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Uithoorn/De Kwakel - Het neus-
je van de zalm van ondernemend 
Uithoorn presenteerde zich vrijdag 
13 januari jl. tijdens een informe-
le nieuwjaarsreceptie in Best Wes-
tern Amsterdam Airport Hotel Uit-
hoorn aan de Thamerhorn. Ook 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
en wethouder Jeroen Verheijen (EZ) 
gaven daarbij blijk van hun belang-
stelling. Opvallend in de geanimeer-
de gesprekken was de positieve 
toon waarin het jaar 2012 door de 
ondernemers wordt geplaatst. Men 
treedt het nieuwe jaar positief tege-
moet, met een gevoel van saamho-
righeid en schouders eronder om 
de huidige economische situatie te 
lijf te gaan. Niet bij de pakken neer-
zitten, 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 ho-
tel was niettemin goed bezet.
Sinds medio vorig jaar hebben de 
verschillende ondernemersvereni-
gingen van het lokale bedrijfsleven 
in Uithoorn en De Kwakel zich ge-
schaard onder de koepelorganisa-
tie ‘Stichting Uithoorn in Bedrijf’. De 
stichting heeft ten doel de collectie-
ve belangen van de aangesloten on-
dernemers gestalte te geven en te 
behartigen. De stichting is een ini-
tiatief van de Ondernemersvereni-
ging Uithoorn (OVU), de Industrië-
le Kring Uithoorn (IKU), de Stichting 
Beveiliging Bedrijven Uithoorn (SB-
BU), de winkeliersverenigingen Uit-
hoorn aan de Amstel, Zijdelwaard 
en Amstelplein, Glaskracht, Horeca 
Nederland, de Land- en Tuinbouw-

organisatie LTO en de Kwakelse 
Handelsvereniging. Het doel is on-
dernemen in Uithoorn aantrekkelijk 
te maken en te houden. Een groot 
aantal vertegenwoordigers van de-
ze organisaties maakte afgelopen 
vrijdagavond haar opwachting. Ho-
reca 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 Nieuw-
jaarstoespraak de hoogtepunten 
van ondernemend Uithoorn in 2011. 
Hij deed dit opzettelijk om de ne-
gatieve 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 supermarktonderne-
mer van het jaar is geworden. Een 
geweldige prestatie en tevens een 
enorme opsteker voor heel onder-
nemend Uithoorn. Een ander po-
sitief feit was de oprichting van de 
Stichting Uithoorn in Bedrijf, kort-
weg 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 spra-
ke kwam ook hoe het verenigd be-
drijfsleven samen met de gemeen-
te 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 posi-
tief wordt ook ervaren dat de ver-
koop van qat op het industrieterrein 
aan de Anthony Fokkerweg door 
de overheid aan banden zal wor-
den gelegd dan wel wordt verbo-
den. Daardoor zal de huidige over-
last snel tot het verleden behoren. 
Voor dit succes heeft niet alleen de 
SUB zich sterk gemaakt door brie-
ven te schrijven aan de Commissa-
ris van de Koningin en de minister, 
maar Harmsen zwaaide ook burge-
meester 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 tij-
dens de vrijdagavond tot uitdruk-
king in een gemoedelijk gebeuren, 
waar de huidige economische situ-
atie en de problematiek rond de eu-
ro natuurlijk onderdeel van gesprek 
waren. Maar ook dat men toch 
lichtpunten en kansen ziet in om te 
scoren in de verschillende markt-
segmenten. Dat betekent echter 
wel dat ondernemers (nog) slimmer 
en innovatiever uit de hoek moeten 
komen. Maar die potentie is aan-
wezig. 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 probe-
ren uit te komen. Daar werd graag 
het glas op geheven.

Ondernemers Uithoorn zien 
2012 met vertrouwen tegemoet

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

dig te gaan herinrichten. Dat is ver-
woord en verbeeld in het zogeheten 
‘Masterplan’, dat uit negen deelpro-
jecten bestaat. De bedoeling is dat 
de projecten gefaseerd worden uit-
gevoerd in een tijdsbestek van on-
geveer 15 jaar. Uitgangspunt daar-
bij is dat elke keer wordt bekeken 
of een en ander financieel haalbaar 
is. Deelname van partijen uit de pri-
vate sector (projectontwikkelaars) 
is daarbij onontkoombaar. Het is 
dus niet zo dat de gemeente dit al-
les zelf laat uitvoeren en financiert. 
De gemeente rondt de planvorming 
‘samen met inwoners en onderne-
mers’ (…) af en biedt de facilitei-
ten. In alle geval geen gemakkelij-
ke opgave gezien de huidige econo-

mische en financiële situatie waarin 
ons land verkeert en waarbij bezui-
niging, ook bij gemeenten, op pro-
jecten eerder regel dan uitzonde-
ring is. Vooralsnog beperkt de ge-
meente zich tot de planvorming, 
hetgeen niet wegneemt dat er wel 
alvast voorbereidingen kunnen wor-
den getroffen. Waar het de financie-
ring van het project masterplan nog 
niet sluitend is, heeft wethouder Je-
roen Verheijen (EZ) de raad toege-
zegd dat men vóór deze zomer een 
sluitende begroting krijgt voorge-
legd. Intussen is de planvorming 
van het gebied rond De Schans al 
een eind op streek.

Lees verder elders in deze krant

Masterplan ambitieus project van de gemeente Uithoorn (1)

Schansgebied startpunt 
voor herinrichting

Foto:
De contouren van het gebied waar-
op het masterplan betrekking heeft.

Uithoorn - De omlegging van de 
N201 heeft volgens de gemeen-
te positieve gevolgen voor Uithoorn 
aan de Amstel en omgeving. Behal-
ve 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 wo-
nen, te ondernemen en te recre-
eren. In dat licht gezien heeft men 
al jaren geleden een plan opgesteld 
om met name het historische cen-
trum van Uithoorn en het gebied 
langs de Amstel stedenbouwkun-

Uithoorn - Volgende week woens-
dag 25 januari vindt het Bewoners-
overleg 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 bewoners-
overleg Zijdelwaard heeft als func-
tie om u als bewoner van de Zijdel-
waard de gelegenheid te geven an-
dere bewoners te treffen en met el-
kaar 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, waar-
in vijf bewoners namens het overleg 
aan meedoen. 

Geïnteresseerd? 
U kunt de agenda en bijbehoren-
de stukken opvragen door een e-
mail te sturen aan: cparlevliet@ 
cardanus.nl En anders graag tot 
ziens op 25 januari a.s. om 19.30 uur 
in De Schutse.

Bewonersoverleg Zijdelwaard

ADVERTEREN?
IN DE

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

Jan Dalmeijer benoemd tot 
erevoorzitter ThamerThuis
Uithoorn - Op een drukbezoch-
te 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 spon-
taan overrompeld tijdens de bijeen-
komst en wist niet van te voren dat 
dit zou gebeuren.

Na ruim 14 jaar nam Jan Dalme-
ijer 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 er-
varen werd als huisarts in de prak-
tijk van het begeleiden van termi-
naal zieke mensen. 
Het was en is nog steeds de wens 
van de meeste mensen met een ter-
minale ziekte om hun laatste le-
vensfase in hun vertrouwde thuis-
situatie door te maken, omgeven 
door hun familie en naasten. Toch 
bleek dat in een groot aantal geval-
len niet mogelijk, waarbij we den-
ken aan ongeschikte behuizing, te 

weinig mantelzorg of juist teveel, 
overbelasting van partners, gecom-
pliceerde zorg, etc. Indien het ver-
blijf thuis niet mogelijk bleek, was 
men aangewezen op verblijf in zie-
kenhuis, of verpleeghuis, zo daar al 
plaats was. Vaak waren er, met na-
me in de thuissituatie, dan schrij-
nende toestanden en bleken zie-
kenhuizen 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 le-
vensdagen 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 erevoorzit-
ter. De erevoorzitter kreeg namens 
het bestuur een prachtig gekalli-
grafeerde oorkonde, gemaakt door 
Josje Castenmiller en een pen met 
inscriptie aangeboden.

Legmeerplein 18,
Uithoorn
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

COLOFOn
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Alzheimercafé uithoorn
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)

inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg 

Steunpunt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.
meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalen-

der, 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.  Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. 
Duurt van: 12.30-13.15 u. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.
vdPutten@bredeschoollegmeer.nl

19 jan.  Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 u. Kos-
ten: €7,50. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en in-
fo@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl

20 jan. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur.
20 jan.  Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. 
 Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
20+27 jan. 19.00-21.00 u, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de 

Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

21+28 jan. 15.00-17.00 u, aanmelden voor de schilderscursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; website www.atelier-penseel-
streek- uithoorn.nl 

21 jan. 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.

21 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, Kleur 
Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012. Aan-
vang: 13.30 u. Kosten € 210.-. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 
020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.
jokezonneveld.nl

26 jan. 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

29 jan. 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 van-
af 9.00 u in kantine Legmeervogels. Inschrijfgeld: 1 km. Gratis bij 
bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-; 10 km: €7,-; 10 EM: €8,-.

29 jan. Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het liedjes-
programma “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.

31 jan. 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

ACtiViteiten KALenDeR

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 kli-
maatstraatfeest uitgereikt aan bewo-
ners van Centraal Wonen. Centraal 
Wonen is een vorm van duurzaam 
wonen: de bewoners delen een aan-
tal ruimten, hebben samen een was-
machine, eten regelmatig (vergeten)
groenten uit eigen moestuin en eie-
ren van eigen kippen, besproeien de 
tuin met slootwater, hebben energie-
zuinige 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 be-
lang van groen, Jan Klaassen en Ka-
trijn 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 energiever-
bruik onder andere door de kachel 
anderhalf uur voor het slapen laag 
te zetten. Ook doen ze mee aan een 
wedstrijd waarmee je een zonnepa-
neel kan winnen. 

Al met al bruist het van de energie op 
Flevomeer! Hopelijk werkt het aan-
stekelijk voor de rest van Uithoorn en 
De Kwakel!

Doe ook mee aan 
klimaatstraatfeest
Meedoen aan het klimaatstraatfeest 
kan nog steeds. Er zijn landelijke prij-
zen te winnen. De gemeente Uit-
hoorn stelt een prijs beschikbaar voor 
de beste straat en de beste organisa-
tie. Over een paar weken leest u hoe 
basisschool De Zon aan de slag is 
gegaan voor het klimaat. Ook zij krij-
gen een aanmoedigingsprijs.

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

mechanische afzuiging
Een mechanisch afzuigsysteem 
voert alleen vieze/vochtige lucht af 
uit m.n. badkamer, keuken en toilet. 
In veel gevallen is er een schake-
laar 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 openzet-
ten.

Balansventilatie
Net als bij mechanische afzuiging 
wordt er lucht afgezogen in bad-
kamer, toilet en keuken. Daarnaast 
voert balansventilatie ook verse lucht 
toe, meestal in de woonkamer en 
slaapkamers. Ook wordt bij balans-
ventilatie vaak gebruik gemaakt van 
warmteterugwinning: de warme af-
voerlucht wordt in een groot apparaat 
langs de verse buitenlucht gevoerd. 
De lucht mengt zich niet, maar de 
warmte van de binnenlucht wordt af-
gegeven aan de verse lucht van bui-
ten.
Warmteterugwinning kan ’s winters 
heel prettig zijn omdat dan verwarm-
de verse lucht in huis wordt toege-
voerd. In de zomer is hier meestal 
geen behoefte aan. Het is mogelijk 
de verse lucht niet te laten voorver-
warmen. De buitenlucht wordt dan 
deels om het systeem heen geleid. 
Vraag aan de installateur of dit ook 
geldt voor uw installatie en hoe deze 

kan worden ingeschakeld. Als u het 
balansventilatiesysteem goed wilt 
gebruiken, lees dan de handleiding. 
Over het algemeen beschikt een ba-
lansventilatiesysteem over dezelfde 
standenschakelaar als de mechani-
sche afzuiging. Deze standen moe-
ten ook op dezelfde manier worden 
gebruikt.

Gebruikstips
Gebruik de driestandenschakelaar 
op de volgende manier:
- Stand 1: Als u niet thuis bent. 

Stand 2: Als u wel thuis bent, ge-
bruik 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 mi-
nimaal 1x per jaar (de eerste ja-
ren van nieuwbouw vaker).

- Laat jaarlijks naast de CV ook de 
mechanische afzuiging of warm-
teterugwinningeenheid controle-
ren en zo nodig schoonmaken.

- Neem bij klachten over bedomp-
te lucht, schimmelvorming of ge-
luidsoverlast van uw ventilatie-
systeem zo snel mogelijk contact 
op met de installateur van het sy-
steem of verhuurder van uw wo-
ning.

- Voor extra ventilatie kunt u altijd 
uw ramen open zetten.

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-mail-
adres lo@ggd.amsterdam.nl of tele-
foonnummer 020-555 5405.

Overzicht activiteiten 
Buurtbeheer 2012 
Bewonersoverleg Zijdelwaard 25 januari De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 31 januari Buurtsteunpunt 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 21 februari Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 22 februari n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 17 april Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse 19:30 uur 
   (kleine zaal) 
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 26 juni De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 28 augustus Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 4 september vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Centrum 18 september Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 19 september n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 23 oktober Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 30 oktober De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 30 oktober Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 6 november vooralsnog  19:30 uur
   buurtsteunpunt 
Bewonersoverleg Thamerdal 11 december Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 21 november n.t.b. 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.
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas 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 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

 TER INZAGE
Permanent: 
- 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 Grafrech-
ten 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@wa-
ternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Verordening Afvalstoffenheffi ng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 

Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Veror-
dening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verorde-
ning Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-
dening Rioolheffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verorde-
ning 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 decem-
ber 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-
513111.

- 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 bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Fort 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbest-

houdende dakplaten. Ontvangen 10 januari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-

enhof)
- Legmeerplein 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een ca-

fetaria. Ontvangen 9 januari 2012.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 59, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel 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 Kray-
enhof)
- Randweg, melding ontvangen van de Provincie Noord-Holland voor het reali-

seren 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-

mingsplan Beleef buitendijks als vervat in planidentifi catiecode 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 be-
stemmingsplan:
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 informatiecen-
trum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn geduren-
de 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 gemeen-
teraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de 
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijker-
wijs 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 vast-
gestelde 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 afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening 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 werk-
ruimte biedt aan zowel de mensen die de sluis bedienen als alle benodigde appa-
ratuur. Het bedieningsgebouw valt in het bestemmingsplan Landelijk gebied, dit 
bestemmingsplan voorziet echter niet in een bestemming voor het bedieningsge-
bouw. Daarbij heeft dit nieuwe gebouw een iets groter ruimtebeslag dan het hui-
dige gebouw. Daarom is in opdracht van de Provincie een nieuw bestemmings-
plan “Tolhuissluis” opgesteld waarmee het bedieningsgebouw planologisch mo-
gelijk wordt gemaakt. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Toluissluis ligt in het kader van de inspraakpro-
cedure 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 informatiecen-
trum 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 (Post-
bus 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 bestem-
mingsplan. Door middel van publicaties op de gemeentepagina’s in De Nieuwe 
Meerbode, de gemeentelijke website en de Staatscourant zal bekend worden ge-
maakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 18 januari 2012

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

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

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

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

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

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

Door Flavoring
Afgelopen vrijdag zat ik net als voorgaande weken gekluisterd aan 
de buis voor een van de vele talentenjachten van de afgelopen ja-
ren, the voice of Holland. Alweer enkele jaren geleden begon het met 
Idols, X-factor, Holland got talent en ga zo maar door, maar the voi-
ce is persoonlijk mijn favoriet. Het is bijzonder dat er zoveel televisie-
programma’s zijn die draaien om het vinden van nieuw zangtalent. 
Nieuw in deze tussen aanhalingstekens want steeds vaker zie je re-
delijk bekende Nederlanders voorbij komen in een auditieronde. Wat 
is het toch, dat al die mensen aantreden in een dergelijk televisiepro-
gramma 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 treu-
rig hoofdschuddend de kandidaat naar huis stuurde. Voor de televi-
siekijker op de bank een mooie gelegenheid om zelf voor jury te spe-
len 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 om-
draaien, 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 el-
ke 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 aan-
verwante programma’s zoals So you think you can dance. 

Waar ik me wel aan kan ergeren, is de onstuitbare en volop aanwe-
zige manier van stemmen via de sms! Ik heb nog nooit een sms ge-
stuurd om een kandidaat door te stemmen. Misschien komt het door-
dat ik in de doelgroep tussen de dertig en de veertig jaar val? Ik spen-
deer liever mijn geld (als alle vaste lasten zijn betaald) aan leuke din-
gen als vakantie of een theaterbezoek en als het moet gaan om an-
deren dan aan goede doelen. Maar een wannabe zanger of zangeres 
naar de volgende ronde doorstemmen, sorry dat vind ik geldverspil-
ling. 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 kun-
nen 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 die-
gene 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 ge-
woon heel hard werken. 

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

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

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.

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 kon-
den de gasten zich laten verwen-
nen met een paraffine behandeling 
voor de handen. De handen voel-
den heerlijk zacht aan, door de ge-
weldige producten waar Ivelina mee 
werkt. Ook konden de gasten ken-
nis maken met Marjanne Kruyswijk, 
counseling op een laagdrempelig 
niveau en praktische vorm van hulp-
verlening. Tevens kregen de gas-
ten van Marjonne de Niet, welzijns-

coach van Herbalife, een gratis wel-
zijncheck en proefpakket van Her-
balife met tips over gezonde (sport)
voeding, afslanken, aankomen en 
op gewicht blijven. 

Verder is een loterij gehouden en 
de prijswinnaars hiervan zijn me-
vrouw Nagtegaal-Meijer en Myrna 
Vischer. Beide dames hebben een 
luxe schoonheidsbehandeling ge-
wonnen ter waarde van 60 euro. Jo-
sé Melzemaekers wordt getrakteerd 
op een cadeaubon van 25 euro. De 
prijzen kunnen opgehaald worden 
bij Ivelina Beauty center aan de Sta-
tionsstraat 14, tel. 06-42145815. 

Bijeenkomst jongeren over wonen
Uithoorn - Donderdag organiseert 
het jongerenwerk van Uithoorn in 
samenwerking met Woningbouw-
vereniging Eigen Haard een bijeen-
komst speciaal voor jongeren die 
geïnteresseerd zijn in wonen.
Eigen Haard zal een presentatie ge-
ven die specifiek voor jongeren be-
doeld 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 jongeren-
woningen? 

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 be-
ginnen. Zorg dat je op tijd aanwe-
zig bent. Jongerencentrum The Mix 
is gevestigd aan de J.A. van Seume-
renlaan 1.

Lokaal talent op het 
podium van The Mix
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 21 
januari organiseert een aantal en-
thousiaste jonge muzikanten een 
bandavond in jongerencentrum The 
Mix. De leden van de rockband The 
Dead Wings hebben zich ingezet 
om de lokale muziekscene te onder-
steunen. 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 Maple-
wood combineert de liefde voor de 
muziek uit de jaren ’60 met heden-
daagse rockhelden.
The Dead Wings  is een veelzij-
dig powertrio uit Vinkeveen en Uit-
hoorn. De band heeft maar één doel 

en dat is het platspelen van de Ne-
derlandse podia. Begin februari zal 
de band een nieuwe cd uitbrengen. 
Nieuwe nummers van deze plaat 
zullen aanstaande zaterdag ten ge-
hore worden gebracht.

Als afsluiter van de avond zal de in-
middels bekende band Wolfhunters 
zijn kunsten tonen, de Uithoornaars 
staan garant voor een gezellige 
avond. Wolfhunters werkt sinds een 
aantal weken met een nieuwe zan-
ger. Ben Haze heeft de vorige front-
man vervangen. Aanstaande zater-
dag is voor de nieuwe
charismatische frontman de vuur-
doop. Entree: drie euro. De deur 
gaat om 21.00 uur open. Aanvang 
21.15 uur.

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 ei-
genlijk niet goed hoe je de effec-
ten 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 ne-
men Hans Tonk en Krista Somberg 
je mee in de diverse ervaringen met 
kristallen. Het is een dag van le-
ren en ervaren, een beetje snuffe-
len aan bovenstaande en meer. Om 
te ervaren hoe je contact kunt ma-
ken met een kristal en waar je die 
voelt in je lichaam word je meege-
nomen in een meditatie met een 
door jou meegebrachte of ter plek-
ke gekozen steen. Ook werken Hans 
en Krista in 2-tallen met kristalman-
dala’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 ver-
krijgbaar en vrij bekend kristal. Het 
is helder en doorzichtig en lijkt op 
glas. De hardste, helderste en duur-
ste 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? Bij-
voorbeeld het beter kunnen focus-
sen, met een helderder blik naar een 
probleem kunnen kijken of negatie-
ve gedachten los kunnen laten. Leg 
je een bergkristal in een ruimte dan 
zuiver je de ruimte. Handig bijvoor-
beeld in de buurt van een apparaat 
dat straling afgeeft.
In de workshop gebruiken Hans en 
Krista vaak speciale natuurlijk ge-
vormde bergkristallen met 2 punten 
aan beide einden, de zogenaamde 
‘dubbeleinders’. Zij gebruiken de-
ze om overtollige energie af te voe-
ren en positieve energie te verster-
ken. Zo versterken ze met bergkris-
tal ook de werking van andere kris-
tallen. 
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 gege-
ven 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 ver-
volgworkshop. Voor meer info over 
de trainers: www.bmvitaal.nl en  
www.innerflame.nl. Zie ook adver-
tentie elders in dit blad.

Mijmeringen
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

Bekendmaking
Besluit financiële tegemoetkomingen 
voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn 2011 (versie 4) 

 Het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van 
gemeenschappelijke regeling Aals-
meer- Uithoorn en de Wet maatschap-
pelijke 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 finan-
ciële tegemoetkomingen voorzienin-
gen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer- 
Uithoorn. Hierna te noemen Besluit 
Wmo 2011 (versie 4).

 In het Besluit 2011 Wmo (versie 4) is 
de hoogte van de financiële tegemoet-
koming van voorzieningen, opgeno-
men in de Verordening Wmo 2011

 Het Besluit Wmo 2011 (versie 4) is met 
terugwerkende kracht per 1 novem-
ber 2011 vastgesteld door het Dage-
lijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband 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 gemeente-
huizen van Aalsmeer en Uithoorn.

tevredenheidsonder-
zoek huishoudelijke 
verzorging verstuurd!
Het ‘Tevredenheidsonderzoek huishoudelijke 
verzorging’ is afgelopen week (9 t/m 13 janu-
ari) verstuurd aan alle cliënten die in 2011 hulp 
hebben ontvangen van één van de zeven door 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg gecontrac-
teerde Zorgaanbieders.

Vorig jaar hebben wij dit onderzoek verricht om 
hiermee de volgorde van de cliënttevredenheid 
over de Zorgaanbieders te bepalen. Deze volg-
orde is verwerkt in een Ranking en deze wordt 
meegestuurd naar alle cliënten die huishoude-
lijke verzorging toegekend hebben gekregen. 
Zij kunnen de Ranking gebruiken als een hulp-
middel om een keuze te maken voor een Zorg-
aanbieder. De geldende Ranking staat ook op 
de websites van de gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn (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 resul-
taten van het Tevredenheidsonderzoek verwer-
ken wij in de nieuwe Ranking. 

Begin mei 2012 maken wij de geactualiseerde 
Ranking bekend op deze driewekelijkse G2- 
pagina en op de websites van de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn.

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. Daar-
naast wordt een groter appél gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om onder-
staande wijzigingen:

1.  De Wij wordt samengevoegd met de WWB. 
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werk-
leeraanbod 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 zoe-
ken. 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 kin-
deren die nog thuis wonen en andere inwo-
nende gezinsleden (zoals oma of schoon-
zoon) bij het gezin. 

4.  Er komt een zogeheten huishoudinkomen-
stoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en 
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen 
en inwonende gezinsleden zoals oma en 
schoonzoon) worden meegeteld bij de bij-
standsuitkering. 

Wijzigingen in de 
WWB

5.  Een gezin heeft recht op één bijstandsuit-
kering 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 verplich-
ten 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 verblij-
ven. 

8.  Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, rege-
ling 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 inko-
men dat 110% van de bijstandsuitkering of 
lager is.

Wilt u meer informatie hebben over deze wijzi-
gingen? Neem dan contact op met een mede-
werker van het cluster Werk en Inkomen. De 
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van 
deze pagina. 



pagina 8 Nieuwe Meerbode - 18 januari 2012

Het is de bedoeling in deze krant re-
gelmatig aandacht te schenken aan 
een – voor zover mogelijk - uitge-
werkt 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 ver-
woord dan het andere, afhankelijk van 
de voorhanden zijnde (gemeentelijke) 
informatie. Overigens kan men de uit-
leg van het masterplan ook in woord 
en beeld zien in het onlangs geopen-
de Informatiecentrum in de Dorps-
straat 15. De herinrichting van het 
Amstelplein en het Oude Dorp is ge-
koppeld aan de zogeheten ‘Garageva-
riant’, waarbij na omlegging en inge-
bruikname van het nieuwe gedeelte 
van de N201 er geen doorgaand ver-
keer over de Irenebrug meer mogelijk 
is. De brug en het bestaande deel van 
de Mijdrechtse Zuwe worden dan be-
nut als toegang voor het verkeer van-
uit Amstelhoek naar de ondergrond-
se parkeergarage onder het Amstel-
plein. Dit is zo goed als zeker omdat 
met name de provincie Noord-Hol-
land 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 moge-
lijkheden 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, defi nitief wordt uitge-
gaan van de garagevariant waaraan 
ook de gemeenteraad zijn goedkeu-
ring heeft gegeven.

Schansgebied startpunt
Het gebied rond de Schans bijt het 
spits af bij de planvorming en uit-
voering van het masterplan. Daar 
is in verhouding met andere deel-
projecten veel over te vertellen om-
dat de Schanskerk als monument al 
vaak onderwerp van gesprek is ge-
weest en de uitvoering van de plan-
nen rondom de Schans in verhou-
ding snel te realiseren zijn. Ook al 
omdat dit niet direct een samen-
hang heeft met de omlegging van 
de N201. Zoals het er nu naar uit-
ziet wil de gemeente in 2013 al star-
ten met de uitvoering. Daarbij zij aan-
getekend dat de plannen voor herin-
richting van het gebied zodanig moe-
ten zijn opgesteld, dat die onafhan-
kelijk zijn van wat er eventueel in 
de toekomst met de Schanskerk 
zal gebeuren. Overigens is de ge-
meente wel in gesprek met het Bis-
dom Haarlem en het bestuur van de 
RK Emmaüsparochie over de toe-
komst van de Schanskerk.
De Schans wordt samen met het Ou-
de 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 be-
bouwing voor wonen, ambachtelij-
ke 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 be-
bouwing, passend bij het historische 
karakter, is daarbij bepalend.

Functie Schanskerk
Voor de Schanskerk is het behoud 
van de torens als beschermd dorps-
gezicht van Uithoorn, de pastorie en 
het karakteristieke middenschip es-
sentieel. 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, waar-
onder de stichting B.O.U.D (Behoud 
Ons Unieke Dorpsgezicht), besloot 
de gemeenteraad in 2009 zich in te 
spannen om delen van het kerkge-
bouw te behouden, mede om reden 
van het beeldbepalende karakter.
Het parochiebestuur en de gemeen-
te laten gezamenlijk twee onder-
zoeken uitvoeren die bepalend wa-
ren voor de toekomst van het kerk-
gebouw en de mogelijke functies die 
het zou kunnen krijgen. Een onder-
zoek naar de fundering van het kerk-
gebouw zal moeten uitwijzen of dit 
voor de komende veertig (…) jaar 
over voldoende draagkracht en sta-
biliteit beschikt om het huidige ge-
bouw bestaansrecht te bieden. Bo-
vendien moet er antwoord komen 
op de vraag of de fundering sterk 
genoeg is om een of meer verdie-
pingsvloeren in de kerk aan te bren-
gen. Geotechnisch onderzoek moet 
uitwijzen in hoeverre eventuele bo-
ven- en ondergrondse bouwactivitei-
ten rond de kerk van invloed zijn op 
de fundering en het bestaande ge-
bouw. Het onderzoek zal tevens dui-
delijkheid verschaffen welke kansen 
en beperkingen er zijn voor de hoe-
veelheid bebouwing. Hierover wordt 
half februari een uitspraak verwacht.

Samen met inwoners…
De opzet en invulling van de plan-
nen doet de gemeente niet op eigen 
houtje. Ondernemers en een handvol 
bewoners uit de omgeving die daar-
aan hun medewerking wilden verle-
nen zijn vorig jaar uitgenodigd deel 
te nemen aan bijeenkomsten en 
workshops om gezamenlijk tot plan-
vorming te komen. Een en ander met 
de inbreng van het stedenbouwkun-
dig bureau IMOSS en met gebruik-
making van maquettes en modellen. 
Naast het bespreken van de discus-
sie- 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 di-
gitaal werden vastgelegd. De uitein-
delijke opstelling werd na afl oop van 
de workshops aan elke deelnemer in 
de vorm van beeldmateriaal gepre-
senteerd.

Vorig jaar zijn er vier bijeenkomsten 
geweest, t.w. op 14 september, 24 
oktober, 23 november en 12 decem-
ber. Op 13 februari van dit jaar is er 
wederom een bijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomsten werden talloze 
vragen gesteld over de (nieuwe) be-
bouwing, parkeerruimte, winkelinvul-
ling, winkelbevoorrading enzovoort, 
waarop evenzoveel antwoorden wer-
den gegeven. Niettemin blijven er 
onduidelijkheden bestaan waarop 
nog antwoorden zullen moeten wor-
den 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 on-
ze 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 vin-
den. Maar bij essentiële zaken wor-
den we er buiten gelaten of krijgen 
we ontwijkende antwoorden. Men 
gaat gewoon zijn eigen gang. Het is 
een prestigeobject van de gemeen-
te”, vertelt een bewoonster aan de 
Schoolstraat die op het parkeerter-
rein uitkijkt. “Waar de bewoners hun 
auto’s moeten laten is al zo’n duister 

verhaal. Er zijn tachtig parkeerplaat-
sen. 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. Men-
sen gaan nu eenmaal per auto bood-
schappen doen. En als het kerst-
markt is of een groot feest in Het 
Rechthuis kan je het hier ook verge-
ten. In de nieuwe plannen is er nage-
noeg helemaal geen plek meer voor-
zien. Ze weten nog niet eens wat ze 
met de kerk gaan doen en wij ko-
men 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 po-
ten zet, vaart er natuurlijk wel bij”, al-
dus 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 ver-
trekpunten voor de nadere uitwer-
king van plannen:
• aansluiting op historische bebou-

wing 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 uitvoe-
ring van kleine straat optredens.

Het te ontwikkelen plan bestaat uit 
een zogeheten ‘stedenbouwkun-
dig verkavelingplan’, waarin staat 
hoe de nieuwe bebouwing in het ge-
bied wordt ingepast en een ‘beeld-
kwaliteitplan’. Hierin staat omschre-
ven welke wensen er zijn voor het ui-
terlijk van de bebouwing en de in-
richting van straten en pleinen. Deze 
twee plannen worden vertaald in een 
programma van eisen, dat vervolgens 
uitgangspunt is voor de partij die uit-
eindelijk het Schansgebied gaat ont-
wikkelen.

Aan beide plannen is intussen volop 
aandacht geschonken. Met behulp 
van verschillende modelstudies en 
invulling daarvan tijdens gehouden 
groepsworkshops heeft elke deelne-
mer zijn visie en wensen zoveel mo-
gelijk ingebracht. Er werden tallo-
ze aardige en passende ideeën in-
gebracht en ook zinvolle toevoegin-
gen. Zoals hoe de (nieuwe) winkels 
zullen worden bevoorraad in de nieu-
we structuur… 
Op 13 februari van dit jaar zal (voor-
lopig) de laatste bijeenkomst in dit 
stadium plaatsvinden. De uitgangs-
punten voor de ontwikkeling van het 
Schansgebied zijn dan geformuleerd 
en worden met de bewoners en on-
dernemers besproken. Het is te ho-
pen dat er veel bewoners en onder-
nemers 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 goedkeu-
ring - ze op (korte) termijn zal vast-
stellen. Pas dan gaat de volgende fa-
se in en wordt een (defi nitief) ste-
denbouwkundig plan gemaakt.

Schansgebied startpunt voor herinrichting
(Vervolg van voorpagina)

Torens met middenschip Schanskerk
en pastorie moeten behouden blijven

Plangebied rondom de Schans

Schansgebied met ruimte
voor zo’n tachtig parkeerplaatsen

Modelstudies aan de hand van een ma-
quette voor invulling van het Schansgebied

Impressie van de kleinschalige woning-
bouw die past bij het historische karakter

De Schans met woonhuizen en
winkeltjes zoals het er nu uitziet

Impressie na nieuwbouw en 
herinrichting van de Schans

Uitbreiding van Het Rechthuis kan in de 
plannen worden opgenomen



Uithoorn - Recent nog in het 
nieuws door het ontbreken van een 
behoorlijke bestrating, nu nieuws 
van een geheel andere orde. Op za-
terdag 7 januari is er een nieuw-
jaarsborrel georganiseerd door de 
bewonerscommissie van het ap-
partementencomplex Park Krayen-
hoff in Uithoorn. Alle bewoners van 
de Noord- en Zuidzijde waren hier-
voor uitgenodigd. De response was 
groot. 80 bewoners hadden van te 
voren al laten weten dat zij aanwe-
zig zouden zijn. Een gedeelte van de 
parkeergarage werd omgetoverd tot 
een gezellige ruimte omringd met 
planten, opgevrolijkt met vlaggetjes, 
verlichte statafels, zitjes en een par-
tytent. De hapjes en drankjes wa-
ren, uitgestald op een buffet, ruim-
schoots aanwezig. Alle bewoners 
werden ontvangen met een glas 
champagne en na de toespraak van 
de voorzitter van de bewonerscom-
missie kon het gezellig samenzijn 

worden voortgezet. Het doel van de 
nieuwjaarsborrel was dat de bewo-
ners elkaar beter zouden leren ken-
nen onder het genot van een hap-

je en een drankje. Daarnaast kon 
iedereen genieten van een verruk-
kelijke erwtensoep met roggebrood 
met katenspek. De bewonerscom-
missie kijkt terug op een geslaagd 
initiatief. Reacties van de bewoners 
waren zeer positief. Het vraagt ze-
ker om een vervolg. In de onherken-
bare parkeergarage was het leuk 
om met andere bewoners in contact 
te komen buiten het dagelijkse ge-
dag zeggen. Opgemerkt moet wor-
den dat deze nieuwjaarsborrel niet 
plaats had kunnen vinden zonder 
een fi nanciële ondersteuning van 
Eigen Haard, Buurtbeheer Legmeer, 
UBA bouw en Vastgoed Park Kray-
enhoff cv en niet te vergeten de in-
zet van de feestcommissie, vrijwil-
ligers en de professionele inbreng 
van één van de bewoners, de heer 
Fred Bot (catering).
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Muziekvereniging KnA al 
volop in gang dit jaar
Uithoorn - Het jaar 2012 is begon-
nen 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.

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

ziek en zang. Het KnA Dweilorkest 
laat de Carnavalsklanken door het 
KnA gebouw schallen en hun Op-
leidingsorkest is volop aan de gang 
om allerlei verschillende nummers 
in te studeren voor de komende op-
tredens en concerten.

Zou u zelf muziek willen maken?
Natuurlijk zien de leden van Mu-
ziekvereniging KnA u graag bij hun 
verschillende optredens en concer-
ten verschijnen om lekker van mu-
ziek en show te genieten. Maar wat 
dacht u er van om zelf een instru-
ment te leren bespelen of misschien 
wel een van uw kinderen. Er is bij 

Geslaagde nieuwjaars-
borrel op Park Krayenhoff

Diamanten huwelijk in
De Meerwijk
Uithoorn - Er is een huwelijksju-
weeltje in Uithoorn ontdekt: zes-
tig jaar getrouwd en dat is dia-
mant. Zoiets kom je nog maar spo-
radisch tegen en het zal in de toe-
komst naar verwachting nog zeld-
zamer gaan worden. Want hoeveel 
huwelijken houden tegenwoordig 
zo lang stand? Christiaan (Chris) 
en Antonetta (Netty) van Leeuwen-
Zohlandt 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 persoon-
lijk 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 za-
terdag 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 janua-
ri 1952 in het huwelijk in het stad-
huis 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 kinde-
ren geboren, twee dochters en een 
zoon. Chris en Netty smaken het ge-
noegen zeven kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen te zien opgroei-
en in hun leven.
In eerste instantie kwam het echt-

paar te wonen in Rotterdam-Char-
lois. 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 Am-
sterdam terecht, waar zij tot de jaren 
zeventig woonden en werkten. Veel 
van de vrije tijd werd doorgebracht 
op Camping De Drecht bij Bilder-
dam. Daarbij kwamen zij nogal eens 
in Uithoorn en dat bleek een aan-
trekkelijk dorp te zijn. Kortom, Uit-
hoorn werd een trekpleister.

Naar Uithoorn
Begin jaren zeventig liet men Am-
sterdam achter zich want Chris 
kwam bij de gemeente Uithoorn in 
dienst als huismeester van de Schu-
man-, Rome- en Monnetfl at aan de 
Europarei. Hij kreeg een woning in 
de Schumanfl at aangeboden. Het 
was er prettig wonen en uiteinde-
lijk vonden ook veel buren en be-
kenden uit Amsterdam in Uithoorn 
en omgeving er hun domicilie. Het 
werkgebeid van de Europareifl ats 
breidde zich uit met appartementen 
aan het Amstelplein, Ebro en Rol-
and Holstlaan. Begin jaren negentig 
vonden Chris en Netty woonruimte 
aan de Roodhalsgans in De Meer-
wijk, waar zij nu nog wonen. Na zijn 
pensionering werd Chris als huis-
meester van de Roodhalsgans aan-
spreekpunt. Dat is tot op de dag van 
vandaag eigenlijk nog steeds zo. In 
totaal wonen zij nu 42 jaar in Uit-
hoorn.

Op haar beurt heeft Netty zich in 
haar werkzame leven ook niet on-
betuigd gelaten. Zo gaf zij haar bes-
te krachten aan het Sint Hippolytus 
Ziekenhuis in Delft, werkte vervol-
gens bij banketbakkerij Scheeps-
tra in Amsterdam en uiteindelijk 
tot haar pensionering bij Vroom & 
Dreesmann in Amstelveen. Daar-
naast was zij in haar vrije uurtjes 
ook nog representant en verkoop-
ster van Tupperware huishoudarti-
kelen.
Netty en Chris zijn tot op de dag van 
vandaag actieve mensen die kun-
nen terugkijken op een veelzijdig 
leven. Zij genieten bekendheid als 
‘huismeestersechtpaar’ dat buurt-
bewoners de helpende hand toe-
steekt of mentale steun met een kop 
koffi e 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 bei-
den nog vief en levenslustig. Dan is 
er grote kans dat de diamant te zij-
ner 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…

Elke derde zaterdag van de maand
IVN winternatuurwandeling
Regio - De meesten van u wande-
len wel eens in de natuur. En dan 
vooral in de zomer. Met het IVN kunt 
u ook in de winter de natuur erva-
ren. 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 eerstvol-
gende. Met de auto vertrekken de 

deelnemers de auto naar het wan-
delstartpunt. Doe stevige water-
dichte schoenen aan en neem iets 
(warms) te drinken mee. De start 
is om 10.00 uur vanaf de parkeer-
plaats van de begraafplaats aan 
de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Wilt 
u meer informatie, dan kunt u bel-
len naar Yfke Zijlstra: (0297)287223. 
Ook kunt u de website van het IVN 
raadplegen.

Nieuwjaar voor gezamelijke buurtbeheren
Uithoorn - Op zaterdag 14 janua-
ri 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 overwel-
digend was, was het toch erg ge-
zellig. De vrijwilligers van Pondero-
sa 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 voor-
zitter van het Dorpscentrum me-
moreerde hij een aantal hoogte-
punten van de diverse buurtbehe-
ren zoals onder andere de activi-
teit op het Amstelplein van Buurtbe-
heer Meerwijk en het spektakelstuk 
Eurooopera van Buurtbeheer Euro-
parei. Ook ging hij nog even in op 
de naamsverandering van buurtbe-
heer 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.

Aansluitend sprak ook wethou-
der Verheijen de aanwezigen even 
toe. Hij memoreerde hoe belangrijk 
buurtbeheren in de diverse buur-
ten is en dat ze daarbij zorgen voor 
een goed woonklimaat. Hij wilde lie-
ver geen onderscheid maken tussen 
wat de vorige spreker noemde ‘pro-
fessionals en andere mensen’ die 
goed met elkaar samenwerken. Vol-
gens de wethouder zijn ‘die andere 
mensen’ zeker niet minder profes-

Bent u een emotie-eter?
Het nieuwe jaar biedt u 
nieuwe kansen!
Uithoorn - Binnenkort start in Uit-
hoorn een nieuwe cursus met als 
thema emotie-eten. Veel mensen 
zijn het nieuwe jaar in gegaan met 
goede voornemens: gewicht verlie-
zen, 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 overge-
wicht spelen er dieperliggende fac-
toren. 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 buik-
honger en over het zelfbeeld. 
Op de website van Deli Line Ge-
wichtsbegeleiding, www.delil-line.nl 
, is een test te vinden die meer in-
zicht 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 - 

sioneel, waarmee hij doelde op het 
vakmanschap van de vele vrijwilli-
gers in buurtbeheer. Dat wenst hij 
graag zo te houden.
Volgend op deze speeches wissel-
den de aanwezigen nog veel mooie 
verhalen en nieuwtjes uit. Mid-
dels een afvaardiging van de frac-
tie Gemeentebelangen gaf ook de 
gemeenteraad aan hoeveel belang 
wordt gehecht aan een goed functi-
onerend buurbeheer.

KnA voor eenieder volop keus om 
muzikaliteit tot een leuke hobby te 
laten uitgroeien. Lijkt het u dus leuk 
om een blaasinstrument of slag-
werk 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 instru-
ment bespeelt bent u van harte wel-
kom. 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 Meer-
bode een vrolijk, cultureel maar 
vooral een muzikaal 2012 toewen-
sen.

diëtist en leefstijlcoach. In de cursus 
wordt volop ruimte geboden om er-
varingen 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 ge-
maakt dieetadvies, of in combina-
tie met het eiwitdieet Prodimed. Dat 
sluit helemaal aan bij de persoonlij-
ke 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 lek-
ker in je vel te zitten! Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar voor de 
cursus die op woensdag 1 februari 
van start gaat. Voor meer informatie 
zie advertentie elders in deze krant.

Prijsuitreiking bij Catsman
Uithoorn - Tijdens de succesvolle 
‘Opel Testdag’ bij Catsman Opel is 
de heer J. van Kempen uit De Kwa-
kel in de prijzen gevallen. Tijdens de 
testdag konden de bezoekers mee-
doen aan de wedstrijd ‘Raad de 
schade’. In de showroom stond een 
heuse schadeauto met een behoor-
lijke achterschade. Aan de bezoe-
ker de uitdaging: raad het schade-
bedrag.
Degene die het dichtst bij het scha-
debedrag kwam zou een waarde-
cheque van 40 liter brandstof ont-
vangen. Afgelopen zaterdag heeft 
Rob Catsman deze cheque over-
handigd aan de heer J. van Kempen. 
De heer Van Kempen heeft deze di-
rect verzilverd bij tankstation Kroe-
zen aan de Anthony Fokkerweg.

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. 

 Goed geschoten...

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

Wandelen op het ijs
Het ijs in de polder langs de Drechtdijk in De Kwa-
kel is nog � interdun. Voor deze twee zwanen was 
het net sterk genoeg voor een wandeling in de 
ochtendzon.

Foto: Ton Kamminga
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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 Pé-
rine Heerooms met haar team van zes 
gespecialiseerde medewerksters afge-
lopen zaterdag 14 januari feestelijk haar 
geheel vernieuwde en grotere vestiging 
aan de Genieweg 8. Een goed bereik-
bare locatie met veel (gratis) parkeer-
mogelijkheden voor de deur. Het nieu-
we pand is tevens de kroon op haar 
werk want dit jaar viert Périne haar 20-ja-
rige bestaan als schoonheidsspecialis-
te. Een vak dat zij met passie en vak-
manschap uitoefent. Regelmatige be-
zoekers van Instituut Périne en andere 
belangstellenden werden onder het ge-
noegen van een hapje en een drankje 
van 10.00 tot 16.00 uur in de gelegen-
heid gesteld het fraai ingerichte pand 
en de behandelkamers te bekijken. Te-
vens konden zowel mannen als vrouwen 
geheel gratis genieten van een demo-
huidbehandeling en lichaamsmassage. 
Velen lieten zich dit geen twee keer zeg-
gen 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 for-
se toeloop van haar cliënten. Maar ook 
tal van andere nieuwsgierigen van bin-
nen en buiten de gemeente De Ronde 
Venen die wel eens wilden weten hoe 
het er met hun huid voorstaat en daar-
over advies wilden hebben, gaven blijk 
van hun belangstelling. Ook zij kregen 
de nodige aandacht van de charman-
te 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 ont-
vangstruimte en een kleine winkel waar 
huidverbetering- en -verzorgingsproduc-
ten te koop zijn, een kamer voor het ge-
ven van adviezen, drie behandelkamers 
en een Multi Analyse Center (MAC) waar 
op een geavanceerde manier de con-
ditie van de huid kan worden geme-
ten. Een van de behandelkamers is zelfs 
voorzien van een inloopdouche als on-
derdeel van overheerlijke lichaamsmas-
sages die nu ook bij Périne worden ge-
geven. Op de eerste verdieping zijn nog 
vier behandelkamers, voornamelijk voor 
huidverzorging en –verbetering volgens 
de methode Pascaud. Instituut Périne 
behoort tot de selecte en gecertificeer-
de centra in Nederland die aan de Pas-
caudeisen van vakbekwaamheid, pro-
fessionaliteit en inrichting voldoen. Het 
gaat hier om het meest innovatieve an-
ti-ageing programma van dit moment. 
Een veel betere huidconditie en een 
jeugdiger uitstraling zijn daarbij de op-
merkelijke 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 uit-
voeren waarop later de be-
handelingen worden afge-
stemd”, 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. Ver-
volgens krijgt men een uniek 
persoonlijk huidadvies en 
worden de resultaten voor ons als huid-
specialist in kaart gebracht.
De cliënt kan deze resultaten gebrui-
ken voor verdere behandeling bij ons of 
voor zichzelf thuis. Veel van onze cliën-
ten komen vaak uitsluitend langs voor 
aankoop van onze huidverzorgings-
producten die gericht zijn op verbete-
ring van de huidconditie en aansluiten 
op het advies of de behandelingen die 
men bij ons heeft ondergaan. Vervol-
gens kunnen ze daarmee zelf hun huid 
onderhouden. Het heeft overigens geen 
zin om hier de huid te laten behande-
len als men er thuis zelf niets aan doet. 
Dat is zonde van het geld. Een en an-
der houdt in dat elke serieuze belang-
stellende die huidverzorging en/of ver-
betering wil, vrijblijvend bij ons kan bin-
nenlopen 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 ver-
plicht zich daarbij niet tot een behan-
deling bij ons. En wat meer is, wij heb-

ben aanbiedingen die tegemoetko-
men aan elk budget, afhankelijk van 
wat men voor een goede huidverzor-
ging over heeft.”

Vijf pijlers
Périne laat weten dat door uitbreiding 
van haar activiteiten en de voortschrij-
dende ontwikkelingen op het gebied 
van huidbehandeling en huidverzorging 
de locatie op Hofland te klein werd. Bo-
vendien voldeed die niet meer aan de 
gestelde eisen. Daarnaast was uitbrei-
ding 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 realise-
ren. Op de eerste verdieping hebben 
wij de Pascaud Experience een plaats 
gegeven en beneden alles op het ge-
bied 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 acné-
behandeling. Samen uit zich dat in een 
totaaladvies aan de cliënt. Het advies-
centrum 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 behan-
delingen die men hier (eventueel) wil 
ondergaan, haken daarop in.”
Mannen kunnen bij Périne eveneens uit-
stekend terecht. Zij hebben hun eigen 
cosmeticalijn van het merk ‘Décleor’, 
een merknaam waar Périne van meet 
af aan bij haar vrouwelijke en manne-
lijke clientèle mee werkt. Een heerlijke 
cosmetica die zorgt voor een combi-
natie van huidverbetering en meer uit-
straling.
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 ro-
de draad loopt het thema ‘Ontdek-
ken en Doen’ door alle cursussen 
heen. Of je nu komt schilderen, me-
diteren, 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 Schilde-
ren, Kleur Bekennen. Je schildert 
vanuit de beweging, en leert je han-
den te volgen, en zo geef je vorm 
aan je eigen beelden. Ervaring gaat 
voor resultaat, doen voor denken. 
Spelend maak je kennis met de es-
sentie 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@jokezonne-
veld.nl, 020-6418680.
Jean Arthur: ‘Meditatie en meer’. 

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

tot 21.00 uur. Kosten: 105 euro. In-
formatie: jean.m.arthur@gmail.com, 
tel. 0297-264878, www.praktijkain-
neamh.nl

Marleen du Clou: 
Dender je vaak als 
een intercity van 
de ene naar de 
andere deadline? 
Werk je elke dag in 
een hectisch tem-
po je ‘to do’ lijst af?

En denk je ’s 
avonds: waar is 
mijn dag eigen-
lijk gebleven? Als 
je meer rust en 
energie wilt, geef 
je dan op voor een 
mindfulness trai-
ning. 
Start 22 februa-
ri om 19.30 uur. 
Kennismakings-
avond is 15 febru-
ari om 19.30 uur. 
Graag van te vo-
ren aanmelden 

per mail: m.duclou@kpnmail.nl, of 
06-52498878. 
Carla de Brave: Het Lied van de Ziel 
in Uithoorn: mantra’s zingen en me-
diteren. Voor iedereen die zijn geest 
wil kalmeren – maandelijks donder-
dag van 19.45-21.30 uur (7,50 euro). 
Eerstvolgende keer 19 januari. Stem 
en Expressie: Bewegen, ademen, 
zingen en improviseren voor ieder-
een. Leer  je stem kennen en goed 
gebruiken, zodat je vrijuit kunt zin-
gen. 18 februari, 10 en 24 maart van 
9.30 tot 12.30 uur. Yoga and the Voi-
ce: tweewekelijks  donderdagavond 
vanaf 2 februari van 20.00 tot 21.30 
uur.
Terug naar je innerlijke Stilte met 
klankmeditatie en AyurYoga.  www.
praktijkclarity.nl ,  0297-567 773/06-
22608327.
Angeline Heerooms en Mechteld 
Hoekstra: Zoek je een ontspan-
ningsmoment met je kind? Massa-
ge is voor een kind fijn om indruk-
ken beter te verwerken en los te la-
ten. 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 febru-
ari en  5 en 12 maart van 19.30 tot 
22.00 uur. info@praktijkhappyflow.
nl, 06-51144457.
Marjanne Kruyswijk en Renée Coo-
ken: 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 om-
gaan met dagelijkse stress en  on-
vrede en zorgt ervoor dat je stopt 
met piekeren. Het is wetenschap-
pelijk bewezen dat mensen met 
stress, een burnout en slaapproble-
men veel baat hebben bij een mind-
fulness training. Woensdagoch-
tend vanaf 15 februari. www.leve-
ninhetnu.com , 06-41887715 of 06-
1353600.
De cursussen worden gegeven in 
Atelier De Rode Draad aan de Prin-
ses Margrietlaan 86.

Flink gespetter in The Mix
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 14 
januari vond het vierde Harder Than 
Heavy-feest plaats in Jongerencen-
trum 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 hoogtijda-
gen van deze muziekstijl waren in 
de jaren tachtig.

Zo speelde het Amsterdamse Ear-
danger met twee oudgedienden en 
twee jonge getalenteerde muzikan-
ten, 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 hoog-
staande editie zou worden! 
Als klap op de vuurpijl betrad de 
band Angus het podium. Deze band 
heeft de zogenaamde ‘cult-sta-
tus’ 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 gele-
deren speelde of dat het hun laatste 
optreden was. Dit bracht een werve-
lende show met lekker in het gehoor 
liggende metal! Jong en oud geno-
ten van deze stevige portie heavy 
metal! De volgende editie wordt een 
heus festival met vijf bands uit bin-
nen -en buitenland. Dit vindt plaats 
op zondag 8 april vanaf 15.00 uur.



Uithoorn - In de eerste wedstrijd 
van het kalenderjaar 2012 is het 
Vet 1 collectief goed van start ge-
gaan.  Vanwege langdurige blessu-
res konden helaas nog steeds een 
aantal trouwe vet 1 spelers niet aan-
wezig zijn. Desondanks stond er een 
meer dan representatief elftal op de 
mat tegen tegenstander ZSGO dat 
slechts een paar punten achter-
stand had op vet 1.  De eerste helft 
kenmerkte zich met mooie aanvals-
golven van vet 1 met af en toe een 
uitval van de bewegelijke ZSGO 
spitsen. Hierbij moest keeper Robin 
een aantal keren zijn talent bewij-
zen. 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 aan-
wezige ZSGO aanvallers kwam he-
laas toch de bal in het doel via de 
handen van keeper Robin vanwe-
ge de verblindende laaghangen-
de zon.  De Legmeervogels aanval-
ler Derrick wist hierna snel de 2-1 te 
maken. Vlak voor rust hielp verdedi-
ger Sjuul onverdienstelijk ZSGO aan 
een gelijke ruststand door een af-
zwaaiende bal via zijn knie het doel 
in te werken. Voor de team oudste 
van Vet 1 was dit zijn eerste doel-
punt sinds jaren.

Nul
Hierdoor is hij eindelijk van de geha-
te nul af. De daadkrachtige start van 
VET in de 2de helft was ook voorna-
melijk te danken aan de emotione-
le speech van Sjuul. Met goed over-
wogen woorden wist hij in de rust 
de gevoelige  snaar te raken en gaf 
daarbij ook aanvoerder Terry stof tot 
nadenken  over het spelen van mo-
dern voetbal met opkomende backs.  
Resultaat van dit alles was dat VET 1 
op scherp stond. Helaas kwam ZS-
GO 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 ZS-
GO niet meer aan voetballen toe. Uit 
een korte pass van links half Mar-
co kreeg Sjoerd de bal aangespeeld 
die bij een ZSGO speler weg draai-
de  en zijn geluk beproefde met een 
schot van afstand. Dit was niet zon-
der 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 begon-
nen langzaam te capituleren van-
wege oververmoeidheidverschijn-
selen. Derrick wist achtereenvol-
gens zijn 2de fraaie doelpunt van 
deze middag te maken. Uiteindelijk 
was het Marco die de terechte eind-
stand van 5-3 wist te noteren door 
een bekeken voorzet op de knie van 
de tegenstander te spelen. Zo heb-
ben beide ploegen uiteindelijk ge-
rechtigheid gekregen door een ei-
gen kniedoelpunt tegen elkaar weg 
te strepen waarbij zoals aangegeven 
vet 1 de meer dan terechte winnaar 
was van dit spannende duel. Na af-
loop barste de strijd los om de zo 
begeerde titel Man of the Match. 
Uiteindelijk werd na een stemron-
de en vanwege protest uitgevoer-
de hertelling, overduidelijk dat Bas 
Ludwig recht had op deze belang-
rijke titel. Hier heeft niet alleen zijn 
goede spel als laatste man aan bij-
dragen maar ook het feit dat Bas 
voor het eerst in 16 maanden een 
complete wedstrijd van 90 minu-
ten gezond en wel wist uit te spe-
len. Nipte tweede werd Bas zijn ad-
judant Marco Walgreen die als spel-
bepaler de rust bewaarde en ope-
ningen in het spel wist te vinden. 
Volgende week wacht een nieuwe 
thuiswedstrijd tegen koploper Zuid-
oost United. Die de week erop direct 
weer als Uit wedstrijd dient te wor-
den gespeeld.
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Twee keer winst voor 
Space Shuttle
Uithoorn - Het competitieseizoen 
voor badmintonners is maar van 
korte duur, wat maakt dat de teams 
van Space Shuttle afgelopen zon-
dag alweer hun laatste thuiswed-
strijd speelden, beiden tegen bad-
mintonvereniging Huizen. Het 
jeugdteam begon gelijk goed met 
een spannende dubbelpartij van 
Vincent van der Sluis en Wouter Tas 
waarvan de eerste set uitliep tot 28-
26. Ook de tweede set werd gewon-
nen waardoor het eerste punt bin-
nen was. Lotte Vork en Juna So-
mers kostten het weinig moeite om 
hun dubbel te winnen en hetzelfde 
gold voor de enkelpartij van Susan 
Blaauw. Vincent kreeg de moeilijk-
ste tegenstander voor zijn kiezen en 
verloor in twee sets. Ook Juna ver-
loor haar enkelpartij, maar haar te-
genstandster had daar wel drie sets 
voor nodig. Wouter won zijn en-

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, Alexan-
der Popma met Mathe Jonkgrauw 
en Edwin Schootemeijer met Pe-
ter de Rijk, in twee sets te winnen. 
Alexander en Edwin hadden ook 
weinig moeite met hun tegenstan-
ders in hun enkelpartijen. Met name 
Henny Sahetapy steeg boven zich-
zelf uit door met zeer goed spel en 
overmacht zijn tegenstander te ver-
slaan. Mathe had het minder mak-
kelijk en verloor zijn partij in twee 
sets. De laatste twee dubbelpartij-
en, Edwin met Henny en Alexander 
met Peter werden in twee sets ge-
wonnen wat resulteerde in een keu-
rige 7-1 overwinning.

Nieuwjaarsreceptie Qui 
Vive Tennis zeer geslaagd
De Kwakel - Het Bestuur van Qui 
Vive Tennis had haar leden uitge-
nodigd voor een Nieuwjaarsrecep-
tie op 8 januari 2012. Vanaf 16.00 
uur waren alle leden van harte wel-
kom om samen het glas te heffen op 
een nieuw, sportief en bovenal ge-
zond 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 kon-
den 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, za-
ken waar het Bestuur zich mee be-
zighoudt.

Belangrijk
Een belangrijk moment was het be-

noemen van de vrijwilliger van het 
jaar 2011. Met unanieme stemmen 
en onder luid applaus viel Willem 
Dekker deze eer te beurt. Zijn on-
vermoeibare inzet als barbaas bij 
alle grote toernooien heeft bij ve-
len bewondering en waardering ge-
oogst. Met name de rustige en be-
scheiden wijze van werken is ty-
perend. 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 gezelli-
ge nieuwjaarsreceptie voor tennis-
leden only lijkt een traditie geboren 
te zijn. Voor diegene die helaas ver-
hinderd waren bij deze gelegenheid: 
De beste wensen voor een gezond 
en sportief 2012!

Bridgevereniging De Legmeer
Outsiders stelen de show
Uithoorn - Het viertallen in de A- 
lijn liet weer eens zien waarom brid-
gen zo leuk is. Wint bij het schaat-
sen Sven Kramer het toch wel, top-
team Lesmeister ondervindt hier dat 
de tegenstand soms uit onverwach-
te hoek komt. De vier van van der 
Roest, bijgenaamd de “The Rising 
Hope”, hielden ze knap op een bij-
na gedeelde score van 16 tegen 14 
waardoor team ten Brink, dat de-
ze avond 19 punten verzamelde, nu 
met 109 om 103 de leiding heeft. 
Egbers stootte door naar plaats drie 
door een prima 22 punten te verza-
melen 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 laat-
ste plaats ver achter zich en zijn nu 
vijfde van de acht. In de B- lijn kwa-
men de Vissers op gelijke hoogte 
met Bruine de Bruin met voor bei-
de teams 86 punten totaal. Oorzaak 
de uitstekende 20 punten van deze 
avond voor eerst genoemden, terwijl 
B de B de handen mochten dicht-
knijpen 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 moeilij-
ke 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 hier-
mee nu ook bij het viertallen aan-
geven 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 Wa-
genaar volgen op gepaste afstand 
met 84. Derde staan de Belderin-
kjes, die met 78 Wevers net 1 punt 
voor bleven.
Volgende avond de zesde keer vier-
tallen, waarna in februari de zeven-
de en het slot volgt.
Ook geïntrigeerd door deze adem-
benemende schermutselingen, kom 
dan mee genieten bij Bridgevereni-
ging de Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in de barzaal 
van sporthal De Scheg. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of per tele-
foon 0297 567458.

Midwinterbridge in De Kwakel
De Kwakel - Veertig paren bonden 
deze zondag de strijd met elkaar aan 
in de door Cor Hendrix perfect ge-
organiseerde drive in het dorpshuis.
Bridge Activiteiten Uithoorn is in-
middels een niet meer weg te den-
ken maandelijks fenomeen gewor-
den en zal dit gezien het enthousi-
asme 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 eer-
ste plaats en de wijn vandoor te 
gaan. Emmy & Gerard van Beek vie-
len 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 Lesmeis-
ter ondervonden dat woensdag-
avond 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 Ma-
rijke 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-

leun en Ria van Zuylen volgden met 
57,64% en Heleen en Mees van der 
Roest trokken de aandacht als der-
de 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 Sten-
ny 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 Zijt-
velt 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

Vet 1 laatste man Bas Ludwig als 
Man of the Match

Legmeervogels VET1 slaat 
zijn slag

Spannende finale Koppel-
driebanden toernooi
De Hoef - Op vrijdag 13 en zater-
dag 14 januari is in de Springbok in 
De Hoef het jaarlijkse en enige kop-
peldriebanden toernooi verspeeld;
Vrijdag avond kwamen in de kwart 
finale het koppel Jan v Doorn/Rik 
v Zanten en het koppel Bert Loog-
man / Paul Schuurman elkaar tegen 
waarbij het laatste koppel de halve 
finale wist te bereiken Bert Loog-
man en Paul Schuurman wisten de-
ze plaats al voor de derde keer in de 
vierjaar te behalen.
Op zaterdag werden de halve fina-
les en de finales gespeeld waar-
bij het koppel Gijs Rijneveld en Jo-
han Loman de vierde plaats wisten 
te behalen, 3e in deze serie werd 
het koppel Jan van Doorn en Rik 
van zanten. De zaterdag, halve fina-
le 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 dui-
delijk 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 tegen-
stander uit hun concentratie te ha-
len om zo op deze wijze te trach-
ten een extra puntje te scoren. Het 
leek er op dat het koppel Loogman 
en Schuurman hier goed tegen be-
stand waren en zij lieten zich daar-
door 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 Koppeldrie-
banden kampioen van deze regio 
mogen noemen.

Goede resultaten Kevin 
Regelink en Martijn de Groot
Regio - Afgelopen vrijdag werd de 
dertiende marathon KPN cup wed-
strijd 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 Ke-
vin 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 pe-
loton op een ronde te zetten. Daar-
voor besloot de scheidsrechter het 
peloton de bel te geven. Kevin en 
Martijn zaten op dat moment voor 
in het peloton. Er reed nog één rij-
der weg voordat de bel klonk. Kevin 
won de print van het peloton en was 
zesde in de einduitslag. 

Top
Er zat één topdivisierijder bij de 

kopgroep die niet mee telt dus Ke-
vin was eigenlijk vijfde geworden. 
Martijn pakte een knappe twintig-
ste plek. Een dag later stond de vol-
gende wedstrijd alweer gepland in 
Deventer. Het werd alweer een wed-
strijd 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 ontsnap-
ping maar er kwam geen uitloop-
poging die resulteerde in een ronde 
voorsprong. Het werd voor de eer-
ste 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 tegenstan-
der en uitgeschakeld was. Martijn 
reed een hele goede sprint en reed 
naar een mooie twaalfde plek. Vol-
gende week is de finale van de KNP 
cup in Groningen daarna gaat het 
circus naar het Oostenrijkse Weis-
sensee voor twee keer honderd ki-
lometer wedstrijden en de alterna-
tieve Elfstedentocht. Die zaterdag 
daarop gaan ze naar de Rechensee 
in Italië voor nog een honderd en 
vijftig kilometer wedstrijd.

Voorbereiding op 10 Engelse 
Mijlen van Uithoorn
Regio - De 10 Engelse mijlen van 
Uithoorn staan voor de deur en or-
ganiserende vereniging AKU is er 
helemaal klaar voor. Alle voorbe-
reidingen 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 gelegen-
heid zijn om het parcours te verken-
nen en het is tegelijk een mooie trai-
ning en warming-up voor de ‘echte’ 
wedstrijd voor de zondag erna. 
Er wordt gelopen over de 3 parcour-
sen die zijn uitgezet voor 29 janua-
ri en dat betekent dat ieder zelf kan 
kiezen welke afstand hij/zij wil lo-
pen , 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 at-
leten bij AKU gelopen ter voorberei-
ding op deze loop, maar er kan na-

tuurlijk het hele jaar door getraind 
worden onder begeleiding van des-
kundige trainers. 

Op dinsdag wordt er op de atletiek-
baan gelopen, waarbij het accent 
ligt op intervaltraining en op don-
derdag wordt er buiten op de weg 
een langere afstand gelopen.
Daarnaast wordt er door de ech-
te liefhebbers ook op zondagmor-
gen 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 re-
kening met je niveau gehouden en 
iedereen krijgt een aangepast pro-
gramma.
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

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 10 januari werd 
door de Hartenvrouwen de tweede 
zitting van de derde bridgecompeti-
tieronde gespeeld. 
Deze keer worden eerst de uitsla-
gen van de B lijn vermeld: het speel-
veld werd aangevoerd door Euge-
nie 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 inge-
nomen door Annet Roosendaal en 
Rini Tromp. 
Dan de A lijn. Hier werd het speel-
veld geleid door Kokkie van den 
Kerkhoven en Corry Smit met 
63,39%, de tweede plaats was voor 
Elly van Nieuwkoop en Jessie Pie-
kaar, 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 Dyr-
bye & Thea Stahl met 55,00%. 4: 
Ted Brand & Alice Oostendorp met 
54,36%. 5: Bibeth Koch & Tina Wa-
genaar met 53,13%. In de A lijn: 1: 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
met 63,67%. 2: Kokkie van den Kerk-
hoven & 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 wor-
den, dus nog alle kans! Voor inlich-
tingen: Mieneke Jongsma, tel. 0297-
565756 of wjongsma1@hotmail.com 
.

Open dartkampioenschappen
De Kwakel – Aanstaande zaterdag 
21 januari is het dorpshuis het strijd-
toneel voor de 10e Open kampioen-
schap Darten De Kwakel. De wed-
strijd is voor dames en heren. Deel-
name kost vijf euro. De inschrijving 
start om 12.00 uur en de wedstrijd 
begint om 13.00 uur. Voor meer in-
lichtingen kunt u contact opnemen 
met Pieter Langelaan: 06-11434716. 
Nieuw dit jaar is Triplepot. Hoe 
werkt dit? Deelnemers en bezoe-
kers kunnen een gooi doen naar de 
Triplepot. Een lot met kans op deel-
name 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 gooi-
en. Een 20-zijdige dobbelsteen be-
paalt welke Triple geraakt moet wor-
den. Per juiste Triple krijgt de gooi-
er éénderde van de Triplepot. Kort-
om: de pot groeit per verkocht lootje 
en krimpt per juist gegooide Triple. 
De ActiviteitenCommissie van het 
dorpshuis hoopt  aanstaande za-
terdag 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.



Uithoorn - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde de Uithoornse Roei-en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
de jaarlijkse ergometerwedstrijden 
voor jeugdige roeiers uit heel Ne-
derland. 
Een ergometer is een roeimachine 
met een beeldscherm waarop je on-
der 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 wor-
den. De roeiers werden door club-
genoten, vaders en moeders luid 
aangemoedigd. Dit jaar was de be-
langstelling groter dan ooit te voren: 
ruim 160 deelnemers van 16 ver-
schillende roeiverenigingen. Heel 
bijzonder was dat er zelfs 8 deelne-
mers 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 wa-
ren er nog estafettenummers. Door 
het grote aantal deelnemers hield 

de wedstrijdleiding een strak sche-
ma aan.

Organiseren
Dankzij de techniek wordt het orga-

niseren van deze wedstrijden steeds 
makkelijker. De ergometers worden 
met een kabel aan elkaar gekop-
peld en de laatste ergometer was 
gekoppeld aan een computer. Van-
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Ergometerwedstrijden jeugd bij 
Michiel de Ruyter

af deze computer werden de wed-
strijden telkenmale gestart. Het was 
heel simpel op een knop drukken 
en uit de speakers kwamen auto-
matisch de aanwijzingen en start: sit 
ready, prepare for rowing, go! Deze 
computer was weer aan een ande-
re computer en aan een printer ge-
koppeld. De tijden van iedere deel-
nemer werden automatisch opge-
slagen en geprint vanaf de tweede 
computer. De uitslagen werden tel-
kens opgehangen en door de deel-
nemers steeds belangstellend ge-
volgd.
Nadat iedereen twee keer had ge-
roeid, werden de definitieve uitsla-
gen geprint. Jeugdleden van Mi-
chiel de Ruyter kondigden met 
zichtbaar plezier aan wie er gingen 
roeien; ook regelden zij de start. 
Het was daarmee een echte jeugd-
wedstrijd: voor de jeugd en door de 
jeugd.

Prijsuitreiking
Om 17.00 uur was de prijsuitreiking. 
Bij roeiwedstrijden krijgt meestal al-
leen de winnaar een medaille, maar 
omdat het hier ging om jeugdroei-
ers had men bij Michiel de Ruyter 
besloten dat ook degenen die als 
tweede of als derde geëindigd wa-
ren een medaille kregen. Uit Zaan-
dam deden twee meisjes van 9 jaar 
oud mee. Zij konden natuurlijk niet 
op tegen meisjes van twaalf jaar. 
Daarom kregen zij als aanmoe-
diging een zak snoep. De vereni-
gingsprijs voor de best presteren-
de vereniging was voor “Het Spaar-
ne” uit Haarlem. Er waren twee prij-
zen voor leden van Michiel de Ruy-
ter: Thies Blonk is in zijn categorie 
tweede geworden en Bram Goede 
in zijn categorie derde. De prijzen 
werden uitgereikt door Frans Gö-
bel uit Aalsmeer. Hij vertelde dat hij 
vroeger de “Keizer van de Amstel” 
werd genoemd, omdat hij een zwa-
re 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 inter-
nationale wedstrijden uitkomt.

Van alle kanten waren er compli-
menten voor URKV Michiel de Ruy-
ter voor de sfeer en de organisa-
tie van de wedstrijden. De volledi-
ge uitslag is te zien op www.mdr.nu.

De Kajuit wederom 
kampioen tafeltennis
Uithoorn/De Kwakel - Op zater-
dag 14 januari werd de finale van 
het basisscholentoernooi tafeltennis 
gespeeld. De voorronde had in de-
cember al plaatsgevonden.
Hier werd duidelijk wie de hoofd-
finale en wie de kleine finale zou-
den gaan spelen. In totaal streden 
er 15 teams voor de hoogsthaalba-
re 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 hoofdfina-
le 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 Spring-
schans 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 kinde-
ren waren enthousiast aan het spe-
len en er zaten ook aardig spannen-
de potjes tussen. Team 2 werd bij de 
jongens uiteindelijk eerste. Zij heb-
ben 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 meidenfina-
le werd gewonnen door De Zon. Zij 
hadden veruit de meeste overwin-
ningen op hun naam staan.
De Kajuit behaalde hier de twee-
de en derde plek. Helemaal niet 
verkeerd als je voor de eerste keer 
meedoet. De komende jaren ge-
woon weer meedoen en dan zullen 
jullie vast ook een keer de eerste 
plaats gaan behalen! In de kleine 
finale was er evenals in de hoofd-
finale 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.

Anouk Claessens eerste in 
klassement BAV Wintercup
Regio – Afgelopen zondag 15 ja-
nuari werd de derde en tevens laat-
ste wedstrijd van de BAV Winter-
cup 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 georga-
niseerd. SRT- en AKU atletes Anouk 
Claessens en Kim Hittinger stonden 
aan de start op deze mooie dag. 
Anouk heeft haar zwaarste trai-
ningsweek ooit gehad en deze 10 
kilometer was een pittige en afslui-
tende trainingsprikkel voor haar. 
Anouk voelde geen vermoeidheid, 
de benen voelden goed aan en ze 
had er zeker veel zin in. Ze ging be-
houdend van start maar het tem-
po voelde al gauw erg lekker waar-
door ze er een schepje bovenop kon 
doen. Eenmaal bij de laatste ron-
de versnelde ze nog flink, maar liet 
zich toch verrassen door Jip Vasten-
burg, een van Nederlands groot-
ste juniorentalenten op de cross 
en de baan. Ze ging er hard voor-
bij en Anouk kon niet meer aanha-
ken 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 se-
conden ten opzichte van haar vori-
ge toptijd in Baarn. In het eindklas-
sement 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 handhaaf-
de 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 win-
ter, werd keurig 2e in 13.26,0 op de 
korte cross 14-15 jaar. Thijs Heems-
kerk liep de categorie 12-13 jaar en 
werd 10e in 6.52,0. Sjoerd Heems-
kerk liep de korte cross bij de cate-
gorie 16 jaar en ouder en eindigde 
op een nette 16e plaats in 11.50,0.

Een goede week voor het 
Finstral Rally Team

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

steeds maar weer de eindstreep ge-
haald.

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 klas-
sement voor de standaard trucks.  
Teun Stam uit Kudelstaart - samen 
met Rob Bogaart en Eddie Beef-
tink - 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 an-
der aan problemen gehad maar dit 
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Vijfde ronde bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 12 januari 
speelde men bij Bridgeclub ABC de 
vijfde ronde van de tweede cyclus 
bij Bridgeclub ABC.

Het was de eerste keer in het nieu-
we jaar dat de bridgeleden weer bij 
elkaar waren, omdat ‘t Buurtnest tij-
dens kerst en nieuwjaar gesloten 
was.

Iedereen moest natuurlijk ieder-
een nog de beste wensen en veel 
gezondheid en bridgeplezier in het 
nieuwe jaar toewensen.

Het viel weer op dat de dames niet 
kussen maar wangen, zij produce-
ren wel een kusgeluid maar dat is 
meer in de lucht, het zal wel met lip-
penstift te maken hebben. De voor-
zitter 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 aanvan-
gen, daarvoor waren zij gekomen.
Er werd aan 13 tafels gebridged, er 
waren nogal wat afmeldingen.
Zes in de A-lijn en zeven in de B-
lijn, 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 eento-
nig, dit paar wint elke week met gro-
te overmacht.
Tweede werd het paar Siep Lich-
tenberg 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 brid-
gen niets begrijpt maar haalt onder-
tussen 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 gemid-
delde 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 Groe-
nenwegen en Roelie v.d. Voorden 
nog steeds de leiding met een ge-
middelde score van 57,68%, tweede 
is het echtpaar Henny en Lucas v.d. 
Meer met 57,07% en derde het echt-
paar 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 zes-
de competitieronde gespeeld, met 
nieuwe kansen voor iedereen.

Kwakelse damclub gaat 
goed van start dit jaar
De Kwakel - Het 2e team van Kunst 
& Genoegen heeft in de 1e bonds-
wedstrijd van het nieuwe jaar de 
dammers uit Diemen weten te ver-
slaan. 
Daardoor klom het naar de midden-
moot van de 1e klasse van Noord-
Holland met vier punten uit vier 
wedstrijden. Het team van Leo Hoo-
gervorst kon weer niet over Wim 
Könst beschikken, Wim is inmiddels 
al ruim twee maanden uit de roula-
tie. Gelukkig kon nieuwkomer Gerrit 
van der Steeg invallen. In deze wed-
strijd 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 tegenstan-
der 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 te-
leurgesteld kon opgeven, 2-0 voor 
K&G. Snel daarna stelde de kampi-

oen van de Vrouwenakker orde op 
zaken, kopman Leo wist een over-
macht eindspel fraai in winst om te 
zetten. Een gelijkspel was daardoor 
minimaal verzekerd. Gerrit verzeker-
de 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 secon-
den 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, in-
middels is dit team naar de 3e plaats 
gezakt maar winst op Den Helder 
zet het team weer aan de kop van 

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

L Hoogervorst-I Alberto 2-0
K Harte-R Bolhuis 0-2
J Harte-G vd Werff 2-0
G vd Steeg-F Stoelwinder 1-1

Doelpuntrijke tweede
damesavond Quakeltoernooi
De Kwakel - De tweede dames-
avond 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 beke-
ken steekpass kwamen de Smallies 
ook op een 3-0 voorsprong. Halver-
wege 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 vier-
de doelpunt. Na 12 minuten spelen 
was er dan de eerste kans voor de 
Voetbalvrouwen, maar helaas stond 
het vizier ‘nog’ niet op scherp. Uit-
eindelijk 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 af-
standsschot 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, kwa-
men de dames op een 2-0 voor-
sprong.
Een rush van de Pietertjes in de 
10de minuut werd helaas, door een 
verdedigster van Zamida, op de cir-
kel gestopt. De Pietertjes deden hun 

naam eer aan, zonder enige kans 
verloren zij de wedstrijd met 7 doel-
punten verschil. 

Geopend
De score tijdens de derde wed-
strijd werd na 2 minuten spelen ge-
opend door KDO 4. Na een romme-
lige situatie voor de goal van KDO 
kwam RKAV langszij. In de 10de mi-
nuut kwam KDO 4 op een 2-1 voor-
sprong na een prima opgebouwde 
aanval. Met nog 2 minuten te spelen 
kwamen de dames van KDO op een 
3-1 voorsprong na een slordige ac-
tie van de RKAV verdedigster. 
De vierde wedstrijd van de avond 
beloofde een heuse topper te wor-
den, 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 wed-
strijd maakten de Smallies, door 
een prachtig afstandschot, de ge-
lijkmaker. De eerstvolgende aanval 
maakten de Smallies ook hun twee-
de doelpunt van deze wedstrijd. De 
wedstrijd leek beslist, na een prach-
tige actie van de spits van de Smal-
lies, 3-1. Door een foutje van de kee-
per kwamen de Smallies met nog 3 
minuten te spelen op een 4-1 voor-
sprong. De Smallies wonnen na een 
achterstand toch hun tweede wed-
strijd vrij overtuigend, namelijk met 
6-1. Het bestempelde zichzelf door 

deze overwinning als grote favoriet 
voor de eerste plaats van deze da-
mesavond. 

Pietertjes
De Pietertjes wisten in hun twee-
de wedstrijd tegen RKAV tot aan 
de negende minuut de ‘nul’ te hou-
den. 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 keep-
ster van Pietertjes bleek een sta-in–
de-weg te zijn, waardoor de wed-
strijd eindigde in een 2-0 winst voor 
RKAV.

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 Pie-
tertjes met 7-0.

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

maar ze vergat te scoren. De wed-
strijd eindigde na een zinderend slot 
in een gelijkspel. 

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 tus-
sen 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 be-
haalden de Pietertjes hun diepte-
punt van de avond. Ze verloren met 
14-0 van KDO 4. 
Zamida wist haar vierde wedstrijd 
eenvoudig met 4-0 van de Voetbal-
vrouwen 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 tus-
sen de reeds geplaatste Smallies en 
KDO 4 eindigde in een 1-1 gelijk-
spel. Dit houdt in dat beide teams 
waren geplaatst voor de finale-
avond. 
De wedstrijd tussen de middenmo-
ters van de avond werd in het voor-
deel van Zamida beslecht. Zij won-
nen met 4-0 van RKAV.
De tweede damesavond werd door 
de Pietertjes en de Voetbalvrouwen 
geheel in stijl afgesloten. De Pieter-
tjes wisten helaas de gehele avond 
niet te scoren, maar de Voetbalvrou-
wen wisten nog wel 1 keer te sco-
ren.

Laddercompetiite 
BVK halverwege
De Kwakel - Zes speelavonden zit-
ten er op in de laddercompetitie van 
BVK en daarmee zijn ze halverwe-
ge. Dat is een aardig ijkpunt voor de 
krachtsverhoudingen. Voor de cij-
ferfetisjisten onder hen zijn de cij-
fertjes van de totaalranglijst na deze 
6 avonden eens onder de loep ge-
nomen 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 heb-
ben 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 Koe-
stal van zich spreken met 56,94%.
In de C lijn na 5 weken rommelen 
in de marge eindelijk eens een ver-
meldenswaardige score voor Jaap 
en Elly van Nieuwkoop en dan met-
een 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. Des-
ondanks waren er toch ook keuri-
ge scores voor de nummers 2 en 3 
en dat waren respectievelijk de pa-
ren 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 te-
rugkeer 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-

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 laatst-
genoemden. 3,02% gemiddeld is nu 
de voorsprong van de koplopers. De 
hierboven al aangekondigde nade-
re 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 allerlaag-
ste score en die bedroeg 31,25%. 
Twee paren benaderden de gemid-
delde score van 50% het dichtst en 
wel Elly en Jaap van Nieuwkoop 
(50,06%) en Piet v.d. Poel met Ge-
rard de Kuyer (49,94%). Slechts 2 
paren scoorden geen enkele keer 
lager dan 50% en dat waren Wim 
en Rita, maar ook Anneke Kar-
las en Jaap Verhoef. Bij Wim en Ri-
ta 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 kwa-
men Ineke Hilliard en Huib van Gef-
fen uit de bus met een hoogste sco-
re van 53,86% en een laagste sco-
re van 48,26%, een verschil dus van 
slecht 5,6%. Twee van de zes avon-
den 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%). Bei-
de 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 uit-
schieters 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’.

Van Lith en Schuurman lieten 
zien wat echt biljarten is
Regio - Helaas heeft het bestuur 
van de biljartfederatie De Ronde 
Venen een vervelend besluit moe-
ten nemen. In een wedstrijd van De 
Paddestoel 1 in week 17 waren er 
geen schrijvers c.q. tellers beschik-
baar. Ingevolge de spelregels & re-
glementen van de federatie is tot de 
sanctie van uitsluiting besloten. Al-
le wedstrijden van de Paddestoel 1 
worden uit de uitslagenlijsten ver-
wijderd. 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 carambo-
les uit zijn keu = 35 ,71% van zijn 
totaal te maken punten. DIO is door 
een 7-2 overwinning op de Padde-
stoel 2 nog een paar punten van het 
eerste periodekampioenschap ver-
wijderd, er zijn nog 4 wedstrijden te 
gaan waarna nog 11 weken van re-
turns 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 sterk-
spelende Ton Driehuis een minder 
leuke biljartavond. Hij zorgde te-
vens 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 Turken-
burg en Bert Dijkshoorn zorgden 
voor de overige punten van DIO. 
De Schans haalde met 9-0 genade-
loos 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/Hee-
renlux 3 met 3-6 vertrekken. Hans 
van Rijn, Caty Jansen en Wim Ber-
kelaar 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 overwin-
ning. Hero Janzing en Leen Cor-
nelissen deelden de punten. Stieva 
Aalsmeer speelde 4-5 in een span-
nende wedstrijd tegen De Spring-
bok 2. Jan van Veen had maar 21 
beurten nodig om Ton Bocxe te ver-
slaan. Bart van Ginkel won ook voor 
De Springbok 2. Lucia Burger en 
Derk Bunders zorgden voor de pun-
ten van Stieva Aalsmeer. De Vrij-
heid/Biljartmakers was met 6-3 de 
baas over APK Mijdrecht 1. Bert 
Loogman had in 19 beurten geen 
kind aan Jacques de Leeuw. Ger-
rie Hölzken had ook maar 19 beur-
ten nodig om Bart Dirks te verslaan. 
APK Mijdrecht 4 won met 9-0 van 
De Paddestoel 1. Achteraf is de-
ze partij gespeeld ‘om des Keizers 
baard’, omdat het team De Padde-
stoel 1 uit de competitie is geno-
men. 

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

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

was breed en hard en de wind werk-
te 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 Rui-
ter maakte daar optimaal gebruik 

van. Hij liep een mooie 1.29.08. 
Mark Baas zat daar slechts 4 secon-
den achter. Willem zelf liep een tijd 
van 1.29.38. Jeroen Looman finishte 
in een tijd van 1.33.16. Jos Bunscho-
ten was tevreden met z’n 1.39.42. 
Hij beslechtte de strijd met Hen-
ny 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 wer-
den vorige week voor de derde 
maal de punten verdeeld voor het 
Zorg&Zekerheidcircuit. Na de fan-
tastische 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 za-
ken voor het algemeen klassement. 
Na een 1e en een 3e plek was hij nu 
de tweede aankomende. Hij finish-
te op de 15 km in 52.53. Z’n broer 
Frans deed het ook lekker in Lei-
den. Hij liep ruim onder de ‘magi-
sche’ grens van een uur: 59.23. Nol 
Kuijlenburg liep een mooi persoon-
lijk record op deze afstand: 1.10.14.
Op de 10 km liep Ricardo van ’t 
Schip een mooie wedstrijd. Hij fi-
nishte in 36.56. Ook Eveline Zelden-
thuis was op dreef in Leiden. Zij liep 
een persoonlijk record: 47.27. Bertus 
Vrielink werd de winnaar in de cate-
gorie 65+. Hij liep een tijd van 44.02.
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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 mu-
seum nu echt zo nodig is, zeker als je leest in het verslag wat 
het college aan de raad stuurt, dat er aan slechts twee perso-
neelsleden 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 gemeen-
teraad van gemeente De Ronde Venen een motie van Ronde Ve-
nen 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 bo-
venstaande 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 ge-
ven 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 mu-
seum te exploiteren. Lange tijd was het paviljoen in Maric-
kenland de nieuwe locatie voor het veenmuseum, maar 
door de vernietiging van een gedeelte van het bestem-
mingsplan viel dit plan in duigen. Een vervelende situ-
atie 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 midde-
len in de boeken staan als eigen vermogen. Er is een begro-
ting 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 onder-
houd, rondleidingen en andere museumaangelegenhe-
den. 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 Veen-
steker. 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 par-
tijen 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 ver-
antwoorde investeringen een mogelijkheid is voor het veenmu-
seum om een locatie te betrekken. 

Het college heeft twee verschillende soorten opties bedacht 
voor het museum;
•  Het onderbrengen van het veenmuseum in een nieuwbouw- 
    locatie.
• 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 loca-
tie 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 nieuwbouw-
locatie. Vervolgens zal de optie bestaande locaties worden toe-
gelicht.  

OptIE 1 NIEuwbOuwlOcatIE
In deze optie ontwikkelt een projectontwikkelaar een nieuw-
bouwlocatie. Binnen deze locatie wordt het veenmuseum mee-
genomen als huurder. De gemeente zal op deze locatie niet 
investeren in de ontwikkeling van het vastgoed. Door het mu-
seum 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 eigen-
dom is van de projectontwikkelaar en het museumgedeelte ei-
gendom 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. Hier-
door 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 museumop-
pervlakte, waar niet gemakkelijk een andere bestemming voor 
gevonden kan worden.

Een bestaande locatie
Het college biedt het museum een bestaande locatie om het mu-
seum 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 mu-
seum 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 vastgoedontwikke-
laars 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 col-
lege in gesprek met 2 eigenaren/gebruikers van bestaand vast-
goed (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 op-
lossing binnen de door de gemeenteraad gestelde termijn ont-
staan. 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 lo-
catie 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 subsi-
die afhankelijk blijft. De verwachting is dat het subsidiepercen-
tage ten opzichte van de lopende begroting de komende jaren 
zal terug lopen, door andere winstgevende activiteiten. Het mu-
seum 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 op-
ties voor nieuwbouwontwikkeling open te houden (met als kant-
tekening 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 wor-
den gevonden voor de herhuisvesting van het veenmuseum.”,




