nieuwjaarstoespraak de hoogtepunten
van ondernemend Uithoorn in 2011.
Hij deed dit opzettelijk om de negatieve aspecten van dat jaar snel
te doen vergeten en 2012 met veel
elan tegemoet te treden. Een van
de hoogtepunten was bijvoorbeeld
dat Jos van den Berg van de Albert
Heijn vestiging op het Amstelplein
Nederlands
supermarktondernemer van het jaar is geworden. Een
geweldige prestatie en tevens een
enorme opsteker voor heel ondernemend Uithoorn. Een ander positief feit was de oprichting van de
Stichting Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB genaamd. Daarin zijn
nu alle partijen van ondernemend
Uithoorn vertegenwoordigd. Nu
kan men met elkaar schouder aan
schouder strijden voor een beter
Uithoorn, maar met behoud van de
eigen verenigingscultuur. Ter sprake kwam ook hoe het verenigd bedrijfsleven samen met de gemeente tot oplossingen van vraagstukken
kan komen. Onder meer door een
intensievere samenwerking en het

aangaan van een open discussie
met elkaar. Sommige gesprekken
zijn al in een positief kader gevoerd
en nog meer onderwerpen zullen
de revue passeren. Als zeer positief wordt ook ervaren dat de verkoop van qat op het industrieterrein
aan de Anthony Fokkerweg door
de overheid aan banden zal worden gelegd dan wel wordt verboden. Daardoor zal de huidige overlast snel tot het verleden behoren.
Voor dit succes heeft niet alleen de
SUB zich sterk gemaakt door brieven te schrijven aan de Commissaris van de Koningin en de minister,
maar Harmsen zwaaide ook burgemeester Dagmar Oudshoorn alle lof
toe omdat zij een belangrijke stem
in het kapittel heeft gehad. Mede
daardoor kwam zij afgelopen week
o.a. landelijk in het nieuws.
Een voorbeeld van die brede en
prettige samenwerking kwam tijdens de vrijdagavond tot uitdrukking in een gemoedelijk gebeuren,
waar de huidige economische situatie en de problematiek rond de euro natuurlijk onderdeel van gesprek
waren. Maar ook dat men toch
lichtpunten en kansen ziet in om te
scoren in de verschillende marktsegmenten. Dat betekent echter
wel dat ondernemers (nog) slimmer
en innovatiever uit de hoek moeten
komen. Maar die potentie is aanwezig. Ook de gesprekken met de
gemeentebestuurders verliepen in
een ontspannen en ongedwongen
sfeer. Kortom, het positivisme vierde
hoogtij. Een goede zaak om elkaar
niet steeds weer de recessie aan te
praten, maar er eendrachtig proberen uit te komen. Daar werd graag
het glas op geheven.

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

Bewonersoverleg Zijdelwaard
Uithoorn - Volgende week woensdag 25 januari vindt het Bewonersoverleg Zijdelwaard weer voor het
eerst dit jaar plaats in De Schutse
aan De Merodelaan 1. De aanvang
is 19.30 uur. Op de agenda staan
onder andere de vernieuwing van
het winkelcentrum en het thema
Jeugd en overlast. Het bewonersoverleg Zijdelwaard heeft als functie om u als bewoner van de Zijdelwaard de gelegenheid te geven andere bewoners te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over

de leefbaarheid van de buurt en om
uw wensen kenbaar te maken. Het
bewonersoverleg maakt deel uit van
het buurtbeheer Zijdelwaard, waarin vijf bewoners namens het overleg
aan meedoen.
Geïnteresseerd?
U kunt de agenda en bijbehorende stukken opvragen door een email te sturen aan: cparlevliet@
cardanus.nl En anders graag tot
ziens op 25 januari a.s. om 19.30 uur
in De Schutse.

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers
Legmeerplein 18,
Uithoorn
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Uithoorn - Op een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst voor de
vrijwilligers maakte het bestuur van
ThamerThuis, bij monde van haar
voorzitter Marianne Klinkenberg,
bekend dat Jan Dalmeijer benoemd
is tot erevoorzitter. Hij werd spontaan overrompeld tijdens de bijeenkomst en wist niet van te voren dat
dit zou gebeuren.
Na ruim 14 jaar nam Jan Dalmeijer vorig jaar afscheid als voorzitter
van ThamerThuis. De zorgsector is
hem veel dank verschuldigd. Door
zijn initiatief is ThamerThuis in 1997
ontstaan vanuit de behoefte die ervaren werd als huisarts in de praktijk van het begeleiden van terminaal zieke mensen.
Het was en is nog steeds de wens
van de meeste mensen met een terminale ziekte om hun laatste levensfase in hun vertrouwde thuissituatie door te maken, omgeven
door hun familie en naasten. Toch
bleek dat in een groot aantal gevallen niet mogelijk, waarbij we denken aan ongeschikte behuizing, te

weinig mantelzorg of juist teveel,
overbelasting van partners, gecompliceerde zorg, etc. Indien het verblijf thuis niet mogelijk bleek, was
men aangewezen op verblijf in ziekenhuis, of verpleeghuis, zo daar al
plaats was. Vaak waren er, met name in de thuissituatie, dan schrijnende toestanden en bleken ziekenhuizen niet goed toegepast te
zijn om goede palliatieve zorg te
verlenen. Dit terwijl het merendeel
van de mensen er de voorkeur aan
gaf en nog steeds geeft om in hun
eigen thuissituatie hun laatste levensdagen te verblijven. Gezocht
werd dus naar een goed alternatief
voor de thuissituatie en dat werd
ThamerThuis. Voor zijn verdiensten,
het initiatief, de jarenlange inzet en
betrokkenheid voor ThamerThuis en
de palliatieve zorg en als blijk van
waardering, heeft het bestuur Jan
Dalmeijer benoemd tot erevoorzitter. De erevoorzitter kreeg namens
het bestuur een prachtig gekalligrafeerde oorkonde, gemaakt door
Josje Castenmiller en een pen met
inscriptie aangeboden.

Masterplan ambitieus project van de gemeente Uithoorn (1)

Schansgebied startpunt
voor herinrichting

Uithoorn - De omlegging van de
N201 heeft volgens de gemeente positieve gevolgen voor Uithoorn
aan de Amstel en omgeving. Behalve dat de leefbaarheid er in hoge
mate op vooruitgaat, houdt dit ook
kansen in om de gemeente zich als
een aantrekkelijk gebied te kunnen
presenteren. Prettig om er te wonen, te ondernemen en te recreeren. In dat licht gezien heeft men
al jaren geleden een plan opgesteld
om met name het historische centrum van Uithoorn en het gebied
langs de Amstel stedenbouwkunFoto:
De contouren van het gebied waarop het masterplan betrekking heeft.

dig te gaan herinrichten. Dat is verwoord en verbeeld in het zogeheten
‘Masterplan’, dat uit negen deelprojecten bestaat. De bedoeling is dat
de projecten gefaseerd worden uitgevoerd in een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar. Uitgangspunt daarbij is dat elke keer wordt bekeken
of een en ander financieel haalbaar
is. Deelname van partijen uit de private sector (projectontwikkelaars)
is daarbij onontkoombaar. Het is
dus niet zo dat de gemeente dit alles zelf laat uitvoeren en financiert.
De gemeente rondt de planvorming
‘samen met inwoners en ondernemers’ (…) af en biedt de faciliteiten. In alle geval geen gemakkelijke opgave gezien de huidige econo-

mische en financiële situatie waarin
ons land verkeert en waarbij bezuiniging, ook bij gemeenten, op projecten eerder regel dan uitzondering is. Vooralsnog beperkt de gemeente zich tot de planvorming,
hetgeen niet wegneemt dat er wel
alvast voorbereidingen kunnen worden getroffen. Waar het de financiering van het project masterplan nog
niet sluitend is, heeft wethouder Jeroen Verheijen (EZ) de raad toegezegd dat men vóór deze zomer een
sluitende begroting krijgt voorgelegd. Intussen is de planvorming
van het gebied rond De Schans al
een eind op streek.
Lees verder elders in deze krant

G

e

m

e

e

n

t

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

n

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Elke eerste donderdag van de oneven maanden Alzheimercafé
in Het Hoge Heem Wiegerbruinlaan 29.
- 1 maart: “In gesprek met een notaris:
Wat kan je bij dementie nog regelen?”
Gast: notaris Akkermans..
- 3 mei: “Ergotherapie bij geheugenproblemen”.
Gasten: Eva Gosman en Nienke Polman, ergotherapeuten.
- 5 juli: “De rol van de huisarts bij dementie”.
Gast: dr. Greb, huisarts in Uithoorn.

Hoe laat?

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma eindigt om 21.30 uur.
(Toegang is gratis)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg
Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353
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Overzicht activiteiten
Buurtbeheer 2012

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

i

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

Alzheimercafé uithoorn

inlichtingen

e
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Bewonersoverleg Zijdelwaard
Bewonersoverleg De Legmeer
Bewonersoverleg Thamerdal
Bewonersoverleg Meerwijk
Bewonersoverleg Centrum
Bewonersoverleg Zijdelwaard

uitreiking aanmoedigingsprijs voor
eerste aanmelders klimaatstraatfeest
Centraal wonen wint
aanmoedigingsprijs

Op 12 januari heeft wethouder Ria
Zijlstra de aanmoedigingsprijs voor
de eerste aanmelders voor het klimaatstraatfeest uitgereikt aan bewoners van Centraal Wonen. Centraal
Wonen is een vorm van duurzaam
wonen: de bewoners delen een aantal ruimten, hebben samen een wasmachine, eten regelmatig (vergeten)
groenten uit eigen moestuin en eieren van eigen kippen, besproeien de
tuin met slootwater, hebben energiezuinige lampen en zitten vaker op de
fiets dan in de auto. Bovendien zijn
ze er voor elkaar als dat nodig is!

energievoorlichtingsdag

In maart organiseert Centraal Wonen
een energievoorlichtingsdag voor
alle bewoners van Flevomeer. Er
wordt een film vertoond over het belang van groen, Jan Klaassen en Katrijn vertellen vanuit de poppenkast
hun ideeën over duurzaamheid, de
bewoners proberen de energiebus

van de Woonbond te regelen en zo
mogelijk een infrarood foto te laten
maken waarop je het energieverbruik
kan zien. De bewoners van Centraal
Wonen verminderen hun energieverbruik onder andere door de kachel
anderhalf uur voor het slapen laag
te zetten. Ook doen ze mee aan een
wedstrijd waarmee je een zonnepaneel kan winnen.
Al met al bruist het van de energie op
Flevomeer! Hopelijk werkt het aanstekelijk voor de rest van Uithoorn en
De Kwakel!

Doe ook mee aan
klimaatstraatfeest

Meedoen aan het klimaatstraatfeest
kan nog steeds. Er zijn landelijke prijzen te winnen. De gemeente Uithoorn stelt een prijs beschikbaar voor
de beste straat en de beste organisatie. Over een paar weken leest u hoe
basisschool De Zon aan de slag is
gegaan voor het klimaat. Ook zij krijgen een aanmoedigingsprijs.

Bewonersoverleg De Legmeer 24 april
Bewonersoverleg Thamerdal
Bewonersoverleg Meerwijk
Bewonersoverleg Zijdelwaard
Bewonersoverleg Thamerdal
Bewonersoverleg De Legmeer

22 mei
30 mei
26 juni
28 augustus
4 september

Bewonersoverleg Centrum
Bewonersoverleg Meerwijk
Bewonersoverleg Thamerdal
Bewonersoverleg Zijdelwaard
Bewonersoverleg Centrum
Bewonersoverleg De Legmeer

18 september
19 september
23 oktober
30 oktober
30 oktober
6 november

Bewonersoverleg Thamerdal
Bewonersoverleg Meerwijk

11 december
21 november

Veel huizen hebben een mechanisch
afzuigsysteem of balansventilatie.
Het doel van deze ventilatiesystemen is dat de ‘vieze’ lucht binnen de
woning wordt afgevoerd en, in geval
van balansventilatie, dat verse lucht
van buiten mechanisch wordt toegevoerd. Omdat het mechanisch is, lijkt
het allemaal vanzelf te gaan. Dit is
meestal niet het geval.

kan worden ingeschakeld. Als u het
balansventilatiesysteem goed wilt
gebruiken, lees dan de handleiding.
Over het algemeen beschikt een balansventilatiesysteem over dezelfde
standenschakelaar als de mechanische afzuiging. Deze standen moeten ook op dezelfde manier worden
gebruikt.

mechanische afzuiging

Gebruik de driestandenschakelaar
op de volgende manier:
- Stand 1: Als u niet thuis bent.
Stand 2: Als u wel thuis bent, gebruik deze stand ook ’s nachts.
Stand 3: Bij douchen, koken etc.
- Let er bij het schoonmaken van de
ventielen op dat deze in dezelfde
stand worden teruggezet.
- Controleer elke maand de filters
en maak deze schoon zoals is
voorgeschreven, vervang ze minimaal 1x per jaar (de eerste jaren van nieuwbouw vaker).
- Laat jaarlijks naast de CV ook de
mechanische afzuiging of warmteterugwinningeenheid controleren en zo nodig schoonmaken.
- Neem bij klachten over bedompte lucht, schimmelvorming of geluidsoverlast van uw ventilatiesysteem zo snel mogelijk contact
op met de installateur van het systeem of verhuurder van uw woning.
- Voor extra ventilatie kunt u altijd
uw ramen open zetten.

Een mechanisch afzuigsysteem
voert alleen vieze/vochtige lucht af
uit m.n. badkamer, keuken en toilet.
In veel gevallen is er een schakelaar aanwezig met drie standen. Als u
de mechanische afzuiging goed wilt
gebruiken, lees dan de handleiding.
Voor de toevoer van verse lucht moet
u altijd roosters of raampjes openzetten.

Balansventilatie

Net als bij mechanische afzuiging
wordt er lucht afgezogen in badkamer, toilet en keuken. Daarnaast
voert balansventilatie ook verse lucht
toe, meestal in de woonkamer en
slaapkamers. Ook wordt bij balansventilatie vaak gebruik gemaakt van
warmteterugwinning: de warme afvoerlucht wordt in een groot apparaat
langs de verse buitenlucht gevoerd.
De lucht mengt zich niet, maar de
warmte van de binnenlucht wordt afgegeven aan de verse lucht van buiten.
Warmteterugwinning kan ’s winters
heel prettig zijn omdat dan verwarmde verse lucht in huis wordt toegevoerd. In de zomer is hier meestal
geen behoefte aan. Het is mogelijk
de verse lucht niet te laten voorverwarmen. De buitenlucht wordt dan
deels om het systeem heen geleid.
Vraag aan de installateur of dit ook
geldt voor uw installatie en hoe deze

Gebruikstips

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 met ons opnemen via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.

De Schutse
Buurtsteunpunt
Ponderosa
n.t.b.
Ponderosa
De Schutse
(kleine zaal)
vooralsnog
buurtsteunpunt
Ponderosa
n.t.b.
De Schutse
Ponderosa
vooralsnog
buurtsteunpunt
Ponderosa
n.t.b.
Ponderosa
De Schutse
Ponderosa
vooralsnog
buurtsteunpunt
Ponderosa
n.t.b.

19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur

inloopochtend buurtbeheer Zijdelwaard

Iedere eerste dinsdag van de maand bent u van harte welkom tussen 9.30 11.30 uur op het Zijdelwaardplein bij de Kate & Go. De leden van Buurtbeheer
staan voor u klaar met een kopje koffie of thee.

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?
-

Goed gebruik van mechanisch
afzuigsysteem en balansventilatie

25 januari
31 januari
21 februari
22 februari
17 april
24 april

-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
18 jan.
19 jan.
20 jan.
20 jan.
20+27 jan.
21+28 jan.

21 jan.
21 jan.

26 jan.

29 jan.

29 jan.

31 jan.

Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Duurt van: 12.30-13.15 u. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.
vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: €7,50. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u.
19.00-21.00 u, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de
Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelierpenseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 u, aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; website www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl
10e Open kampioenschap Darten in De Kwakel. Dorpshuis De
Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. Inschrijving vanaf 12.00
u, kosten: 5 euro. Aanvang 13.00 u. Nieuw: Tripplepot.
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. Aanvang: 13.30 u. Kosten € 210.-. Aanmelden bij Joke Zonneveld,
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur
Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les van
9.30-12.30 u. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke Zonneveld,
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl
10 Engelse mijlen van Uithoorn. Start Sportpark Randhoorn. Start
10.30 u met Gezinsloop t/m 11 jaar (1 km); 11.00 u: 5 km; 11.10
u: 10 Engelse mijlen; 11.45 u: 10 km. Inschrijven op dag zelf vanaf 9.00 u in kantine Legmeervogels. Inschrijfgeld: 1 km. Gratis bij
bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-; 10 km: €7,-; 10 EM: €8,-.
Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het liedjesprogramma “Xing zingt over opa’s en oma’s”. Intermezzo een
optreden door de meiden van de Glee Club van Colijn. Locatie:
danscentrum Colijn, Industrieweg. Aanvang: 15.00 u. Toegang:
gratis.
Workshop Mindmappen: begeleiden van kinderen en jongeren.
19.30-22.00 u. Kosten: €40,-. Info: informatie@pauliendubelaar.nl
en 06-11208341.
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

-

PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.

-

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
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 ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

-

-

Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond.
Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten. Ontvangen 10 januari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Legmeerplein 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een cafetaria. Ontvangen 9 januari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 59, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 11 januari 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 9 januari 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Het Fort 8, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een asbestdak en
het verhogen van de nok. Bezwaar: t/m 24 februari 2012.
Dorpscentrum
- Klipper 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning. Bezwaar: t/m 22 februari 2011.
- Wilhelminakade 5, vergunning aan de exploitant van café Drinken & Zo voor
het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m
20 februari 2012.
Thamerdal
- Zijdelveld 66a, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping.
Bezwaar: t/m 23 februari 2012.
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de zijkant, het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn aan de voorzijde
en het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar: t/m 21 februari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randweg, melding ontvangen van de Provincie Noord-Holland voor het realiseren van een uitweg van het perceel D 3095 naar de Randweg.
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BELEEF
BUITENDIJKS
Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestem-

WWW.UITHOORN.NL

mingsplan Beleef buitendijks als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPbeleefb-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. paragraaf 4.11 Water
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Meerwijk liggen met ingang van vrijdag 20 januari 2012
gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons
Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 18 januari 2012
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “TOLHUISSLUIS”
Toelichting
De Provincie Noord-Holland gaat de Tolhuissluis restaureren en zo veel mogelijk
in oude staat terug brengen. Het huidige bedieningshuisje dateert uit de jaren ’60
en is verouderd. Het voldoet niet meer aan de moderne (ARBO) eisen en moet
vervangen worden. Er komt een nieuw bedieningsgebouw dat voldoende werkruimte biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als alle benodigde apparatuur. Het bedieningsgebouw valt in het bestemmingsplan Landelijk gebied, dit
bestemmingsplan voorziet echter niet in een bestemming voor het bedieningsgebouw. Daarbij heeft dit nieuwe gebouw een iets groter ruimtebeslag dan het huidige gebouw. Daarom is in opdracht van de Provincie een nieuw bestemmingsplan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het bedieningsgebouw planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Toluissluis ligt in het kader van de inspraakprocedure van 20 januari tot en met 2 februari 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan
is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan een ieder een
inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De
raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Door middel van publicaties op de gemeentepagina’s in De Nieuwe
Meerbode, de gemeentelijke website en de Staatscourant zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 18 januari 2012
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SALE

informAtief
coLofon
sinds 1888

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

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

NU 20% tot 70% korting op
showroommodelleN vaN grote merken:
Sleep & Dream auping HülSta life time B-Clever
SCapa Home gelDerlanD eSSenza pip StuDio
BeDDingHouSe fiSCHBaCHer little Diva Carré

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

OP=OP

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

www.morpheus.nl

94*98_winter_11_02.indd 1

The Voice
22-12-11 14:52

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 0644222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Winnaars loterij Ivelina
Beautycenter bekend
Uithoorn - Het was een geweldige
open dag op 11 december bij Ivelina
Beautycenter, waarbij de thema’s ‘er
verzorgd uit zien’, ‘gezonde voeding’
en ‘in je eigen kracht staan’ centraal
stonden. Tijdens de open dag konden de gasten zich laten verwennen met een paraffine behandeling
voor de handen. De handen voelden heerlijk zacht aan, door de geweldige producten waar Ivelina mee
werkt. Ook konden de gasten kennis maken met Marjanne Kruyswijk,
counseling op een laagdrempelig
niveau en praktische vorm van hulpverlening. Tevens kregen de gasten van Marjonne de Niet, welzijns-

Mijmeringen

coach van Herbalife, een gratis welzijncheck en proefpakket van Herbalife met tips over gezonde (sport)
voeding, afslanken, aankomen en
op gewicht blijven.
Verder is een loterij gehouden en
de prijswinnaars hiervan zijn mevrouw Nagtegaal-Meijer en Myrna
Vischer. Beide dames hebben een
luxe schoonheidsbehandeling gewonnen ter waarde van 60 euro. José Melzemaekers wordt getrakteerd
op een cadeaubon van 25 euro. De
prijzen kunnen opgehaald worden
bij Ivelina Beauty center aan de Stationsstraat 14, tel. 06-42145815.

Zondag 29 januari in Nes aan de Amstel

Maak kennis met de
werking van kristallen
Nes aan de Amstel - Heb je ook
een kristal in huis en weet je eigenlijk niet goed hoe je de effecten hiervan kunt opmerken? Weet je
niet waar je het moet leggen in huis
of waar op je lichaam je het kunt
dragen? En hoe doe je een legging
van meerdere kristallen bij elkaar?
In een kennismakingsworkshop nemen Hans Tonk en Krista Somberg
je mee in de diverse ervaringen met
kristallen. Het is een dag van leren en ervaren, een beetje snuffelen aan bovenstaande en meer. Om
te ervaren hoe je contact kunt maken met een kristal en waar je die
voelt in je lichaam word je meegenomen in een meditatie met een
door jou meegebrachte of ter plekke gekozen steen. Ook werken Hans
en Krista in 2-tallen met kristalmandala’s. ‘t Belangrijkste van de dag is
dat je tijdens de dag de werking zelf
ervaart en thuiskomt met een diep
gevoel van rust en vrede.
Alvast wat weetjes:
Bergkristal is een makkelijk verkrijgbaar en vrij bekend kristal. Het
is helder en doorzichtig en lijkt op
glas. De hardste, helderste en duurste vorm die we kennen is diamant.
Maar bij verkopers van kristallen,
ook vaak mineralen genoemd, kun
je voor een paar euro leuke puntjes
vinden. Bergkristal wordt gevonden
in vele formaten en vormen. Toch
vind je in de natuurlijke vorm steeds
aan tenminste één kant 6 vlakken
die in een punt toelopen.
De industrie maakt veel gebruik
van bergkristal, als geheugenop-

slag in computers bijvoorbeeld of
geleiders. Voor persoonlijk gebruik
is bergkristal een ‘alleskunnertje’.
Draag een bergkristal in je zak en
je zuivert je eigen lichaam en geest.
En wat moet je je dan voorstellen
bij het zuiveren van je geest? Bijvoorbeeld het beter kunnen focussen, met een helderder blik naar een
probleem kunnen kijken of negatieve gedachten los kunnen laten. Leg
je een bergkristal in een ruimte dan
zuiver je de ruimte. Handig bijvoorbeeld in de buurt van een apparaat
dat straling afgeeft.
In de workshop gebruiken Hans en
Krista vaak speciale natuurlijk gevormde bergkristallen met 2 punten
aan beide einden, de zogenaamde
‘dubbeleinders’. Zij gebruiken deze om overtollige energie af te voeren en positieve energie te versterken. Zo versterken ze met bergkristal ook de werking van andere kristallen.
Omdat werken met kristallen ook
heel persoonlijk is, wordt gewerkt
met twee trainers.
Wil je meer weten en ervaren? Geef
je dan op vóór 23 januari op info@
bmvitaal.nl De kosten bedragen 75
euro (2e persoon halve prijs voor 29
januari). De workshop wordt gegeven in Tai chi School van Geel in Nes
aan de Amstel op zondag 29 januari
van 11.00 tot 16.30 uur.
Wil je nog meer met kristallen? Op
zondag 19 februari is er een vervolgworkshop. Voor meer info over
de trainers: www.bmvitaal.nl en
www.innerflame.nl. Zie ook advertentie elders in dit blad.

Lokaal talent op het
podium van The Mix
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 21
januari organiseert een aantal enthousiaste jonge muzikanten een
bandavond in jongerencentrum The
Mix. De leden van de rockband The
Dead Wings hebben zich ingezet
om de lokale muziekscene te ondersteunen. Op zaterdag zullen twee
locale muziekgezelschappen het
podium van The Mix betreden.
Buiten de lokale acts zal als eerste
een band uit het oosten van het land
het spits afbijten.
Het Overijsselse Orange Maplewood combineert de liefde voor de
muziek uit de jaren ’60 met hedendaagse rockhelden.
The Dead Wings is een veelzijdig powertrio uit Vinkeveen en Uithoorn. De band heeft maar één doel

en dat is het platspelen van de Nederlandse podia. Begin februari zal
de band een nieuwe cd uitbrengen.
Nieuwe nummers van deze plaat
zullen aanstaande zaterdag ten gehore worden gebracht.
Als afsluiter van de avond zal de inmiddels bekende band Wolfhunters
zijn kunsten tonen, de Uithoornaars
staan garant voor een gezellige
avond. Wolfhunters werkt sinds een
aantal weken met een nieuwe zanger. Ben Haze heeft de vorige frontman vervangen. Aanstaande zaterdag is voor de nieuwe
charismatische frontman de vuurdoop. Entree: drie euro. De deur
gaat om 21.00 uur open. Aanvang
21.15 uur.

Bijeenkomst jongeren over wonen
Uithoorn - Donderdag organiseert
het jongerenwerk van Uithoorn in
samenwerking met Woningbouwvereniging Eigen Haard een bijeenkomst speciaal voor jongeren die
geïnteresseerd zijn in wonen.
Eigen Haard zal een presentatie geven die specifiek voor jongeren bedoeld is. Heb je vragen over wonen
in Uithoorn zoals bijvoorbeeld: hoe
je je het best kunt inschrijven, waar
je dat doet, of je recht hebt op ur-

gentie en zijn er eigenlijk jongerenwoningen?
De bijeenkomst is morgenavond,
donderdag 19 januari, en vindt
plaats in Jongerencentrum The Mix.
De deur gaat om 19.00 uur open en
de presentatie zal om 19.30 uur beginnen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Jongerencentrum The Mix
is gevestigd aan de J.A. van Seumerenlaan 1.

Door Flavoring
Afgelopen vrijdag zat ik net als voorgaande weken gekluisterd aan
de buis voor een van de vele talentenjachten van de afgelopen jaren, the voice of Holland. Alweer enkele jaren geleden begon het met
Idols, X-factor, Holland got talent en ga zo maar door, maar the voice is persoonlijk mijn favoriet. Het is bijzonder dat er zoveel televisieprogramma’s zijn die draaien om het vinden van nieuw zangtalent.
Nieuw in deze tussen aanhalingstekens want steeds vaker zie je redelijk bekende Nederlanders voorbij komen in een auditieronde. Wat
is het toch, dat al die mensen aantreden in een dergelijk televisieprogramma alsof het de enige kans is op succes in de muziekbusiness?
Bij Idols waren de voorrondes geweldig omdat het daar draaide om
het principe leedvermaak. Heel wat jongeren hebben daar de longen
uit hun lijf staan zingen, terwijl de jury schuddenbuikend ofwel treurig hoofdschuddend de kandidaat naar huis stuurde. Voor de televisiekijker op de bank een mooie gelegenheid om zelf voor jury te spelen en ook een oordeel uit te spreken. Bij Idols draaide het niet alleen
om zang, maar ook of je het in je had om een idool te zijn, of je een
bepaalde uitstraling had.
Het mooie van the voice is dat het gaat om blinde audities en het dus
in eerste instantie alleen gaat om de stem en de zang. Hoe mooi zijn
dan de televisiemomenten als je de juryleden stuk voor stuk ziet omdraaien, omdat ze vallen voor een stem. In deze opzet is ook duidelijk
te zien dat de coaches echt coachen en dat zal zeker de meerwaarde
zijn van dit programma voor de deelnemers.
Alle respect voor televisiemakers (en in deze John de Mol) dat ze elke keer weer nieuwe dingen kunnen verzinnen. Net als je denkt dat je
alle varianten wel hebt gehad van de ouderwetse talentenjacht wordt
er weer een nieuw format bedacht dat opnieuw er voor zorgt dat het
een kijkcijferhit is. En dan heb ik het nog geeneens gehad over aanverwante programma’s zoals So you think you can dance.
Waar ik me wel aan kan ergeren, is de onstuitbare en volop aanwezige manier van stemmen via de sms! Ik heb nog nooit een sms gestuurd om een kandidaat door te stemmen. Misschien komt het doordat ik in de doelgroep tussen de dertig en de veertig jaar val? Ik spendeer liever mijn geld (als alle vaste lasten zijn betaald) aan leuke dingen als vakantie of een theaterbezoek en als het moet gaan om anderen dan aan goede doelen. Maar een wannabe zanger of zangeres
naar de volgende ronde doorstemmen, sorry dat vind ik geldverspilling. Ik vermoed dat jongeren veel vaker meedoen met sms stemmen
en naar mijn mening krijg je dan nooit een echt eerlijke keus. Maar
ja, in deze is het dus wie betaalt, bepaalt. Als je het de moeite waard
vindt om te stemmen, zul je waarschijnlijk ook later de cd kopen of
het nummer downloaden.
Maar aanstaande vrijdag is het afgelopen, dan is de finale en kunnen we niet langer meeleven met Erwin Nyhoff, Paul Turner, Iris Kroes
en Chris Hordijk. En eerlijk gezegd vind ik de finale een anti-climax
en hoef ik het geeneens meer te zien. Wat ik het leukste vind, heb ik
allemaal al gezien en wie er ook gaat winnen. Ik hoop echt dat diegene een mooie carrière opbouwt voor de lange termijn. De realiteit
zal echter zijn dat ook met een geweldige start als the voice de weg
naar het sterrendom geen rozengeur en manenschijn is, maar gewoon heel hard werken.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten
witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Veldmuis: kater {Main Coon}; langharig met witte bef
en grijs cyperse rug en donkere pluimstaart; zijn naam is Diesel.
Gevonden:
- Uithoorn, Troelstralaan 11: magere zwart/witte kat met bruin.
- Mijdrecht, Houtduif: lichtbruine hond.
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,
witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
wollig, goed gevoed.
- De Kwakel, Noord-zuid route: grijs/witte kat met chip.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wijzigingen in de
WWB

Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt. Daarnaast wordt een groter appél gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering
aanvragen in 2012, moeten eerst vier weken
actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn direct van
toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en
schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4)

5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen
mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering iets
te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
gemeenschappelijke regeling Aalsmeer- Uithoorn en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regels
vaststellen over de wijze waarop zij
invulling geeft aan haar bevoegdheden
op grond van deze wet. Dit wordt onder
andere vastgelegd in het Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn. Hierna te noemen Besluit
Wmo 2011 (versie 4).
In het Besluit 2011 Wmo (versie 4) is
de hoogte van de financiële tegemoetkoming van voorzieningen, opgenomen in de Verordening Wmo 2011
Het Besluit Wmo 2011 (versie 4) is met
terugwerkende kracht per 1 november 2011 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 28
december 2011.
Het Besluit Wmo 2011 Wmo (versie 4)
ligt van 23 januari 2012 tot en met 5
maart 2012 ter inzage in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn.

tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging verstuurd!
Het ‘Tevredenheidsonderzoek huishoudelijke
verzorging’ is afgelopen week (9 t/m 13 januari) verstuurd aan alle cliënten die in 2011 hulp
hebben ontvangen van één van de zeven door
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gecontracteerde Zorgaanbieders.
Vorig jaar hebben wij dit onderzoek verricht om
hiermee de volgorde van de cliënttevredenheid
over de Zorgaanbieders te bepalen. Deze volgorde is verwerkt in een Ranking en deze wordt
meegestuurd naar alle cliënten die huishoudelijke verzorging toegekend hebben gekregen.
Zij kunnen de Ranking gebruiken als een hulpmiddel om een keuze te maken voor een Zorgaanbieder. De geldende Ranking staat ook op
de websites van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn (www.aalsmeer.nl en www.uithoorn.nl).
Alle cliënten die een Tevredenheidsonderzoek
hebben ontvangen, kunnen dit tot 15 februari
2012 deze retourneren door gebruik te maken
van de bijgesloten antwoordenvelop. De resultaten van het Tevredenheidsonderzoek verwerken wij in de nieuwe Ranking.
Begin mei 2012 maken wij de geactualiseerde
Ranking bekend op deze driewekelijkse G2pagina en op de websites van de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn.
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Schansgebied startpunt voor herinrichting
(Vervolg van voorpagina)

Impressie na nieuwbouw en
herinrichting van de Schans

Torens met middenschip Schanskerk
en pastorie moeten behouden blijven

Plangebied rondom de Schans

Schansgebied met ruimte
voor zo’n tachtig parkeerplaatsen

De Schans met woonhuizen en
winkeltjes zoals het er nu uitziet

Impressie van de kleinschalige woningbouw die past bij het historische karakter

Modelstudies aan de hand van een maquette voor invulling van het Schansgebied

Uitbreiding van Het Rechthuis kan in de
plannen worden opgenomen

Het is de bedoeling in deze krant regelmatig aandacht te schenken aan
een – voor zover mogelijk - uitgewerkt of op stapel staand deelplan
van het masterplan en wat de stand
van zaken van het moment is. Daarbij
zal het ene plan breder worden verwoord dan het andere, afhankelijk van
de voorhanden zijnde (gemeentelijke)
informatie. Overigens kan men de uitleg van het masterplan ook in woord
en beeld zien in het onlangs geopende Informatiecentrum in de Dorpsstraat 15. De herinrichting van het
Amstelplein en het Oude Dorp is gekoppeld aan de zogeheten ‘Garagevariant’, waarbij na omlegging en ingebruikname van het nieuwe gedeelte
van de N201 er geen doorgaand verkeer over de Irenebrug meer mogelijk
is. De brug en het bestaande deel van
de Mijdrechtse Zuwe worden dan benut als toegang voor het verkeer vanuit Amstelhoek naar de ondergrondse parkeergarage onder het Amstelplein. Dit is zo goed als zeker omdat
met name de provincie Noord-Holland eerder heeft laten weten op basis
van nader onderzoek geen bezwaren
meer te hebben tegen deze variant.
De kruisingen van de nieuwe N201
zullen voldoende afslagen en mogelijkheden krijgen waarbij doorgaand
en afslaand verkeer elkaar niet in de
weg zullen zitten. Kort gezegd houdt
dit in dat bij het opstellen van plannen
voor het Amstelplein, het Oude Dorp
en de Waterlijn, definitief wordt uitgegaan van de garagevariant waaraan
ook de gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven.
Schansgebied startpunt
Het gebied rond de Schans bijt het
spits af bij de planvorming en uitvoering van het masterplan. Daar
is in verhouding met andere deelprojecten veel over te vertellen omdat de Schanskerk als monument al
vaak onderwerp van gesprek is geweest en de uitvoering van de plannen rondom de Schans in verhouding snel te realiseren zijn. Ook al
omdat dit niet direct een samenhang heeft met de omlegging van
de N201. Zoals het er nu naar uitziet wil de gemeente in 2013 al starten met de uitvoering. Daarbij zij aangetekend dat de plannen voor herinrichting van het gebied zodanig moeten zijn opgesteld, dat die onafhankelijk zijn van wat er eventueel in
de toekomst met de Schanskerk
zal gebeuren. Overigens is de gemeente wel in gesprek met het Bisdom Haarlem en het bestuur van de
RK Emmaüsparochie over de toekomst van de Schanskerk.
De Schans wordt samen met het Oude Dorp in het masterplan gezien als
de historische kern van Uithoorn. In
dit deelproject wordt de kwaliteit van
de openbare ruimte verbeterd. Er is
ruimte voor kleinschalige nieuwe bebouwing voor wonen, ambachtelijke functies en horeca. Bijvoorbeeld
uitbreiding van het Rechthuis en de
bierbrouwerij, ateliers voor sieraden,
antiquairs, galeries, winkels voor
streekproducten en dergelijke. Het
herstel van de historische structuur
aan de Schans en het vormgeven van
de overgang van het centrum naar de
Meerwijk zijn een belangrijk gegeven
in het masterplan. Het continueren
van de kleinschaligheid van de bebouwing, passend bij het historische
karakter, is daarbij bepalend.
Functie Schanskerk
Voor de Schanskerk is het behoud
van de torens als beschermd dorpsgezicht van Uithoorn, de pastorie en
het karakteristieke middenschip essentieel. Vier jaar geleden werd de

kerk buiten gebruik gesteld. Reden
was de slechte bouwkundige staat
waarin die verkeerde. Na een aantal
reacties vanuit de bevolking, waaronder de stichting B.O.U.D (Behoud
Ons Unieke Dorpsgezicht), besloot
de gemeenteraad in 2009 zich in te
spannen om delen van het kerkgebouw te behouden, mede om reden
van het beeldbepalende karakter.
Het parochiebestuur en de gemeente laten gezamenlijk twee onderzoeken uitvoeren die bepalend waren voor de toekomst van het kerkgebouw en de mogelijke functies die
het zou kunnen krijgen. Een onderzoek naar de fundering van het kerkgebouw zal moeten uitwijzen of dit
voor de komende veertig (…) jaar
over voldoende draagkracht en stabiliteit beschikt om het huidige gebouw bestaansrecht te bieden. Bovendien moet er antwoord komen
op de vraag of de fundering sterk
genoeg is om een of meer verdiepingsvloeren in de kerk aan te brengen. Geotechnisch onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre eventuele boven- en ondergrondse bouwactiviteiten rond de kerk van invloed zijn op
de fundering en het bestaande gebouw. Het onderzoek zal tevens duidelijkheid verschaffen welke kansen
en beperkingen er zijn voor de hoeveelheid bebouwing. Hierover wordt
half februari een uitspraak verwacht.
Samen met inwoners…
De opzet en invulling van de plannen doet de gemeente niet op eigen
houtje. Ondernemers en een handvol
bewoners uit de omgeving die daaraan hun medewerking wilden verlenen zijn vorig jaar uitgenodigd deel
te nemen aan bijeenkomsten en
workshops om gezamenlijk tot planvorming te komen. Een en ander met
de inbreng van het stedenbouwkundig bureau IMOSS en met gebruikmaking van maquettes en modellen.
Naast het bespreken van de discussie- en aandachtspunten gingen de
bewoners tijdens de workshops druk
aan de slag met de maquette. Huizen
en onderdelen werden geplaatst en
verschoven, waarbij de resultaten digitaal werden vastgelegd. De uiteindelijke opstelling werd na afloop van
de workshops aan elke deelnemer in
de vorm van beeldmateriaal gepresenteerd.
Vorig jaar zijn er vier bijeenkomsten
geweest, t.w. op 14 september, 24
oktober, 23 november en 12 december. Op 13 februari van dit jaar is er
wederom een bijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomsten werden talloze
vragen gesteld over de (nieuwe) bebouwing, parkeerruimte, winkelinvulling, winkelbevoorrading enzovoort,
waarop evenzoveel antwoorden werden gegeven. Niettemin blijven er
onduidelijkheden bestaan waarop
nog antwoorden zullen moeten worden geformuleerd. Zoals waar alle
auto’s moeten blijven die nu op het
parkeerterrein staan geparkeerd nu
daar woningbouw wordt gepland.
“Wij hebben de gemeente bij onze inbreng in de plannen daar al op
gewezen. Dat komt allemaal nog en
daar krijgt u nog antwoord op, werd
ons verteld. Maar we mogen alleen
meepraten of we de geveltjes en het
pleintje voor de deur wel leuk vinden. Maar bij essentiële zaken worden we er buiten gelaten of krijgen
we ontwijkende antwoorden. Men
gaat gewoon zijn eigen gang. Het is
een prestigeobject van de gemeente”, vertelt een bewoonster aan de
Schoolstraat die op het parkeerterrein uitkijkt. “Waar de bewoners hun
auto’s moeten laten is al zo’n duister

verhaal. Er zijn tachtig parkeerplaatsen. Als AH op zondag open is staan
de auto’s bij mij bijna in de voortuin.
Je kunt nergens je auto kwijt. Een
schrijnend tekort aan ruimte. Mensen gaan nu eenmaal per auto boodschappen doen. En als het kerstmarkt is of een groot feest in Het
Rechthuis kan je het hier ook vergeten. In de nieuwe plannen is er nagenoeg helemaal geen plek meer voorzien. Ze weten nog niet eens wat ze
met de kerk gaan doen en wij komen met elkaar in een nauw straatje
te wonen. Waarom het huidige plein
niet gewoon opknappen en er wat
leuks van maken met behoud van
parkeermogelijkheid? Schept ook
ruimte en scheelt bovendien een hele
hoop geld. Het architectenbureau dat
dit samen met de gemeente op poten zet, vaart er natuurlijk wel bij”, aldus de bewoonster die duidelijk geen
voorstander is van de manier waarop
de gemeente het Schansgebied een
ander aanzien wil geven. “En velen
met mij”, liet zij zich tot slot ontvallen.
Gl obaal pl an
Al met al komt het erop neer dat voor
het Schansgebied een globaal plan
wordt gemaakt, waarbij als basis het
gegeven van het masterplan wordt
gehanteerd. Voor het Schansgebied
gelden onder meer de volgende vertrekpunten voor de nadere uitwerking van plannen:
• aansluiting op historische bebouwing en behoud monumenten;
• bouwruimte in ieder geval op het
parkeerterrein e.o. rond de kerk;
• kleinschalige ontwikkeling, twee
bouwlagen met een kap;
• behoud torens Schanskerk en
pastorie plus de contouren van
het middenschip;
• bijzondere plek maken voor
Schanskerk en voor het Rechthuis
(voetgangersgebied). Plek dient
om even te zitten of voor uitvoering van kleine straat optredens.
Het te ontwikkelen plan bestaat uit
een zogeheten ‘stedenbouwkundig verkavelingplan’, waarin staat
hoe de nieuwe bebouwing in het gebied wordt ingepast en een ‘beeldkwaliteitplan’. Hierin staat omschreven welke wensen er zijn voor het uiterlijk van de bebouwing en de inrichting van straten en pleinen. Deze
twee plannen worden vertaald in een
programma van eisen, dat vervolgens
uitgangspunt is voor de partij die uiteindelijk het Schansgebied gaat ontwikkelen.
Aan beide plannen is intussen volop
aandacht geschonken. Met behulp
van verschillende modelstudies en
invulling daarvan tijdens gehouden
groepsworkshops heeft elke deelnemer zijn visie en wensen zoveel mogelijk ingebracht. Er werden talloze aardige en passende ideeën ingebracht en ook zinvolle toevoegingen. Zoals hoe de (nieuwe) winkels
zullen worden bevoorraad in de nieuwe structuur…
Op 13 februari van dit jaar zal (voorlopig) de laatste bijeenkomst in dit
stadium plaatsvinden. De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het
Schansgebied zijn dan geformuleerd
en worden met de bewoners en ondernemers besproken. Het is te hopen dat er veel bewoners en ondernemers zullen zijn om voldoende
draagvlak te creëren. (Maar als dat
niet zo is?....). De bedoeling is om de
plannen daarna voor te leggen aan
de gemeenteraad die – bij goedkeuring - ze op (korte) termijn zal vaststellen. Pas dan gaat de volgende fase in en wordt een (definitief) stedenbouwkundig plan gemaakt.
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Geslaagde nieuwjaarsborrel op Park Krayenhoff

Diamanten huwelijk in
De Meerwijk
Uithoorn - Er is een huwelijksjuweeltje in Uithoorn ontdekt: zestig jaar getrouwd en dat is diamant. Zoiets kom je nog maar sporadisch tegen en het zal in de toekomst naar verwachting nog zeldzamer gaan worden. Want hoeveel
huwelijken houden tegenwoordig
zo lang stand? Christiaan (Chris)
en Antonetta (Netty) van LeeuwenZohlandt in De Meerwijk hebben er
kennelijk geen moeite mee gehad.
Natuurlijk speelt ook de gezondheid
in het leven een rol, maar toch. Op
maandag 16 januari vierden zij hun
diamanten bruiloft! Burgemeester
Dagmar Oudshoorn kwam persoonlijk het bruidspaar gelukwensen en
bracht een cadeautje mee. Ook was
er een brief van Hare Majesteit de
Koningin. Ter gelegenheid van de
jubileumbruiloft werd afgelopen zaterdag in kleine kring een gezellig
feestje gevierd in Het Rechthuis.
Chris werd geboren op 11 augustus
1930 in Rotterdam en Netty zag in
dezelfde plaats op 2 juni 1928 het
levenslicht. Zij traden op 16 januari 1952 in het huwelijk in het stadhuis van Rotterdam en trouwden
voor de kerk op 15 april 1952 in
de Parochiekerk van Sint Theresia
van het Kindje Jezus in Rotterdam.
Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren, twee dochters en een
zoon. Chris en Netty smaken het genoegen zeven kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen te zien opgroeien in hun leven.
In eerste instantie kwam het echt-

paar te wonen in Rotterdam-Charlois. Chris werkte toen bij Piet Smit
Scheepsbouw in Rotterdam maar
ging uiteindelijk op zoek naar ander
werk en een betere woonruimte. Zo
kwamen zij eind jaren vijftig in Amsterdam terecht, waar zij tot de jaren
zeventig woonden en werkten. Veel
van de vrije tijd werd doorgebracht
op Camping De Drecht bij Bilderdam. Daarbij kwamen zij nogal eens
in Uithoorn en dat bleek een aantrekkelijk dorp te zijn. Kortom, Uithoorn werd een trekpleister.
Naar Uithoorn
Begin jaren zeventig liet men Amsterdam achter zich want Chris
kwam bij de gemeente Uithoorn in
dienst als huismeester van de Schuman-, Rome- en Monnetflat aan de
Europarei. Hij kreeg een woning in
de Schumanflat aangeboden. Het
was er prettig wonen en uiteindelijk vonden ook veel buren en bekenden uit Amsterdam in Uithoorn
en omgeving er hun domicilie. Het
werkgebeid van de Europareiflats
breidde zich uit met appartementen
aan het Amstelplein, Ebro en Roland Holstlaan. Begin jaren negentig
vonden Chris en Netty woonruimte
aan de Roodhalsgans in De Meerwijk, waar zij nu nog wonen. Na zijn
pensionering werd Chris als huismeester van de Roodhalsgans aanspreekpunt. Dat is tot op de dag van
vandaag eigenlijk nog steeds zo. In
totaal wonen zij nu 42 jaar in Uithoorn.

Op haar beurt heeft Netty zich in
haar werkzame leven ook niet onbetuigd gelaten. Zo gaf zij haar beste krachten aan het Sint Hippolytus
Ziekenhuis in Delft, werkte vervolgens bij banketbakkerij Scheepstra in Amsterdam en uiteindelijk
tot haar pensionering bij Vroom &
Dreesmann in Amstelveen. Daarnaast was zij in haar vrije uurtjes
ook nog representant en verkoopster van Tupperware huishoudartikelen.
Netty en Chris zijn tot op de dag van
vandaag actieve mensen die kunnen terugkijken op een veelzijdig
leven. Zij genieten bekendheid als
‘huismeestersechtpaar’ dat buurtbewoners de helpende hand toesteekt of mentale steun met een kop
koffie aanbiedt als dat nodig is.
Het zijn bepaald geen stilzitters. Ze
zijn vaak op pad, gaan winkelen, op
(familie)bezoek, leggen graag een
kaartje (klaverjassen), waaien graag
uit in Katwijk, brengen krantjes
rond, doen mee aan jeu de boules
of houden thuis hun geest scherp
met een computerspelletje.
Welaan, Netty en Chris, u bent beiden nog vief en levenslustig. Dan is
er grote kans dat de diamant te zijner tijd een nog mooier juweel wordt
in de vorm van een briljant. En dat is
65 jaar huwelijk. Een haalbare kaart!
De Nieuwe Meerbode feliciteert u
met het behalen van deze mijlpaal
in uw leven. Volgende keer willen
we er graag ook weer bij zijn…

Nieuwjaar voor gezamelijke buurtbeheren
Uithoorn - Op zaterdag 14 januari vond in Buurthuis Ponderosa de
nieuwjaarsreceptie plaats van de
gezamenlijke buurtbeheren. Dit jaar
was buurtbeheer van Dorpscentrum
Uithoorn aan de Amstel de gastheer.
Ofschoon de opkomst niet overweldigend was, was het toch erg gezellig. De vrijwilligers van Ponderosa deden uitstekend hun best om
de inwendige mens van een natje
en droogje te voorzien, hetgeen erg
gewaardeerd werd.
In een korte speech van de voorzitter van het Dorpscentrum memoreerde hij een aantal hoogtepunten van de diverse buurtbeheren zoals onder andere de activiteit op het Amstelplein van Buurtbeheer Meerwijk en het spektakelstuk
Eurooopera van Buurtbeheer Europarei. Ook ging hij nog even in op
de naamsverandering van buurtbeheer Het Oude Dorp naar de nieuwe
naam: Dorpscentrum Uithoorn aan
de Amstel. Dit laatste in verband
met de bouw van nieuwe woningen
in de Vinckebuurt.

KnA’s Harmonie is al volop aan het
repeteren voor het Midwinterconcert op zaterdagavond 4 februari in
de Schutse. Dit wordt een prachtig
concert in samenwerking met Interkerkelijk koor United, dus kom lekker luisteren en genieten van mu-

worden voortgezet. Het doel van de
nieuwjaarsborrel was dat de bewoners elkaar beter zouden leren kennen onder het genot van een hap-

Elke derde zaterdag van de maand

IVN winternatuurwandeling
Regio - De meesten van u wandelen wel eens in de natuur. En dan
vooral in de zomer. Met het IVN kunt
u ook in de winter de natuur ervaren. Voel de koude prikkelen op uw

gezicht en trotseer de harde wind.
Elke derde zaterdag van de maand
is er een winternatuurwandeling. Op
zaterdag 21 januari is de eerstvolgende. Met de auto vertrekken de

Bent u een emotie-eter?

Het nieuwe jaar biedt u
nieuwe kansen!
Uithoorn - Binnenkort start in Uithoorn een nieuwe cursus met als
thema emotie-eten. Veel mensen
zijn het nieuwe jaar in gegaan met
goede voornemens: gewicht verliezen, gezonder eten, meer bewegen.
Maar wat als die voornemens niet
zo makkelijk uit te voeren zijn? Als
er meer achter de eetgewoontes zit?
Bij nogal wat mensen met overgewicht spelen er dieperliggende factoren. De cursus emotie-eten gaat

hier op in. Zo gaat het bijvoorbeeld
over welke emoties er meespelen bij
de zin in eten, over hoofd- en buikhonger en over het zelfbeeld.
Op de website van Deli Line Gewichtsbegeleiding, www.delil-line.nl
, is een test te vinden die meer inzicht geeft of u een emotie-eter bent
of niet. De cursus wordt geleid door
eigenares Bernadette Blauwhoff gewichtsconsulente en personal
coach, en Elma Kanis-Goulooze -

Goed geschoten...

je en een drankje. Daarnaast kon
iedereen genieten van een verrukkelijke erwtensoep met roggebrood
met katenspek. De bewonerscommissie kijkt terug op een geslaagd
initiatief. Reacties van de bewoners
waren zeer positief. Het vraagt zeker om een vervolg. In de onherkenbare parkeergarage was het leuk
om met andere bewoners in contact
te komen buiten het dagelijkse gedag zeggen. Opgemerkt moet worden dat deze nieuwjaarsborrel niet
plaats had kunnen vinden zonder
een financiële ondersteuning van
Eigen Haard, Buurtbeheer Legmeer,
UBA bouw en Vastgoed Park Krayenhoff cv en niet te vergeten de inzet van de feestcommissie, vrijwilligers en de professionele inbreng
van één van de bewoners, de heer
Fred Bot (catering).
deelnemers de auto naar het wandelstartpunt. Doe stevige waterdichte schoenen aan en neem iets
(warms) te drinken mee. De start
is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van de begraafplaats aan
de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Wilt
u meer informatie, dan kunt u bellen naar Yfke Zijlstra: (0297)287223.
Ook kunt u de website van het IVN
raadplegen.
diëtist en leefstijlcoach. In de cursus
wordt volop ruimte geboden om ervaringen te delen en om aan de slag
te gaan met de thema’s die bij de
deelnemers spelen. Overigens kan
deze cursus ook worden gevolgd
in combinatie met een op maat gemaakt dieetadvies, of in combinatie met het eiwitdieet Prodimed. Dat
sluit helemaal aan bij de persoonlijke aanpak die centraal staat bij de
begeleiding die Deli Line biedt. Het
belooft al met al een mooi jaar te
worden met nieuwe kansen om een
gezond gewicht te bereiken en lekker in je vel te zitten! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de
cursus die op woensdag 1 februari
van start gaat. Voor meer informatie
zie advertentie elders in deze krant.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs,
aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks,
het geeft niet wat, maak daar een foto van,
een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Aansluitend sprak ook wethouder Verheijen de aanwezigen even
toe. Hij memoreerde hoe belangrijk
buurtbeheren in de diverse buurten is en dat ze daarbij zorgen voor
een goed woonklimaat. Hij wilde liever geen onderscheid maken tussen
wat de vorige spreker noemde ‘professionals en andere mensen’ die
goed met elkaar samenwerken. Volgens de wethouder zijn ‘die andere
mensen’ zeker niet minder profes-

Muziekvereniging KnA al
volop in gang dit jaar
Uithoorn - Het jaar 2012 is begonnen en Muziekvereniging KnA is al
weer druk aan het repeteren voor de
vele leuke dingen die er voor dit jaar
op het programma staan.
U zult haar Jeugddrumfanfare en
Majorette weer met regelmaat op
straat tegenkomen en zij zullen u
verblijden met muziek en dans.

Uithoorn - Recent nog in het
nieuws door het ontbreken van een
behoorlijke bestrating, nu nieuws
van een geheel andere orde. Op zaterdag 7 januari is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd door de
bewonerscommissie van het appartementencomplex Park Krayenhoff in Uithoorn. Alle bewoners van
de Noord- en Zuidzijde waren hiervoor uitgenodigd. De response was
groot. 80 bewoners hadden van te
voren al laten weten dat zij aanwezig zouden zijn. Een gedeelte van de
parkeergarage werd omgetoverd tot
een gezellige ruimte omringd met
planten, opgevrolijkt met vlaggetjes,
verlichte statafels, zitjes en een partytent. De hapjes en drankjes waren, uitgestald op een buffet, ruimschoots aanwezig. Alle bewoners
werden ontvangen met een glas
champagne en na de toespraak van
de voorzitter van de bewonerscommissie kon het gezellig samenzijn

ziek en zang. Het KnA Dweilorkest
laat de Carnavalsklanken door het
KnA gebouw schallen en hun Opleidingsorkest is volop aan de gang
om allerlei verschillende nummers
in te studeren voor de komende optredens en concerten.
Zou u zelf muziek willen maken?
Natuurlijk zien de leden van Muziekvereniging KnA u graag bij hun
verschillende optredens en concerten verschijnen om lekker van muziek en show te genieten. Maar wat
dacht u er van om zelf een instrument te leren bespelen of misschien
wel een van uw kinderen. Er is bij

sioneel, waarmee hij doelde op het
vakmanschap van de vele vrijwilligers in buurtbeheer. Dat wenst hij
graag zo te houden.
Volgend op deze speeches wisselden de aanwezigen nog veel mooie
verhalen en nieuwtjes uit. Middels een afvaardiging van de fractie Gemeentebelangen gaf ook de
gemeenteraad aan hoeveel belang
wordt gehecht aan een goed functionerend buurbeheer.
KnA voor eenieder volop keus om
muzikaliteit tot een leuke hobby te
laten uitgroeien. Lijkt het u dus leuk
om een blaasinstrument of slagwerk te bespelen of te dansen in de
shows van de Majorettes of Twirl die
nieuw zijn bij KnA, kom dan gerust
eens langs in het KnA gebouw en
wandel binnen tijdens een van de
repetities. Ook als u al een instrument bespeelt bent u van harte welkom. Hoe meer mensen hoe meer
plezier en muzikale kwaliteit binnen
deze vereniging.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de KnA website of spreek hen
gewoon aan op straat tijdens een
van de optredens.
KnA wil u allen alsnog via de Meerbode een vrolijk, cultureel maar
vooral een muzikaal 2012 toewensen.

Wandelen op het ijs
Het ijs in de polder langs de Drechtdijk in De Kwakel is nog flinterdun. Voor deze twee zwanen was
het net sterk genoeg voor een wandeling in de
ochtendzon.
Foto: Ton Kamminga

Prijsuitreiking bij Catsman
Uithoorn - Tijdens de succesvolle
‘Opel Testdag’ bij Catsman Opel is
de heer J. van Kempen uit De Kwakel in de prijzen gevallen. Tijdens de
testdag konden de bezoekers meedoen aan de wedstrijd ‘Raad de
schade’. In de showroom stond een
heuse schadeauto met een behoorlijke achterschade. Aan de bezoeker de uitdaging: raad het schadebedrag.
Degene die het dichtst bij het schadebedrag kwam zou een waardecheque van 40 liter brandstof ontvangen. Afgelopen zaterdag heeft
Rob Catsman deze cheque overhandigd aan de heer J. van Kempen.
De heer Van Kempen heeft deze direct verzilverd bij tankstation Kroezen aan de Anthony Fokkerweg.
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Instituut voor totale huidverbetering en professioneel advies

Nieuwe locatie Périne
feestelijk geopend

Mijdrecht - Na veertien jaar op Hofland
gevestigd te zijn geweest, opende Périne Heerooms met haar team van zes
gespecialiseerde medewerksters afgelopen zaterdag 14 januari feestelijk haar
geheel vernieuwde en grotere vestiging
aan de Genieweg 8. Een goed bereikbare locatie met veel (gratis) parkeermogelijkheden voor de deur. Het nieuwe pand is tevens de kroon op haar
werk want dit jaar viert Périne haar 20-jarige bestaan als schoonheidsspecialiste. Een vak dat zij met passie en vakmanschap uitoefent. Regelmatige bezoekers van Instituut Périne en andere
belangstellenden werden onder het genoegen van een hapje en een drankje
van 10.00 tot 16.00 uur in de gelegenheid gesteld het fraai ingerichte pand
en de behandelkamers te bekijken. Tevens konden zowel mannen als vrouwen
geheel gratis genieten van een demohuidbehandeling en lichaamsmassage.
Velen lieten zich dit geen twee keer zeggen want in minder dan geen tijd waren
de behandelkamers bezet als gevolg
van de vele (voor)inschrijvingen. Périne
kon zich dan ook verheugen in een forse toeloop van haar cliënten. Maar ook
tal van andere nieuwsgierigen van binnen en buiten de gemeente De Ronde
Venen die wel eens wilden weten hoe
het er met hun huid voorstaat en daarover advies wilden hebben, gaven blijk
van hun belangstelling. Ook zij kregen
de nodige aandacht van de charmante medewerksters met en passant een
rondleiding ter kennismaking. Bij de in-

richting van het instituut is gekozen voor
een ‘stoer’ uiterlijk, eigentijds met een
natuurlijke look en laagdrempelig voor
mannen en vrouwen.
Innovatief anti-ageing programma
Instituut Périne voor huidverbetering en
anti-ageing heeft in de nieuwe vestiging
de beschikking over twee verdiepingen.
Op de begane grond vindt men de ontvangstruimte en een kleine winkel waar
huidverbetering- en -verzorgingsproducten te koop zijn, een kamer voor het geven van adviezen, drie behandelkamers
en een Multi Analyse Center (MAC) waar
op een geavanceerde manier de conditie van de huid kan worden gemeten. Een van de behandelkamers is zelfs
voorzien van een inloopdouche als onderdeel van overheerlijke lichaamsmassages die nu ook bij Périne worden gegeven. Op de eerste verdieping zijn nog
vier behandelkamers, voornamelijk voor
huidverzorging en –verbetering volgens
de methode Pascaud. Instituut Périne
behoort tot de selecte en gecertificeerde centra in Nederland die aan de Pascaudeisen van vakbekwaamheid, professionaliteit en inrichting voldoen. Het
gaat hier om het meest innovatieve anti-ageing programma van dit moment.
Een veel betere huidconditie en een
jeugdiger uitstraling zijn daarbij de opmerkelijke resultaten.
Persoonlijk huidadvies
“Een uitgebreide huiddiagnose die wij
met de MAC uitvoeren vormt de basis

van een goed huidadvies.
Wij kunnen een volledige en
objectieve huidanalyse uitvoeren waarop later de behandelingen worden afgestemd”, vertelt Périne. “Het
gaat daarbij niet alleen om
vrouwen want mannen zijn
bij ons net zo welkom om hun
huidproblemen te bespreken
en te laten behandelen. Vervolgens krijgt men een uniek
persoonlijk huidadvies en
worden de resultaten voor ons als huidspecialist in kaart gebracht.
De cliënt kan deze resultaten gebruiken voor verdere behandeling bij ons of
voor zichzelf thuis. Veel van onze cliënten komen vaak uitsluitend langs voor
aankoop van onze huidverzorgingsproducten die gericht zijn op verbetering van de huidconditie en aansluiten
op het advies of de behandelingen die
men bij ons heeft ondergaan. Vervolgens kunnen ze daarmee zelf hun huid
onderhouden. Het heeft overigens geen
zin om hier de huid te laten behandelen als men er thuis zelf niets aan doet.
Dat is zonde van het geld. Een en ander houdt in dat elke serieuze belangstellende die huidverzorging en/of verbetering wil, vrijblijvend bij ons kan binnenlopen voor advies of en/of aankoop
van producten. Voor advies kan dat op
openingsdagen van 9.00 tot 12.00 uur
en zaterdags de gehele dag. Men verplicht zich daarbij niet tot een behandeling bij ons. En wat meer is, wij heb-

ben aanbiedingen die tegemoetkomen aan elk budget, afhankelijk van
wat men voor een goede huidverzorging over heeft.”
Vijf pijlers
Périne laat weten dat door uitbreiding
van haar activiteiten en de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied
van huidbehandeling en huidverzorging
de locatie op Hofland te klein werd. Bovendien voldeed die niet meer aan de
gestelde eisen. Daarnaast was uitbreiding in de activiteiten zoals wellness en
Zen-massages een wens. “Wij wilden
ook een duidelijk onderscheid maken
tussen anti-ageing en huidverbetering.
Dat alles hebben wij nu kunnen realiseren. Op de eerste verdieping hebben
wij de Pascaud Experience een plaats
gegeven en beneden alles op het gebied van huidverbetering, hoewel dat
qua behandeling in elkaars verlengde
ligt. Aan de huidverbetering is ook een
stukje Zen-beauty toegevoegd, dus ont-

spanning. Dat is als een nieuw item aan
ons bedrijf toegevoegd. Wij steunen op
vijf pijlers: huiddiagnose, anti-ageing,
huidverbetering, Zen-beauty en acnébehandeling. Samen uit zich dat in een
totaaladvies aan de cliënt. Het adviescentrum dat wij hier hebben is uniek in
Nederland.
Daarbij vertellen wij ook hoe je thuis met
je huid moet omgaan om die gezond,
strak en jeugdig te houden. De behandelingen die men hier (eventueel) wil
ondergaan, haken daarop in.”
Mannen kunnen bij Périne eveneens uitstekend terecht. Zij hebben hun eigen
cosmeticalijn van het merk ‘Décleor’,
een merknaam waar Périne van meet
af aan bij haar vrouwelijke en mannelijke clientèle mee werkt. Een heerlijke
cosmetica die zorgt voor een combinatie van huidverbetering en meer uitstraling.
Meer weten? Bezoek dan de eveneens
vernieuwde website www.perine.nl. Of
maak een afspraak, tel. 0297-273121.

Ontdekken en Doen!

Eens een andere cursus dan anders
en toch heerlijk ontspannen?
Uithoorn - In Atelier De Rode
Draad gaan de komende weken tal
van activiteiten van start. Als een rode draad loopt het thema ‘Ontdekken en Doen’ door alle cursussen
heen. Of je nu komt schilderen, mediteren, masseren, zingen, of yoga
of mindfulness doen, steeds zul je
verbaasd staan om wat er allemaal
te beleven valt. Wil je meer weten,
neem dan contact op via telefoon
of mail. Vraag een Nieuwsbrief aan,
als je op de hoogte wilt blijven.
Joke Zonneveld: Spelend Schilderen, Kleur Bekennen. Je schildert
vanuit de beweging, en leert je handen te volgen, en zo geef je vorm
aan je eigen beelden. Ervaring gaat
voor resultaat, doen voor denken.
Spelend maak je kennis met de essentie van kleurgebruik. 10 lessen
vanaf 21 januari van 13.30 tot 16.30
uur; 6 lessen vanaf 16 januari en 26
januari van 9.30 tot 12.30 uur. www.
jokezonneveld.nl, info@jokezonneveld.nl, 020-6418680.
Jean Arthur: ‘Meditatie en meer’.

Een cursus voor je Zelf, rond inspiratie, beweging en verstilling in het
dagelijkse leven. 7x op dinsdag vanaf 24 januari t/m 13 maart van 19.30

tot 21.00 uur. Kosten: 105 euro. Informatie: jean.m.arthur@gmail.com,
tel. 0297-264878, www.praktijkainneamh.nl
Marleen du Clou:
Dender je vaak als
een intercity van
de ene naar de
andere deadline?
Werk je elke dag in
een hectisch tempo je ‘to do’ lijst af?
En denk je ’s
avonds: waar is
mijn dag eigenlijk gebleven? Als
je meer rust en
energie wilt, geef
je dan op voor een
mindfulness training.
Start 22 februari om 19.30 uur.
Kennismakingsavond is 15 februari om 19.30 uur.
Graag van te voren
aanmelden

per mail: m.duclou@kpnmail.nl, of
06-52498878.
Carla de Brave: Het Lied van de Ziel
in Uithoorn: mantra’s zingen en mediteren. Voor iedereen die zijn geest
wil kalmeren – maandelijks donderdag van 19.45-21.30 uur (7,50 euro).
Eerstvolgende keer 19 januari. Stem
en Expressie: Bewegen, ademen,
zingen en improviseren voor iedereen. Leer je stem kennen en goed
gebruiken, zodat je vrijuit kunt zingen. 18 februari, 10 en 24 maart van
9.30 tot 12.30 uur. Yoga and the Voice: tweewekelijks donderdagavond
vanaf 2 februari van 20.00 tot 21.30
uur.
Terug naar je innerlijke Stilte met
klankmeditatie en AyurYoga. www.
praktijkclarity.nl , 0297-567 773/0622608327.
Angeline Heerooms en Mechteld
Hoekstra: Zoek je een ontspanningsmoment met je kind? Massage is voor een kind fijn om indrukken beter te verwerken en los te laten. Je maakt je het masseren eigen
door over en weer met de andere
deelnemers in 4 avonden de lesstof
toe te passen. Data 13 en 20 februari en 5 en 12 maart van 19.30 tot
22.00 uur. info@praktijkhappyflow.
nl, 06-51144457.
Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken: Heb je wel eens het gevoel dat
het leven aan je voorbij gaat? Dan is
Mindfulness iets voor jou! Het richt
zich op de kwaliteit van het leven
hier en nu. Het leert je beter omgaan met dagelijkse stress en onvrede en zorgt ervoor dat je stopt
met piekeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met
stress, een burnout en slaapproblemen veel baat hebben bij een mindfulness training. Woensdagochtend vanaf 15 februari. www.leveninhetnu.com , 06-41887715 of 061353600.
De cursussen worden gegeven in
Atelier De Rode Draad aan de Prinses Margrietlaan 86.

Flink gespetter in The Mix
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 14
januari vond het vierde Harder Than
Heavy-feest plaats in Jongerencentrum The Mix. Dat de heavymetal
muziek weer leeft benadrukten de
drie bands op het podium van The
Mix! Oude bands met nieuw bloed
in de gelederen, want de hoogtijdagen van deze muziekstijl waren in
de jaren tachtig.
Zo speelde het Amsterdamse Eardanger met twee oudgedienden en
twee jonge getalenteerde muzikanten, hetgeen resulteerde in een zeer
strak spelende band.
Ook bij Mother of Sin genoot het
publiek van de fenomenale
gitaarpartijen en al snel was dui-

delijk dat dit een kwalitatief hoogstaande editie zou worden!
Als klap op de vuurpijl betrad de
band Angus het podium. Deze band
heeft de zogenaamde ‘cult-status’ bereikt en de verwachting was
hooggespannen. Na het dreigende
intro barstte de muzikale bom in The
Mix! De ‘oude’ band met eveneens
twee jonge muzikanten in de gelederen speelde of dat het hun laatste
optreden was. Dit bracht een wervelende show met lekker in het gehoor
liggende metal! Jong en oud genoten van deze stevige portie heavy
metal! De volgende editie wordt een
heus festival met vijf bands uit binnen -en buitenland. Dit vindt plaats
op zondag 8 april vanaf 15.00 uur.
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Legmeervogels VET1 slaat
zijn slag

Goede resultaten Kevin
Regelink en Martijn de Groot

Uithoorn - In de eerste wedstrijd
van het kalenderjaar 2012 is het
Vet 1 collectief goed van start gegaan. Vanwege langdurige blessures konden helaas nog steeds een
aantal trouwe vet 1 spelers niet aanwezig zijn. Desondanks stond er een
meer dan representatief elftal op de
mat tegen tegenstander ZSGO dat
slechts een paar punten achterstand had op vet 1. De eerste helft
kenmerkte zich met mooie aanvalsgolven van vet 1 met af en toe een
uitval van de bewegelijke ZSGO
spitsen. Hierbij moest keeper Robin
een aantal keren zijn talent bewijzen. Al vroeg in de 1ste helft kwam
de 1-0 op het scorebord via een
mooie actie van vet 1 middenvelder
Oscar. Niet veel later kwam er een
relatief ongevaarlijke ZSGO voorzet
vanaf de rechterflank. Zonder aanwezige ZSGO aanvallers kwam helaas toch de bal in het doel via de
handen van keeper Robin vanwege de verblindende laaghangende zon. De Legmeervogels aanvaller Derrick wist hierna snel de 2-1 te
maken. Vlak voor rust hielp verdediger Sjuul onverdienstelijk ZSGO aan
een gelijke ruststand door een afzwaaiende bal via zijn knie het doel
in te werken. Voor de team oudste
van Vet 1 was dit zijn eerste doelpunt sinds jaren.

Regio - Afgelopen vrijdag werd de
dertiende marathon KPN cup wedstrijd verreden in Hoorn. Dit was een
extra cupwedstrijd die later in het
seizoen erbij was gekomen.
Het is altijd een gezellige boel in
Hoorn en vaak mooie wedstrijden,
zo ook deze keer. Als eerste was de
eerste divisie aan de beurt met Kevin Regelink en Martijn de Groot
van IJsclub Nooit Gedacht. Het werd
weer een aantrekkelijke wedstrijd
met spervuur aan demarrages waar
Kevin elke keer, als het serieus leek,
op reageerde. Martijn kon zich in dit
geweld ook goed staande houden.
In de finale reden vier rijders weg bij
het peloton en die dreigde vlak voor
het einde van de wedstrijd het peloton op een ronde te zetten. Daarvoor besloot de scheidsrechter het
peloton de bel te geven. Kevin en
Martijn zaten op dat moment voor
in het peloton. Er reed nog één rijder weg voordat de bel klonk. Kevin
won de print van het peloton en was
zesde in de einduitslag.

Nul
Hierdoor is hij eindelijk van de gehate nul af. De daadkrachtige start van
VET in de 2de helft was ook voornamelijk te danken aan de emotionele speech van Sjuul. Met goed overwogen woorden wist hij in de rust
de gevoelige snaar te raken en gaf
daarbij ook aanvoerder Terry stof tot
nadenken over het spelen van modern voetbal met opkomende backs.
Resultaat van dit alles was dat VET 1
op scherp stond. Helaas kwam ZSGO wel eerst op een voorsprong. Dit
was het signaal van de coach om de
toch de geblesseerde en van tape
aan elkaar hangende spits Sjoerd
in te brengen. Als snel kwam ZSGO niet meer aan voetballen toe. Uit
een korte pass van links half Marco kreeg Sjoerd de bal aangespeeld
die bij een ZSGO speler weg draaide en zijn geluk beproefde met een
schot van afstand. Dit was niet zonder succes omdat de bal perfect en
onhoudbaar voor de keeper in het
kruis van het doel draaide. De 3-3
was bereikt en de remmen gingen

los. Diverse ZSGO spelers begonnen langzaam te capituleren vanwege oververmoeidheidverschijnselen. Derrick wist achtereenvolgens zijn 2de fraaie doelpunt van
deze middag te maken. Uiteindelijk
was het Marco die de terechte eindstand van 5-3 wist te noteren door
een bekeken voorzet op de knie van
de tegenstander te spelen. Zo hebben beide ploegen uiteindelijk gerechtigheid gekregen door een eigen kniedoelpunt tegen elkaar weg
te strepen waarbij zoals aangegeven
vet 1 de meer dan terechte winnaar
was van dit spannende duel. Na afloop barste de strijd los om de zo
begeerde titel Man of the Match.
Uiteindelijk werd na een stemronde en vanwege protest uitgevoerde hertelling, overduidelijk dat Bas
Ludwig recht had op deze belangrijke titel. Hier heeft niet alleen zijn
goede spel als laatste man aan bijdragen maar ook het feit dat Bas
voor het eerst in 16 maanden een
complete wedstrijd van 90 minuten gezond en wel wist uit te spelen. Nipte tweede werd Bas zijn adjudant Marco Walgreen die als spelbepaler de rust bewaarde en openingen in het spel wist te vinden.
Volgende week wacht een nieuwe
thuiswedstrijd tegen koploper Zuidoost United. Die de week erop direct
weer als Uit wedstrijd dient te worden gespeeld.
Vet 1 laatste man Bas Ludwig als
Man of the Match

Belangrijk
Een belangrijk moment was het be-

kelpartij en ook zijn mix met Lotte.
Doordat ook de mix van Susan en
Vincent werd gewonnen verliet het
jeugdteam met een 6-2 overwinning
op zak de sporthal.
Het herenteam begon goed door de
eerste twee dubbelpartijen, Alexander Popma met Mathe Jonkgrauw
en Edwin Schootemeijer met Peter de Rijk, in twee sets te winnen.
Alexander en Edwin hadden ook
weinig moeite met hun tegenstanders in hun enkelpartijen. Met name
Henny Sahetapy steeg boven zichzelf uit door met zeer goed spel en
overmacht zijn tegenstander te verslaan. Mathe had het minder makkelijk en verloor zijn partij in twee
sets. De laatste twee dubbelpartijen, Edwin met Henny en Alexander
met Peter werden in twee sets gewonnen wat resulteerde in een keurige 7-1 overwinning.

Outsiders stelen de show

leun en Ria van Zuylen volgden met
57,64% en Heleen en Mees van der
Roest trokken de aandacht als derde met 55,21%.
Vierde
De vierde plaats was voor Janny en
Jan Streng met 54,17% waarna Wil
van der Meer en Anton Berkelaar
kwamen met 53,47%.
Zesde van de veertien werden Stenny en Herman Limburg die 52,43%
binnen haalden.
De wijn in de C- lijn werd een prooi
voor Elisabeth van den Berg en
Maarten Breggeman die, soms met
een cadeautje, eerste werden met
62,08%.
De plaatsen twee en drie plus de
wijn werden gedeeld door Ted
Brand en Alice Oostendorp met voor
beide paren 60% precies.
Ook Jeanette Das en Map Kleingeld
hadden als vierde een deel score
van 54,17% met Marjet Kolkman en
Corrie Rats. Marjo en Gerrit van Zijtvelt legden beslag op plaats zes met
53,33%.
Op 12 februari volgt de volgende
ronde eveneens in het dorpshuis de
Quakel. Voor inlichtingen: bacu@
bacuweb.nl

Nieuwjaarsreceptie Qui
Vive Tennis zeer geslaagd
De Kwakel - Het Bestuur van Qui
Vive Tennis had haar leden uitgenodigd voor een Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2012. Vanaf 16.00
uur waren alle leden van harte welkom om samen het glas te heffen op
een nieuw, sportief en bovenal gezond jaar.
In een sfeervol versierd clubhuis
werden de leden ontvangen met
een lekker glas bubbels, al snel was
het gezellig druk. Onder het genot
van een hapje en een drankje konden de plus minus 70 aanwezigen
elkaar ontmoeten en even bijpraten.
Voorzitter Paul Vriens vertelde in zijn
speech het een en ander over de,
voor leden soms onzichtbare, zaken waar het Bestuur zich mee bezighoudt.

Uithoorn - Het competitieseizoen
voor badmintonners is maar van
korte duur, wat maakt dat de teams
van Space Shuttle afgelopen zondag alweer hun laatste thuiswedstrijd speelden, beiden tegen badmintonvereniging
Huizen.
Het
jeugdteam begon gelijk goed met
een spannende dubbelpartij van
Vincent van der Sluis en Wouter Tas
waarvan de eerste set uitliep tot 2826. Ook de tweede set werd gewonnen waardoor het eerste punt binnen was. Lotte Vork en Juna Somers kostten het weinig moeite om
hun dubbel te winnen en hetzelfde
gold voor de enkelpartij van Susan
Blaauw. Vincent kreeg de moeilijkste tegenstander voor zijn kiezen en
verloor in twee sets. Ook Juna verloor haar enkelpartij, maar haar tegenstandster had daar wel drie sets
voor nodig. Wouter won zijn en-

Bridgevereniging De Legmeer

Midwinterbridge in De Kwakel
De Kwakel - Veertig paren bonden
deze zondag de strijd met elkaar aan
in de door Cor Hendrix perfect georganiseerde drive in het dorpshuis.
Bridge Activiteiten Uithoorn is inmiddels een niet meer weg te denken maandelijks fenomeen geworden en zal dit gezien het enthousiasme van de deelnemers voorlopig
ook wel blijven.
In de A- lijn trokken Cora de Vroom
& Andre van Herel de truukendoos
ver genoeg open om er met de eerste plaats en de wijn vandoor te
gaan. Emmy & Gerard van Beek vielen ook in de prijzen als tweede met
58,68%, gevolgd door Lia Guijt &
Ans Breggeman die derde werden
met 56,94%.
Cees Bergkamp en Ruud Lesmeister ondervonden dat woensdagavond bridge toch even anders is en
moesten nu genoegen nemen met
plek vier en 54,17%.
Nummer vijf werden Truus en Gé
van op Zeeland met 53,13% en Marijke en Ger van Praag bleven ook
netjes boven de vijftig als zesde met
50,35%.
In de B- lijn was de hoogste eer
weggelegd voor Rie Bezuyen en
Jan van Vliet met 61,46%. Bep Ver-

Twee keer winst voor
Space Shuttle

noemen van de vrijwilliger van het
jaar 2011. Met unanieme stemmen
en onder luid applaus viel Willem
Dekker deze eer te beurt. Zijn onvermoeibare inzet als barbaas bij
alle grote toernooien heeft bij velen bewondering en waardering geoogst. Met name de rustige en bescheiden wijze van werken is typerend. Diezelfde bescheidenheid
leidde ertoe dat Willem zelf uiterst
verrast was met zijn verkiezing. Uit
handen van voorzitter Paul ontving
Willem een mooie bos bloemen en
een waardebon.
Met deze goed bezochte gezellige nieuwjaarsreceptie voor tennisleden only lijkt een traditie geboren
te zijn. Voor diegene die helaas verhinderd waren bij deze gelegenheid:
De beste wensen voor een gezond
en sportief 2012!

Uithoorn - Het viertallen in de Alijn liet weer eens zien waarom bridgen zo leuk is. Wint bij het schaatsen Sven Kramer het toch wel, topteam Lesmeister ondervindt hier dat
de tegenstand soms uit onverwachte hoek komt. De vier van van der
Roest, bijgenaamd de “The Rising
Hope”, hielden ze knap op een bijna gedeelde score van 16 tegen 14
waardoor team ten Brink, dat deze avond 19 punten verzamelde, nu
met 109 om 103 de leiding heeft.
Egbers stootte door naar plaats drie
door een prima 22 punten te verzamelen en de beste van deze lijn was
nu eens organisatrice Lijnie Timmer
met gevolg, die het maximum van 25
haalde. Ze lieten en passant de laatste plaats ver achter zich en zijn nu
vijfde van de acht. In de B- lijn kwamen de Vissers op gelijke hoogte
met Bruine de Bruin met voor beide teams 86 punten totaal. Oorzaak
de uitstekende 20 punten van deze
avond voor eerst genoemden, terwijl
B de B de handen mochten dichtknijpen voor hun 17 punten.
Verpletterend
Ze stonden nl. halverwege met 31

– 8 achter tegen Breggeman, maar
een verpletterende tweede helft trok
dat toch weer recht, dat weer wel
dan! Team Tromp had een moeilijke avond en de 10 punten waren
nog net genoeg voor de derde plek
met 75 totaal. De hoogste score was
voor Selman met 25 punten die hiermee nu ook bij het viertallen aangeven dat de winterdip te boven is.
In de C- lijn flonkerden de teams
van Wagenaar en van Praag cum
laude met 25 punten . Ger & Marijke
en teamgenoten staan nu stevig op
één met 99 punten en die van Wagenaar volgen op gepaste afstand
met 84. Derde staan de Belderinkjes, die met 78 Wevers net 1 punt
voor bleven.
Volgende avond de zesde keer viertallen, waarna in februari de zevende en het slot volgt.
Ook geïntrigeerd door deze adembenemende schermutselingen, kom
dan mee genieten bij Bridgevereniging de Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal
van sporthal De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297 567458.

Voorbereiding op 10 Engelse
Mijlen van Uithoorn
Regio - De 10 Engelse mijlen van
Uithoorn staan voor de deur en organiserende vereniging AKU is er
helemaal klaar voor. Alle voorbereidingen zijn bijna afgerond en
de laatste puntjes worden op de
‘I’gezet.
AKU biedt voorafgaand aan de loop
op 29 januari op zondag 22 januari
aan iedereen dat wil de gelegenheid
om een proefloop te doen op het
parcours. Dat is een mooie gelegenheid zijn om het parcours te verkennen en het is tegelijk een mooie training en warming-up voor de ‘echte’
wedstrijd voor de zondag erna.
Er wordt gelopen over de 3 parcoursen die zijn uitgezet voor 29 januari en dat betekent dat ieder zelf kan
kiezen welke afstand hij/zij wil lopen , 5 km. 10 km of 10 EM. Er zijn
voldoende trainers aanwezig om
de lopers te begeleiden en er voor
te zorgen dat het goede parcours
wordt gevolgd.
Het vertrek vindt plaats om 9.30u.
op de baan van AKU op sportpark
de Randhoorn.
Trainen bij AKU
Er wordt nu door een grote groep atleten bij AKU gelopen ter voorbereiding op deze loop, maar er kan na-

tuurlijk het hele jaar door getraind
worden onder begeleiding van deskundige trainers.
Op dinsdag wordt er op de atletiekbaan gelopen, waarbij het accent
ligt op intervaltraining en op donderdag wordt er buiten op de weg
een langere afstand gelopen.
Daarnaast wordt er door de echte liefhebbers ook op zondagmorgen gelopen, het vertrek is dan om
9.30u. bij het gemeentehuis.
Het maakt niet uit of je ongetraind
traint bent of al veel loopervaring
hebt, de trainingen staan open voor
iedereen en de trainingen zijn daar
helemaal op aangepast. Er wordt rekening met je niveau gehouden en
iedereen krijgt een aangepast programma.
In de eerste maand hoef je nog niet
dirtect lid te worden van AKU en
contributie te betalen, je krijgt de
kans en de gelegenheid om voor je
zelf uit te proberen of de trainingen
en de sfeer je aanspreken.
Voor meer informatie kun je kontakt
opnemen met een van de trainers:
Jaap Bouwmeester
0297 568907
Theo Noy
0297 256004
Bram Menet
0297 563542

Top
Er zat één topdivisierijder bij de

kopgroep die niet mee telt dus Kevin was eigenlijk vijfde geworden.
Martijn pakte een knappe twintigste plek. Een dag later stond de volgende wedstrijd alweer gepland in
Deventer. Het werd alweer een wedstrijd om je vingers bij af te likken,
wat een strijd! Kevin controleerde de
wedstrijd van het begin tot het eind,
hij zat bij elke serieuze ontsnapping maar er kwam geen uitlooppoging die resulteerde in een ronde
voorsprong. Het werd voor de eerste divisie wedstrijden een zeldzame
massasprint. Toen het peloton naar
de bel reed zaten Kevin en Martijn
voorin het peloton tot Kevin onderuit
werd gereden door een tegenstander en uitgeschakeld was. Martijn
reed een hele goede sprint en reed
naar een mooie twaalfde plek. Volgende week is de finale van de KNP
cup in Groningen daarna gaat het
circus naar het Oostenrijkse Weissensee voor twee keer honderd kilometer wedstrijden en de alternatieve Elfstedentocht. Die zaterdag
daarop gaan ze naar de Rechensee
in Italië voor nog een honderd en
vijftig kilometer wedstrijd.

Spannende finale Koppeldriebanden toernooi
De Hoef - Op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari is in de Springbok in
De Hoef het jaarlijkse en enige koppeldriebanden toernooi verspeeld;
Vrijdag avond kwamen in de kwart
finale het koppel Jan v Doorn/Rik
v Zanten en het koppel Bert Loogman / Paul Schuurman elkaar tegen
waarbij het laatste koppel de halve
finale wist te bereiken Bert Loogman en Paul Schuurman wisten deze plaats al voor de derde keer in de
vierjaar te behalen.
Op zaterdag werden de halve finales en de finales gespeeld waarbij het koppel Gijs Rijneveld en Johan Loman de vierde plaats wisten
te behalen, 3e in deze serie werd
het koppel Jan van Doorn en Rik
van zanten. De zaterdag, halve finale werd gewonnen door het koppel
Jan Voorn en Alex van der Hulst die
op deze middag de andere koppels
wisten te weerstaan.

In een zeer spanende finale tussen
de Koppels van Plat (Jan) Voorn en
Jan van Doorn ging de strijd op en
neer en was het lange tijd niet duidelijk wie hier als overwinnaars uit
zouden komen. Door de spanning
werd het steeds rumoeriger rond de
tafels en was van een serene stilte
geen sprake meer, ook de biljarters
probeerden op deze wijze de tegenstander uit hun concentratie te halen om zo op deze wijze te trachten een extra puntje te scoren. Het
leek er op dat het koppel Loogman
en Schuurman hier goed tegen bestand waren en zij lieten zich daardoor dan ook niet beïnvloeden.
Maar helaas voor dit koppel waren
het Plat Voorn (Jan) en Alex van der
Hulst die met de eer gingen strijken
en zich een heel jaar Koppeldriebanden kampioen van deze regio
mogen noemen.

Open dartkampioenschappen
De Kwakel – Aanstaande zaterdag
21 januari is het dorpshuis het strijdtoneel voor de 10e Open kampioenschap Darten De Kwakel. De wedstrijd is voor dames en heren. Deelname kost vijf euro. De inschrijving
start om 12.00 uur en de wedstrijd
begint om 13.00 uur. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen
met Pieter Langelaan: 06-11434716.
Nieuw dit jaar is Triplepot. Hoe
werkt dit? Deelnemers en bezoekers kunnen een gooi doen naar de
Triplepot. Een lot met kans op deelname kost één euro. Dit geld gaat
in de Triplepot. Door middel van lo-

ting onder de verkochte lootjes
wordt bepaald wie er met drie pijlen
op een bepaalde Triple mag gooien. Een 20-zijdige dobbelsteen bepaalt welke Triple geraakt moet worden. Per juiste Triple krijgt de gooier éénderde van de Triplepot. Kortom: de pot groeit per verkocht lootje
en krimpt per juist gegooide Triple.
De ActiviteitenCommissie van het
dorpshuis hoopt aanstaande zaterdag 21 januari vele darters en
bezoekers te mogen begroeten
in Dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan 16. Het telefoonnummer
van het dorpshuis is (0297)531528.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 10 januari werd
door de Hartenvrouwen de tweede
zitting van de derde bridgecompetitieronde gespeeld.
Deze keer worden eerst de uitslagen van de B lijn vermeld: het speelveld werd aangevoerd door Eugenie Rasquin en Riet Willemse met
de fantastische score van 64,58%,
de tweede positie was voor Inge
Dyrbye die met het nieuwe lid Thea
Stahl speelde en meteen maar liefst
63,89% scoorde, de derde plaats
met een superklein verschil was
voor Ted Brand en Alice Oostendorp
namelijk 63,75%, op de vierde plaats
eindigden Corinne van der Laan en
Anne Tolsma met 58,75% terwijl de
vijfde plaats met 56,25% werd ingenomen door Annet Roosendaal en
Rini Tromp.
Dan de A lijn. Hier werd het speelveld geleid door Kokkie van den
Kerkhoven en Corry Smit met
63,39%, de tweede plaats was voor
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar, zij behaalden 61,01%, het
combipaar Tini Geling en Guus Pie-

lage scoorden 58,63%, goed voor de
derde positie. Thecla Maarschalk en
Rees van der Post tekenden voor
de vierde plaats met 54,46% en An
van Schaick en Lea Wit scoorden
53,27%, goed voor de vijfde plaats.
Competitiestand
In de B lijn: 1: Annet Roosendaal &
Rini Tromp met het gemiddelde van
55,57%. 2: Eugenie Rasquin & Riet
Willemse met 55,45%. 3: Inge Dyrbye & Thea Stahl met 55,00%. 4:
Ted Brand & Alice Oostendorp met
54,36%. 5: Bibeth Koch & Tina Wagenaar met 53,13%. In de A lijn: 1:
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar
met 63,67%. 2: Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit met 60,52%. 3:
Thecla Maarschalk & Rees van der
Post met 54,46%. 4: Tini Geling &
Paula Kniep met 53,33%. 5: Renske
Visser & Francis Terra met 53,08%.
De overige dames niet getreurd, er
moet nog vier weken gespeeld worden, dus nog alle kans! Voor inlichtingen: Mieneke Jongsma, tel. 0297565756 of wjongsma1@hotmail.com
.
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Ergometerwedstrijden jeugd bij
Michiel de Ruyter
Uithoorn - Afgelopen zaterdag organiseerde de Uithoornse Roei-en
Kanovereniging Michiel de Ruyter
de jaarlijkse ergometerwedstrijden
voor jeugdige roeiers uit heel Nederland.
Een ergometer is een roeimachine
met een beeldscherm waarop je onder andere kunt zien hoeveel slagen
je per minuut maakt en “hoeveel
meter je hebt (droog)-geroeid.” Op
een groot beeldscherm konden de
wedstrijden per heat gevolgd worden. De roeiers werden door clubgenoten, vaders en moeders luid
aangemoedigd. Dit jaar was de belangstelling groter dan ooit te voren:
ruim 160 deelnemers van 16 verschillende roeiverenigingen. Heel
bijzonder was dat er zelfs 8 deelnemers uit Gent waren gekomen om
hier in Uithoorn te ergometeren. Er
waren 8 categorieën: jongens 12-13
jaar en jonger, jongens 14-15 jaar,
jongens 16-17 jaar en jongens 18
jaar. Dezelfde categorieën waren er
ook voor de meisjes. Daarnaast waren er nog estafettenummers. Door
het grote aantal deelnemers hield

de wedstrijdleiding een strak schema aan.
Organiseren
Dankzij de techniek wordt het orga-

niseren van deze wedstrijden steeds
makkelijker. De ergometers worden
met een kabel aan elkaar gekoppeld en de laatste ergometer was
gekoppeld aan een computer. Van-

af deze computer werden de wedstrijden telkenmale gestart. Het was
heel simpel op een knop drukken
en uit de speakers kwamen automatisch de aanwijzingen en start: sit
ready, prepare for rowing, go! Deze
computer was weer aan een andere computer en aan een printer gekoppeld. De tijden van iedere deelnemer werden automatisch opgeslagen en geprint vanaf de tweede
computer. De uitslagen werden telkens opgehangen en door de deelnemers steeds belangstellend gevolgd.
Nadat iedereen twee keer had geroeid, werden de definitieve uitslagen geprint. Jeugdleden van Michiel de Ruyter kondigden met
zichtbaar plezier aan wie er gingen
roeien; ook regelden zij de start.
Het was daarmee een echte jeugdwedstrijd: voor de jeugd en door de
jeugd.
Prijsuitreiking
Om 17.00 uur was de prijsuitreiking.
Bij roeiwedstrijden krijgt meestal alleen de winnaar een medaille, maar
omdat het hier ging om jeugdroeiers had men bij Michiel de Ruyter
besloten dat ook degenen die als
tweede of als derde geëindigd waren een medaille kregen. Uit Zaandam deden twee meisjes van 9 jaar
oud mee. Zij konden natuurlijk niet
op tegen meisjes van twaalf jaar.
Daarom kregen zij als aanmoediging een zak snoep. De verenigingsprijs voor de best presterende vereniging was voor “Het Spaarne” uit Haarlem. Er waren twee prijzen voor leden van Michiel de Ruyter: Thies Blonk is in zijn categorie
tweede geworden en Bram Goede
in zijn categorie derde. De prijzen
werden uitgereikt door Frans Göbel uit Aalsmeer. Hij vertelde dat hij
vroeger de “Keizer van de Amstel”
werd genoemd, omdat hij een zware roeiwedstrijd op de Amstel (de
“SkiffHead”) 13 jaar achtereen had
gewonnen. Zijn roei-enthousiasme
is overgegaan op zijn zoon Abel, die
nu als veelbelovende roeier in internationale wedstrijden uitkomt.
Van alle kanten waren er complimenten voor URKV Michiel de Ruyter voor de sfeer en de organisatie van de wedstrijden. De volledige uitslag is te zien op www.mdr.nu.

Anouk Claessens eerste in
klassement BAV Wintercup

De Kajuit wederom
kampioen tafeltennis
Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag 14 januari werd de finale van
het basisscholentoernooi tafeltennis
gespeeld. De voorronde had in december al plaatsgevonden.
Hier werd duidelijk wie de hoofdfinale en wie de kleine finale zouden gaan spelen. In totaal streden
er 15 teams voor de hoogsthaalbare plaats! De Kajuit was met negen
teams nadrukkelijk aanwezig. Zou

zo’n groot aantal teams ook prijzen
gaan opleveren? In de voorronde
werd beslist dat de teams 1, 2 ,3 en
6 van de jongens in de hoofdfinale zouden gaan spelen. Samen met
twee teams van de Springschans.
Team 4, 7 en 8 streden om de eerste
plek in de kleine finale. Hier werd
tegenstand geboden door De Zon,
helaas was het team van de Springschans niet op komen dagen. De

twee meidenteams van de Kajuit
streden samen met een team van
De Zon en de Springschans om de
hoofdprijs bij de meiden. Alle kinderen waren enthousiast aan het spelen en er zaten ook aardig spannende potjes tussen. Team 2 werd bij de
jongens uiteindelijk eerste. Zij hebben deze finale geen enkele partij
verloren! Tim, Tycho en Tom, super
gedaan! Jullie mogen trots zijn op

deze prestatie! Kajuit 1 haalde een
prima tweede plek. De meidenfinale werd gewonnen door De Zon. Zij
hadden veruit de meeste overwinningen op hun naam staan.
De Kajuit behaalde hier de tweede en derde plek. Helemaal niet
verkeerd als je voor de eerste keer
meedoet. De komende jaren gewoon weer meedoen en dan zullen
jullie vast ook een keer de eerste
plaats gaan behalen! In de kleine
finale was er evenals in de hoofdfinale winst voor een team van De
Kajuit. En wel team 8 bestaande uit
Derk, Caden en Milo. Zij hadden
twee punten meer gescoord dan
team 4. Team 7 eindigde hier als
derde. De Zon werd hier vierde.

was gelukkig allemaal op te lossen
en dus hebben beide trucks toch

steeds maar weer de eindstreep gehaald.

Een goede week voor het
Finstral Rally Team

Regio - Afgelopen week hebben de
mannen van het Finstral Rally Team
het erg goed gedaan. Zelfs zo goed
dat de truck van Johan Elfrink en
Enno Hortulanus uit Uithoorn als
eerste staat genoteerd in het klassement voor de standaard trucks.
Teun Stam uit Kudelstaart - samen
met Rob Bogaart en Eddie Beeftink - staat in dit klassement op de
derde plaats. Johan Elfrink en En-

no Hortulanus staan op dit moment
in het algemeen klassement op de
veertiende plaats.
Afgelopen week was een week met
heel veel zand en heel veel duinen,
hierdoor zijn er ook heel veel trucks
uitgevallen. Dakar is begonnen met
74 trucks en is geëindigd met 60
trucks. Het Finstral Rally Team heeft
onderweg ook wel het een en ander aan problemen gehad maar dit

Regio – Afgelopen zondag 15 januari werd de derde en tevens laatste wedstrijd van de BAV Wintercup in Baarn gelopen. Deze cross is
één van de oudste wedstrijden van
ons land en wordt in het seizoen
2011/2012 voor de 37e keer georganiseerd. SRT- en AKU atletes Anouk
Claessens en Kim Hittinger stonden
aan de start op deze mooie dag.
Anouk heeft haar zwaarste trainingsweek ooit gehad en deze 10
kilometer was een pittige en afsluitende trainingsprikkel voor haar.
Anouk voelde geen vermoeidheid,
de benen voelden goed aan en ze
had er zeker veel zin in. Ze ging behoudend van start maar het tempo voelde al gauw erg lekker waardoor ze er een schepje bovenop kon
doen. Eenmaal bij de laatste ronde versnelde ze nog flink, maar liet
zich toch verrassen door Jip Vastenburg, een van Nederlands grootste juniorentalenten op de cross
en de baan. Ze ging er hard voorbij en Anouk kon niet meer aanhaken en finishte 7 seconden na Jip.
Anouk eindigde als 2e in een tijd
van 36.38.0, wat haar zeer verraste.

Dit was een verbetering van 16 seconden ten opzichte van haar vorige toptijd in Baarn. In het eindklassement is Anouk 1e geworden. De
komende week gaat ze rustig aan
doen om aan het eind van de maand
weer te vlammen op de 10 Engelse
Mijlen in Uithoorn.
Kim Hittinger liep de korte cross
voor het eerst dit jaar bij de senioren
en masters en moest strijden voor
haar plaats. Desondanks handhaafde ze zich keurig binnen het sterk
bezette veld met een tijd van 13.37,0.
Kim eindigde uiteindelijk als 6e.
Overige AKU atleten
Kirsten Heemskerk werd 19e in
9.01,0 in de categorie Jeugd 10-11
jaar. Isabel Hooijman kwam over de
meet na 8.12,0 in de categorie 12-13
jaar en eindigde op de 11e plaats.
Haar zus Evelien Hooijman, die een
flinke progressie laat zien deze winter, werd keurig 2e in 13.26,0 op de
korte cross 14-15 jaar. Thijs Heemskerk liep de categorie 12-13 jaar en
werd 10e in 6.52,0. Sjoerd Heemskerk liep de korte cross bij de categorie 16 jaar en ouder en eindigde
op een nette 16e plaats in 11.50,0.
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Kwakelse damclub gaat
goed van start dit jaar

Vijfde ronde bij
Bridgeclub ABC

De Kwakel - Het 2e team van Kunst
& Genoegen heeft in de 1e bondswedstrijd van het nieuwe jaar de
dammers uit Diemen weten te verslaan.
Daardoor klom het naar de middenmoot van de 1e klasse van NoordHolland met vier punten uit vier
wedstrijden. Het team van Leo Hoogervorst kon weer niet over Wim
Könst beschikken, Wim is inmiddels
al ruim twee maanden uit de roulatie. Gelukkig kon nieuwkomer Gerrit
van der Steeg invallen. In deze wedstrijd kreeg juist Gerrit al vroeg een
goede kans op dam, maar in een
volle stand durfde hij dat niet aan.
De eerste klapper viel pas na ruim
twee uur dammen, de tegenstander van Jos Harte dacht met een
bekende ‘Coup Royal’ uit te halen.
Hij offerde wel erg royaal en kreeg
er weinig voor terug zodat hij teleurgesteld kon opgeven, 2-0 voor
K&G. Snel daarna stelde de kampi-

Regio - Donderdag 12 januari
speelde men bij Bridgeclub ABC de
vijfde ronde van de tweede cyclus
bij Bridgeclub ABC.

oen van de Vrouwenakker orde op
zaken, kopman Leo wist een overmacht eindspel fraai in winst om te
zetten. Een gelijkspel was daardoor
minimaal verzekerd. Gerrit verzekerde daarna de totale winst door zijn
tegenstander met remise te laten
ontsnappen, 5-1. Op het einde van
de avond waren alle ogen gericht op
de partij van Kees Harte. Na bijna
drie uur dammen stonden bijna alle
schijven nog op het bord, alleen de
seconden tikten steeds sneller weg.
In hevige tijdnood viel uiteindelijk de
klap, in het voordeel van Kees. Maar
Kees zag het met een paar seconden op de klok niet meer, hij sloeg
verkeerd en gaf in een veel betere
stand op. Jammer, maar de totale
eindzege kwam daardoor niet meer
in gevaar. Komende maandagavond
moet het 1e team aan de slag, inmiddels is dit team naar de 3e plaats
gezakt maar winst op Den Helder
zet het team weer aan de kop van

Het was de eerste keer in het nieuwe jaar dat de bridgeleden weer bij
elkaar waren, omdat ‘t Buurtnest tijdens kerst en nieuwjaar gesloten
was.
Iedereen moest natuurlijk iedereen nog de beste wensen en veel
gezondheid en bridgeplezier in het
nieuwe jaar toewensen.

de ranglijst. Hopelijk zullen zij het
goede voorbeeld van hun clubgenoten volgen.
K & G 2-DDV 2
5-3

L Hoogervorst-I Alberto
K Harte-R Bolhuis
J Harte-G vd Werff
G vd Steeg-F Stoelwinder

van. Hij liep een mooie 1.29.08.
Mark Baas zat daar slechts 4 seconden achter. Willem zelf liep een tijd
van 1.29.38. Jeroen Looman finishte
in een tijd van 1.33.16. Jos Bunschoten was tevreden met z’n 1.39.42.
Hij beslechtte de strijd met Henny Kooijman net in z’n voordeel. Jos
was een seconde sneller. Jos Snel
liep een tijd van 1.44.50 en Gert van
der Geest 1.45.15.
In de omgeving van de Leidse Hout,
Oegstgeest en Warmond werden vorige week voor de derde
maal de punten verdeeld voor het
Zorg&Zekerheidcircuit. Na de fantastische start van het circuit tijdens
de ‘eigen’ Zilveren Turfloop en het
vervolg in Lisse was nu Leiden At-

letiek de gastheer van dit maal zo’n
1150 lopers.
Michael Woerden deed goede zaken voor het algemeen klassement.
Na een 1e en een 3e plek was hij nu
de tweede aankomende. Hij finishte op de 15 km in 52.53. Z’n broer
Frans deed het ook lekker in Leiden. Hij liep ruim onder de ‘magische’ grens van een uur: 59.23. Nol
Kuijlenburg liep een mooi persoonlijk record op deze afstand: 1.10.14.
Op de 10 km liep Ricardo van ’t
Schip een mooie wedstrijd. Hij finishte in 36.56. Ook Eveline Zeldenthuis was op dreef in Leiden. Zij liep
een persoonlijk record: 47.27. Bertus
Vrielink werd de winnaar in de categorie 65+. Hij liep een tijd van 44.02.

Doelpuntrijke tweede
damesavond Quakeltoernooi

maar ze vergat te scoren. De wedstrijd eindigde na een zinderend slot
in een gelijkspel.

Veenlopers lopen in
Egmond en Leiden
Regio - Vorige week stonden de
Veenlopers aan de start van de Halve Marathon van Egmond aan Zee
en aan de derde wedstrijd van het
Zorg&Zekerheidcircuit, de Runnersworld Bosloop in Leiden. De omstandigheden waren bij beide lopen
zodanig dat goede prestaties niet
konden uitblijven.
Waar in voorgaande jaren de weersomstandigheden in Egmond aan
Zee de lopers slecht waren, was het
dit jaar schitterend weer. Het strand

was breed en hard en de wind werkte ook nog eens mee door op het
strand netjes in de rug van de lopers
te blazen. Er volgt echter daar altijd
het pittige stuk door de duinen.
Martien Lek was opvallend genoeg
de snelste Veenloper dit jaar. Hij
liep een uitstekende tijd van 1.28.00.
Martien verkeert de laatste tijd in
een uitstekende vorm. Willem van
Leeuwen fungeerde als haas voor
een aantal Veenlopers. Jaco de Ruiter maakte daar optimaal gebruik

2-0
0-2
2-0
1-1

naam eer aan, zonder enige kans
verloren zij de wedstrijd met 7 doelpunten verschil.

deze overwinning als grote favoriet
voor de eerste plaats van deze damesavond.

Geopend
De score tijdens de derde wedstrijd werd na 2 minuten spelen geopend door KDO 4. Na een rommelige situatie voor de goal van KDO
kwam RKAV langszij. In de 10de minuut kwam KDO 4 op een 2-1 voorsprong na een prima opgebouwde
aanval. Met nog 2 minuten te spelen
kwamen de dames van KDO op een
3-1 voorsprong na een slordige actie van de RKAV verdedigster.
De vierde wedstrijd van de avond
beloofde een heuse topper te worden, namelijk tussen de Smallies en
Zamida. Beide teams wonnen hun
eerste wedstrijd met speelsgemak.
Zamida kwam na 4 minuten spelen
door een goede aanval op een 1-0
voorsprong. Halverwege de wedstrijd maakten de Smallies, door
een prachtig afstandschot, de gelijkmaker. De eerstvolgende aanval
maakten de Smallies ook hun tweede doelpunt van deze wedstrijd. De
wedstrijd leek beslist, na een prachtige actie van de spits van de Smallies, 3-1. Door een foutje van de keeper kwamen de Smallies met nog 3
minuten te spelen op een 4-1 voorsprong. De Smallies wonnen na een
achterstand toch hun tweede wedstrijd vrij overtuigend, namelijk met
6-1. Het bestempelde zichzelf door

Pietertjes
De Pietertjes wisten in hun tweede wedstrijd tegen RKAV tot aan
de negende minuut de ‘nul’ te houden. Het ijs leek daarna gebroken
want niet veel later komt RKAV op
een 2-0 voorsprong. Ondanks de
vele kansen wist RKAV hun score
niet verder uit te bouwen. De keepster van Pietertjes bleek een sta-in–
de-weg te zijn, waardoor de wedstrijd eindigde in een 2-0 winst voor
RKAV.

De Voetbalvrouwen wisten in hun
derde wedstrijd voor de eerste keer
deze avond te scoren. Na een prachtig uitgespeelde aanval verkleinden
zij hun achterstand op RKAV, namelijk 2-1. Eén minuut voor wisten de
Voetbalvrouwen op gelijke hoogte
te komen. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd ging de spits
van de Voetbalvrouwen alleen op
de keeper af. Zij wist de keepster
van RKAV fantastisch te omspelen,

Gelijk op
De wedstrijd tussen Zamida en
KDO 4 ging gelijk op. Halverwege
de wedstrijd kwam Zamida op een
1-0 voorsprong. Deze tussenstand
zorgde voor een spannende strijd
om de tweede plaats, welke recht
gaf op een plaats in de finale. Na 13
minuten spelen kwam KDO 4 toch
op gelijke hoogte. De wedstrijd tussen beide KDO teams eindigde in
een gelijkspel. De Smallies wisten
ook hun vierde wedstrijd te winnen,
waardoor zij als eerste team voor de
finale avond waren geplaatst. In de
vierde wedstrijd van de avond behaalden de Pietertjes hun dieptepunt van de avond. Ze verloren met
14-0 van KDO 4.
Zamida wist haar vierde wedstrijd
eenvoudig met 4-0 van de Voetbalvrouwen te winnen. Zij deden nog
mee om de tweede finaleplaats,
maar dan moet KDO 4 wel haar
laatste wedstrijd tegen de Smallies
verliezen.
Een gelijkopgaande wedstrijd tussen de reeds geplaatste Smallies en
KDO 4 eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dit houdt in dat beide teams
waren geplaatst voor de finaleavond.
De wedstrijd tussen de middenmoters van de avond werd in het voordeel van Zamida beslecht. Zij wonnen met 4-0 van RKAV.
De tweede damesavond werd door
de Pietertjes en de Voetbalvrouwen
geheel in stijl afgesloten. De Pietertjes wisten helaas de gehele avond
niet te scoren, maar de Voetbalvrouwen wisten nog wel 1 keer te scoren.

Laddercompetiite
BVK halverwege

ren weer van de partij en dat deed
zowel henzelf als de andere leden
goed. Welkom terug, dames! Aan de
kop van de totaalstand veranderde
niet veel, al werd de afstand tussen
de koplopers Wim en Rita Ritzen
en de runners up Dick Elenbaas en
André Verhoef wel weer wat groter
door een mindere avond van laatstgenoemden. 3,02% gemiddeld is nu
de voorsprong van de koplopers. De
hierboven al aangekondigde nadere blik op de ranglijst leerde o.a. het
volgende:
De allerhoogste score in 6 avonden
werd op de 1e avond genoteerd en
wel door Wim en Rita met 72,92%.
Uiteraard was er ook een allerlaagste score en die bedroeg 31,25%.
Twee paren benaderden de gemiddelde score van 50% het dichtst en
wel Elly en Jaap van Nieuwkoop
(50,06%) en Piet v.d. Poel met Gerard de Kuyer (49,94%). Slechts 2
paren scoorden geen enkele keer
lager dan 50% en dat waren Wim
en Rita, maar ook Anneke Karlas en Jaap Verhoef. Bij Wim en Rita was echter het verschil tussen de
hoogste en de laagste score 21,4%,
bij Anneke en Jaap was dit slechts
11,81% en exact datzelfde geringe
verschil noteerden Nel Bakker en
Hans Wagenvoort. Dat was echter

niet het kleinste verschil in scores,
want als meest constante paar kwamen Ineke Hilliard en Huib van Geffen uit de bus met een hoogste score van 53,86% en een laagste score van 48,26%, een verschil dus van
slecht 5,6%. Twee van de zes avonden scoorden zij exact 50%. Wim
Maarschalk en Henk Poll werden in
die denkbeeldige categorie 2e met
een verschil tussen hoog en laag
van 6,29% (53,47% om 46,18%). Beide paren vinden we op de ranglijst
ook direct na elkaar terug en wel
op de plaatsen 18 en 19. Uiteraard
zijn er ook paren met juist grote uitschieters tussen hoog en laag en
de ‘toppers’ in die categorie waren
Piet-Hein Backers en Huub Kamp.
Die vinden we uitgerekend terug
op de plaats pal onder de meest
constant scorende paren en dus
op plek 20. Hun topscore bedroeg
60,42% (op de 1e speelavond) en
hun laagste score was 32,29% (en
dat was op de 2e avond!.) Ruim 28%
verschil dus. Een eervolle (hoewel?)
2e plaats was hier weggelegd voor
Loes Schijf en Ria Broers die ruim
26% verschil hadden tussen hun top
en hun flop.
Genoeg cijfers, de leden van Bridge
Vereniging De Kwakel gaan nu weer
over tot 2 series ‘paren’.

De Kwakel - De tweede damesavond van het Quakeltoernooi werd
geopend door de Smallies en de
Voetbalvrouwen. De score werd na
2 minuten spelen geopend door de
Smallies.
Door een geplaatst schot kwamen
de Smallies na 5 minuten spelen op
een 2-0 voorsprong. Na een bekeken steekpass kwamen de Smallies
ook op een 3-0 voorsprong. Halverwege de wedstrijd mist de spits van
de Smallies een niet te missen kans
voor open doel! Na een prima aanval
scoorden de Smallies toch hun vierde doelpunt. Na 12 minuten spelen
was er dan de eerste kans voor de
Voetbalvrouwen, maar helaas stond
het vizier ‘nog’ niet op scherp. Uiteindelijk bereikte de wedstrijd een
eindstand van 6-0.
De tweede wedstrijd van de avond
vond plaats tussen Zamida en de
‘befaamde’ Pietertjes. Na 1 minuut
spelen kwam Zamida door een afstandsschot op een 1-0 voorsprong.
Na een schitterende aanval, waarin
de speelster van Zamida door een
bekeken hakbal haar teamgenoot
alleen voor de keeper zette, kwamen de dames op een 2-0 voorsprong.
Een rush van de Pietertjes in de
10de minuut werd helaas, door een
verdedigster van Zamida, op de cirkel gestopt. De Pietertjes deden hun

De Kwakel - Zes speelavonden zitten er op in de laddercompetitie van
BVK en daarmee zijn ze halverwege. Dat is een aardig ijkpunt voor de
krachtsverhoudingen. Voor de cijferfetisjisten onder hen zijn de cijfertjes van de totaalranglijst na deze
6 avonden eens onder de loep genomen en dat gaf wat aardige, zij
het overigens volkomen nutteloze
informatie, die echter wel weer voor
wat bladvulling zorgt.
Om die cijfers op een rijtje te hebben moest er wel eerst nog gekaart
worden, dus daarom eerst maar de
uitslagen in de diverse lijnen:
In de A lijn wisten Geke en Jaap
Ludwig weer eens de 1e plaats te
veroveren met 59,82%. Een sterke
2e plaats was er voor Hennie en Jan
van der Knaap met 59,52% en de 3e
was voor Hans Wagenvoort en Nel
Bakker met 57,44%. De B lijn werd
aangevoerd door Bep Verleun en
Ria van Zuylen met 61,46%. Tiny

en Adriaan Kooyman werden met
57,29% overtuigend 2e en op plaats
3 deden Jose Moller en Yvonne Koestal van zich spreken met 56,94%.
In de C lijn na 5 weken rommelen
in de marge eindelijk eens een vermeldenswaardige score voor Jaap
en Elly van Nieuwkoop en dan meteen ook maar goed. Hun score van
67,86% was met afstand de hoogste
van de avond en de rest van het veld
kon slechts deemoedig het hoofd
buigen voor zoveel geweld. Desondanks waren er toch ook keurige scores voor de nummers 2 en 3
en dat waren respectievelijk de paren Huub Kamp-Cor Hendrix met
58,33% en An van der Poel-Ans
Nieuwendijk met 58%. Belangrijker
dan de scores in deze lijn was de terugkeer na langdurige afwezigheid
van de dames Paula Kniep, Corrie
Bleekemolen en Helen Conijn. Dat
zij nog geen bridgepotten konden
breken was niet zo boeiend, zij wa-

KDO 4 wist haar tweede wedstrijd
met miniem verschil (1-0) van de
Voetbalvrouwen te winnen.
Vervolgens denderden de Smallies
over de Pietertjes heen. Zij wonnen
hun derde wedstrijd tegen de Pietertjes met 7-0.

Het viel weer op dat de dames niet
kussen maar wangen, zij produceren wel een kusgeluid maar dat is
meer in de lucht, het zal wel met lippenstift te maken hebben. De voorzitter Jan v.d. Schot opende deze
eerste bridgedrive van het nieuwe
jaar, met nogmaals alle leden een
goed, gelukkig en gezond nieuwjaar
toe te wensen..
Toen kon toch het bridgen aanvangen, daarvoor waren zij gekomen.
Er werd aan 13 tafels gebridged, er
waren nogal wat afmeldingen.
Zes in de A-lijn en zeven in de Blijn, helaas een stilstaande ronde in
de B-lijn
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 66,92%, het wordt eentonig, dit paar wint elke week met grote overmacht.
Tweede werd het paar Siep Lichtenberg en Piet Hoogenboom met
63,50%, twee weken geleden zei
de schrijver van dit artikel het al, dit
paar had een kleine inzinking, maar
is dat nu wel weer te boven.
Derde werd het paar Riet Bezuyen
en Wim Egbers met 56,50%, dit paar

heeft de goede vorm van het oude
jaar weer goed te pakken.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Leny van Noort en
Phini Sutter met 57,00%, zeer sterk
gespeeld dit keer.
Tweede werd het echtpaar Henny
en Lucas v.d. Meer met 56,67%, dit
paar is weer hard op weg om weer
terug te keren in de A-lijn.
Derde is het paar Bert Morshuis en
Wim v.d. Wilk met 55,50%, dit is een
paar dat net doet of het van het bridgen niets begrijpt maar haalt ondertussen wel steeds hoge scores.
Competitiestand
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de
Jong en Roel Knaap eerste met een
gemiddelde score van 64,13%, hoe
kan het ook anders als zij week in
week uit steeds zo goed spelen, zij
staan al meer dan 10% los van de
volgers.
Tweede zijn Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met een gemiddelde score van 55,09% en derde
het echtpaar Nel Heilman en Hetty
Houtman met 53,51%.
B-lijn
In de B-lijn heeft het paar Ada Groenenwegen en Roelie v.d. Voorden
nog steeds de leiding met een gemiddelde score van 57,68%, tweede
is het echtpaar Henny en Lucas v.d.
Meer met 57,07% en derde het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk 56,52%.
Hier zijn de verschillen nog uiterst
klein, maar na de derde plaats valt
er toch wel een gaatje.
Volgende week wordt de zesde competitieronde gespeeld, met
nieuwe kansen voor iedereen.

Van Lith en Schuurman lieten
zien wat echt biljarten is
Regio - Helaas heeft het bestuur
van de biljartfederatie De Ronde
Venen een vervelend besluit moeten nemen. In een wedstrijd van De
Paddestoel 1 in week 17 waren er
geen schrijvers c.q. tellers beschikbaar. Ingevolge de spelregels & reglementen van de federatie is tot de
sanctie van uitsluiting besloten. Alle wedstrijden van de Paddestoel 1
worden uit de uitslagenlijsten verwijderd. In week 19 viel er weer van
vele mooie biljartzaken te genieten.
De man van de kortste partij van de
week was Roy van Lith (zie foto) van
APK Mijdrecht 3. Paul Schuurman
toverde een serie van 50 caramboles uit zijn keu = 35 ,71% van zijn
totaal te maken punten. DIO is door
een 7-2 overwinning op de Paddestoel 2 nog een paar punten van het
eerste periodekampioenschap verwijderd, er zijn nog 4 wedstrijden te
gaan waarna nog 11 weken van returns volgen. APK Mijdrecht 3 trok
met 2-7 aan het kortste eind tegen
De Merel/Heerenlux 1. Roy van Lith
bezorgde in 17 beurten een sterkspelende Ton Driehuis een minder
leuke biljartavond. Hij zorgde tevens voor de enige punten van zijn
team. Cens 1 denderde met 7-2 over
De Kromme Mijdrecht 1 heen. Evert
Driehuis, Donny Beets en de steeds
beter spelende Desmond Driehuis
hielden de punten in eigen huis.
DIO
DIO had ook geen clementie met
directe achtervolger De Paddestoel
2, uitslag 7-2. Paul Schuurman had
geen kind aan de teleurstellende
Jim van Zwieten. Herman Turkenburg en Bert Dijkshoorn zorgden
voor de overige punten van DIO.
De Schans haalde met 9-0 genadeloos uit tegen APK Mijdrecht 2. John
Beets, Henk Doornekamp, Dirk van
Yperen en Pieter Stokhof waren een
maat te groot voor de spelers van
APK Mijdrecht 2. De Paddestoel 3

zag tegenstander De Merel/Heerenlux 3 met 3-6 vertrekken. Hans
van Rijn, Caty Jansen en Wim Berkelaar namen de punten mee naar
Vinkeveen. Michel Bak zorgde met
een grote zege op Jan van der Meer
ook voor het extra punt van zijn
team.
Bob’s Bar
Bob’s Bar verloor nipt met 4-5 van
De Merel/Heerenlux 4. Jeroen Vis
had maar 20 beurten nodig tegen
Richard van Kolck. Met Jeroen’s
sterke partij zorgde hij ook voor het
extra punt van zijn team. De Kuiper/
van Wijk won verdiend met 6-3 van
Cens 2. Kees de Zwart en Michael
de Kuiper behaalden een overwinning. Hero Janzing en Leen Cornelissen deelden de punten. Stieva
Aalsmeer speelde 4-5 in een spannende wedstrijd tegen De Springbok 2. Jan van Veen had maar 21
beurten nodig om Ton Bocxe te verslaan. Bart van Ginkel won ook voor
De Springbok 2. Lucia Burger en
Derk Bunders zorgden voor de punten van Stieva Aalsmeer. De Vrijheid/Biljartmakers was met 6-3 de
baas over APK Mijdrecht 1. Bert
Loogman had in 19 beurten geen
kind aan Jacques de Leeuw. Gerrie Hölzken had ook maar 19 beurten nodig om Bart Dirks te verslaan.
APK Mijdrecht 4 won met 9-0 van
De Paddestoel 1. Achteraf is deze partij gespeeld ‘om des Keizers
baard’, omdat het team De Paddestoel 1 uit de competitie is genomen.
Bijgewerkte stand na
speelweek 19:
DIO
121 punten
De Paddestoel 2
100 punten
(1 wedstrijd meer gespeeld)
De Kuiper/van Wijk
99 punten
De Vrijheid/Biljartmakers 91 punten
Bob’s Bar
90 punten
De Merel/Heerenlux 3 90 punten
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Het meeste geld gaat op aan personeelskosten
Is een museum op deze basis nog wel haalbaar in deze financieel moeilijke tijden?
Vinkeveen - Het Veenmuseum in Vinkeveen verkeert al
jaren in zwaar weer. Nu is het ook nog op zoek naar een
nieuw pand en een nieuwe locatie en dat in een periode
waarin de gemeente zelf in enorm zwaar weer verkeert en
geen cent te makken heeft. Elke cent die ze nog kunnen en/
of mogen uitgeven wordt door de provincie afgewogen. Op
van alles moet er worden bezuinigd, tot op onderhoud van
wegen aan toe. Dan kun je je toch afvragen of een nieuw museum nu echt zo nodig is, zeker als je leest in het verslag wat
het college aan de raad stuurt, dat er aan slechts twee personeelsleden van het museum maar liefst jaarlijks 109 duizend
euro wordt uitbetaald. Voor twee personeelsleden die niet
eens fulltime in dienst zijn. Misschien een idee om gewoon
met vrijwilligers te gaan werken, heb je in vijf jaar een half
miljoen terugverdiend. Maar goed, de raad wil blijkbaar het
museum behouden en het college legt in een brief uit aan de
raad wat zij denken over een eventueel nieuw museum:
Motie
“In de begrotingsraad van 10 november 2011 heeft de gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen een motie van Ronde Venen Belang aangenomen. De inhoud van de motie is als volgt:
Overwegende; dat het museum cultureel erfgoed herbergt, dat
moet worden behouden en uitgebreid. Verzoekt: Het College bovenstaande oplossing samen met het museum uit te werken en
hierover binnen 4 maanden te rapporteren.
Het college is met deze motie aan het werk gegaan en heeft
inmiddels verschillende opties uitgewerkt om invulling te geven aan de motie. Deze uitgewerkte opties wil het college de
gemeenteraad graag voorleggen in deze tussentijdse memo.
Voordat het college de verschillende opties bespreekt wil zij de
gemeenteraad informeren over de huidige stand van zaken van
het museum, zodat het voor de gemeenteraad duidelijk is wat
de situatie is van waaruit het museum vertrekt naar een nieuwe
locatie.
Huidige stand van zake van het veenmuseum
Het veenmuseum heeft van de huidige verhuurder aan de
Herenweg 240 te Vinkeveen te horen gekregen dat zij
een andere ruimte moeten gaan betrekken om het museum te exploiteren. Lange tijd was het paviljoen in Marickenland de nieuwe locatie voor het veenmuseum, maar
door de vernietiging van een gedeelte van het bestemmingsplan viel dit plan in duigen. Een vervelende situatie voor het veenmuseum en voor de gemeente. Op
dit moment is het museum nog steeds gevestigd op de
Herenweg 240 op basis van onderstaande uitgangspunten.
Openingstijden:
Het veenmuseum is van april tot en met oktober geopend
voor drie dagdelen per week: woensdag, donderdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. In juli en augustus komt daar
nog een dagdeel bij, op zondag van 14.00-17.00 uur. In 2010
heeft het museum in totaal 3907 bezoekers getrokken.
De financiële positie van het veenmuseum:
In 2010 had het museum ± 10.000,- euro aan eigen middelen in de boeken staan als eigen vermogen. Er is een begroting opgesteld van 140.510,- euro. In totaal wordt 92% van
deze begroting gedekt door een gemeentelijke subsidie van
132.000,- euro.
Het museum heeft 50 vrijwilligers in dienst voor onderhoud, rondleidingen en andere museumaangelegenheden. Daarnaast heeft het museum twee medewerkers in
dienst, beiden voor 0,8 fte. Deze twee medewerkers staan
gezamenlijk voor 109.500,- euro in de begroting en zijn
hierdoor de grootste kostenpost voor het museum.

De verhuizing van het museum
Ongeacht de locatie waar het museum naar toe verhuist, zullen
er kosten zijn voor het verhuizen van het museum en De Veensteker. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van deze
verhuizing heeft het college aan het museumbestuur de vraag
gesteld wat de kosten zijn van de verhuizing.
De complete verhuizing van het museum gaat 570.000,- euro
kosten. Hiervan zal maximaal 230.000,- euro door de gemeente
moeten worden betaald. Het gaat hierbij om een eenmalige

extra investering bovenop de bestaande subsidie en de kosten
voor het betrekken van een andere locatie. Mochten andere partijen meer investeren dan de geraamde 340.000,- euro dan zal de
gemeente het maximale bedrag van 230.000,- euro verminderen
met de extra investering, waardoor het gemeentelijk aandeel in
deze kosten zal dalen.
De verschillende opties
Het college is aan het onderzoeken op welke wijze er tegen verantwoorde investeringen een mogelijkheid is voor het veenmuseum om een locatie te betrekken.
Het college heeft twee verschillende soorten opties bedacht
voor het museum;
• Het onderbrengen van het veenmuseum in een nieuwbouwlocatie.
• Het onderbrengen van het veenmuseum in een bestaande
locatie.
Het college is van mening dat het ontwikkelen van een locatie
voor alleen/ uitsluitend het museum een onhaalbare investering
is. In het huidige financiële klimaat kan een nieuwbouwlocatie
voor het veenmuseum alleen financieel verantwoord worden
uitgevoerd indien andere partijen ook kunnen investeren in deze
nieuwbouw. Deze mening wordt door zowel het college als het
museum gedeeld. Zowel het museum als het college houden in
hun plannen rekening met andere partijen die investeren op de
nieuwbouwlocatie, zoals horeca of andere vormen van recreatie.
Ongeacht het feit of er nieuwbouw dan wel een bestaande locatie wordt gevonden, heeft het veenmuseum aangegeven dat zij
minimaal 500m2 nodig hebben op een locatie. Voor het gemak
zullen we rekenen met deze 500m2 in de volgende voorbeelden.
Allereerst zal worden ingegaan op de opties op een nieuwbouwlocatie. Vervolgens zal de optie bestaande locaties worden toegelicht.
OptIE 1 NIEuwbOuwlOcatIE
In deze optie ontwikkelt een projectontwikkelaar een nieuwbouwlocatie. Binnen deze locatie wordt het veenmuseum meegenomen als huurder. De gemeente zal op deze locatie niet
investeren in de ontwikkeling van het vastgoed. Door het museum zal jaarlijks aan de ontwikkelaar een huurbedrag worden
betaald. Het museum heeft aangegeven minimaal 500m2 nodig
te hebben. In deze berekeningen zal worden uitgegaan van een
prijs/m2 van 160,- euro. Dit is het minimale geïndiceerde bedrag.
Hierdoor komt het huurbedrag op 500 * 160,- euro (80.000,- euro
per jaar) De gemeente zal garant moeten staan voor minimaal 20
jaar huur, anders zal een projectontwikkelaar het museum niet
als huurder willen accepteren.
OptIE 2 NIEuwbOuwlOcatIE
Een projectontwikkelaar ontwikkelt in samenwerking met de
gemeente een nieuwbouwlocatie, waarbij een gedeelte eigendom is van de projectontwikkelaar en het museumgedeelte eigendom is van de gemeente. In deze variant blijft de gemeente
eigenaar van het museumgedeelte en zal het museum zijn intrek
kunnen nemen in het pand. De gemeente zal aan het museum
een m2 meter huurprijs vragen van prijs/m2 is 160,- euro. Hierdoor komt het huurbedrag op 500 * 160,- euro (80.000,- euro
per jaar). Mocht het museum niet meer aan zijn verplichtingen
kunnen voldoen, dan heeft de gemeente 500m2 museumoppervlakte, waar niet gemakkelijk een andere bestemming voor
gevonden kan worden.
Een bestaande locatie
Het college biedt het museum een bestaande locatie om het museum in onder te brengen. Een bestaande locatie kan een locatie
zijn in Vinkeveen, maar ook een locatie elders binnen De Ronde

Venen niet zijnde in Vinkeveen behoort tot de mogelijkheden.
Bij een bestaande locatie zal in overleg met de eigenaar/
eigenaren worden gekeken naar een mogelijkheid om het museum onder te brengen. Deze locatie zal naast de collectie ook
de veensteekmachine moeten kunnen huisvesten. Het zal een
locatie moeten zijn die net als de nieuwbouwlocaties zal moeten
voldoen aan voldoende parkeergelegenheid en bereikbaarheid
per openbaar vervoer. Het college is van mening dat er in deze
gemeente opties zijn voor het onderbrengen van het museum in
een bestaand gebouw/gebouwen. In de onderhandelingen voor
een bestaande locatie zal de gemeente het initiatief nemen om
de verschillende partijen bij elkaar te brengen.
De kosten voor huisvesting zullen in deze optie een stuk lager
zijn dan in een nieuwbouwlocatie.
De komende periode
Het college is op dit moment in overleg met vastgoedontwikkelaars om de opties van nieuwbouw verder uit te werken. Het gaat
hierbij om een nieuwbouwlocatie op de Klinkhamer locatie en
een nieuwbouwlocatie bij fort Amstelhoek. Daarnaast is het college in gesprek met 2 eigenaren/gebruikers van bestaand vastgoed (Stichting De Boei en de bibliotheek Vecht en Amstel) om te
kijken naar mogelijkheden voor het onderbrengen van museum
op deze locatie/locaties.
Zoals de gemeenteraad heeft aangegeven in de motie zijn alle
stappen in overleg met het veenmuseum genomen. Gezien de
stappen die op dit moment worden genomen en de positieve
houding van de verschillende partijen, ziet het college een oplossing binnen de door de gemeenteraad gestelde termijn ontstaan. In de komende maanden zal intensief gesproken worden
met alle partijen om tot een permanente oplossing voor het
huisvestingsprobleem van het veenmuseum te komen.
Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente en de
m2 huurprijs die het museum bereid is om te betalen van max
24.000,- euro per jaar (een huurprijs van 80.000,- euro per jaar is
door het museum niet te financieren) is het college van mening
dat veel energie gestopt moet worden in een oplossing op de locatie De Boei/bibliotheek. De locatie ligt aan het water, is midden
in Vinkeveen en is goed bereikbaar.

Het museum heeft aangegeven dat zij de komende jaren subsidie afhankelijk blijft. De verwachting is dat het subsidiepercentage ten opzichte van de lopende begroting de komende jaren
zal terug lopen, door andere winstgevende activiteiten. Het museum houdt in zijn toekomstperspectief wel het bedrag van ± €
130.000,= subsidie aan, waarvan het grootste deel wordt gebruikt
om de 2 ingehuurde personeelsleden te betalen. Door naast de
optie van huisvesting in bestaande bouw ook de twee andere opties voor nieuwbouwontwikkeling open te houden (met als kanttekening de hoge financiële investering/risico’s) heeft het college
het vertrouwen dat met het museum en andere partijen binnen
de door de gemeenteraad gestelde termijn een oplossing zal worden gevonden voor de herhuisvesting van het veenmuseum.”,

