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VERBOUWING- RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305
info@gortemulder.nl
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Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
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Sprookjesfeest bij AH Jos van den Berg

Make-A-Wish Nederland vervult
liefste wens driejarige Samara
Uithoorn - Albert Heijn Jos van den
Berg was zaterdag het toneel van
de wensververvulling van de driejarige Samara, compleet met prinses, Sneeuwwitje en de zeven dwergen en Belle en het Beest. Make-

A-Wish Nederland vervulde haar
wens om caissière in de supermarkt
te zijn, waar bijzondere sprookjesfiguren aan haar kassa verschenen.
Zaterdagmiddag reed een speciale
koets versierd met roze linten door

Uithoorn. Samen met haar ouders
werd Samara opgehaald door een
prinses: samen gaan ze op avontuur.
(Voor een uitgebreid verslag en foto’s elders in deze krant)

Aanstaande zaterdag wintersale markt
in winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Januari is traditioneel
de ‘sale’maand bij de winkels. En
dat geldt ook voor de winkels in
winkelcentrum Zijdelwaard! Aanstaande zaterdag 26 januari is er
een speciale wintersale markt. Diverse winkeliers hebben kramen
met spetterende aanbiedingen!

Maar dat is nog niet alles: daarnaast zijn er gratis erwtensoep en
poffertjes te krijgen (op vertoon
van een kassabon van 26 januari
van een van de Zijdelwaard-winkeliers) en zijn er gezellige spelletjes
voor de kinderen die daar ook nog
eens een leuk prijsje voor krijgen!

Diverse winkeliers hebben speciale
heerlijke aanbiedingen in de kraam
en delen hapjes uit. Zo heeft PerloPlaza warme chocolademelk met
een warme wafel in de aanbieding
en De Goudreinet heerlijke ananas!
Bakkerij Hulleman deelt heerlijke
speculaascake en notentaartjes uit!

Nog geen bewijs voor
aankoop van Schanskerk
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Is potentiële koper wel serieus te nemen?
Uithoorn - De vrienden voor het
behoud van de RK-kerk Sint Jan de
Doper, beter bekend als de Schanskerk, die afgelopen week verblijd
werden met het bericht in deze
krant dat er zich een koper voor de
kerk en de aangrenzende pastorie
had gemeld, kunnen de lach voorlopig wel weer van hun gezicht halen. Het is nog lang niet zover en
het is de vraag of het allemaal wel
doorgaat. Immers, drie weken geleden heeft een potentiële koper, de
heer Hans Groen, zich bij deze krant
gemeld met de mededeling dat hij
de Schanskerk met de naastgelegen pastorie ‘wel even’ zou kopen
want het is toch zonde om de kerk
te slopen. Gelet op zijn uitstraling,
de stelligheid en zijn voortvarendheid waarmee hij te werk ging, ver-

oorzaakte dat gevoelens van blijde
verwachtingen, maar tegelijkertijd
instinctief ook wel van enig voorbehoud. Dat laatste lijkt niet ongegrond te zijn geweest, want de laatste week lijkt de heer Groen eerder
met de mond zijn plannen uit te dragen in horecagelegenheden en winkels, dan dat hij de daad echt bij het
woord voegt. Uit navraag door deze
krant blijkt dat hij nog steeds geen
contact blijkt te hebben gehad met
een hoge ambtenaar, wethouder of
burgemeester van de gemeente. Die
weten nog van niets zo wordt ons
gezegd. En als dat het geval zal zijn
zullen zij hem zonder meer verwijzen naar de RK parochie Emmaüs
in Uithoorn, dan wel naar het Bisdom Haarlem die de eigenaar van
de kerk is. Een telefoontje naar het

Bisdom afgelopen vrijdag leerde dat
alle handelingen betreffende een
eventuele aan- en verkoop van het
kerkgebouw in handen is gegeven
van het bureau ToornendPartners,
Projectmanagement en gebouwenadvies, gevestigd aan de Wagenweg
58 in Haarlem. Daar liet een woordvoerder op onze vraag weten dat er
weliswaar een eenmalig kort contact is geweest met de heer Groen,
maar dat dit niet had geleid tot verdere actie, zelfs niet tot een onderhandelingspositie. Anders gezegd,
de Schanskerk is (tot op heden) niet
in handen van de heer Groen overgegaan, noch zijn er aanwijzingen
dat dit op korte termijn ook zal gebeuren.
(Lees verder elders in deze krant)

Samenwerking Integraal
Kindcentrum
Uithoorn - Afgelopen week hebben de gemeente Uithoorn, Kinderopvang Solidoe en Stichting
ICBO (Interconfessioneel Basisonderwijs) hun samenwerking
vastgelegd voor het ontwikkelen van een nieuw duurzaam gebouw. Basisschool De Regenboog en het kinderdagverblijf,
de buitenschoolse opvang en de
peuteropvang van Solidoe krijgen
hier onderdak. Voor de drie deelnemende partijen ondertekenden
respectievelijk wethouder Ria
Zijlstra, mevrouw Monic van Diemen, bestuurder Solidoe Kinderopvang en de heer Martie Kwantes, lid van het bestuur Stichting
ICBO. De nieuwbouw vindt plaats
op de locatie van het huidige gebouw De Hint. De stichting ICBO
is als bouwheer verantwoordelijk voor de nieuwbouw en de gemeente financiert het schoolgebouw. Het kinderdagverblijf Solidoe huurt een deel van het gebouw.
Planning
Eind 2012 is begonnen met de
‘Design en Build’ aanbestedingsprocedure. Hierbij leveren 5 par-

tijen ter beoordeling aan: een visie, een (schets)ontwerp, een
kwaliteitsomschrijving en prijs
(aanneemsom). In maart 2013
wordt bekendgemaakt wie de
opdracht krijgt. De sloop van gebouw De Hint vindt dan waarschijnlijk plaats eind 2013 en
daarna begint de nieuwbouw in
2014. Bij voorspoedig verloop van
de werkzaamheden opent het
nieuwe gebouw in het voorjaar
van 2015 zijn deuren.
Wat is een Integraal
Kindcentrum?
Binnen een Kindcentrum zijn de
partners voor opvang en onderwijs gelijkwaardig en werken de
medewerkers als één team vanuit
een gedeelde pedagogische visie. Een Kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar (en eventueel ook voor oudere kinderen) en
biedt naast onderwijs en opvang
ook activiteiten in het kader van
sport, spel en cultuur. Een Kindcentrum is iedere werkdag open
van zeven tot zeven. Voor kinderen betekent dit een rustig dagritme, met zo weinig mogelijk wisselende volwassenen.
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CO L O F O N
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag: 8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop

woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Informatiecentrum
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
Tel.: 0297-513111,
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van
13.00-17.00 uur.
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Onderzoek landbouwverkeer afgerond
De gemeente heeft alternatieve routes
onderzocht voor landbouwverkeer om
de Amstel over te steken. Een alternatieve route is noodzakelijk op het moment
dat doorgaand verkeer door het centrum
van Uithoorn niet meer mogelijk is. Reden daarvoor is dat de provincie NoordHolland met het oog op verkeersveiligheid
geen langzamer rijdend landbouwverkeer
op de omgelegde N201 (80 km/h) wil toestaan. Op basis van het onderzoek is nu
geconcludeerd dat de route over Vrouwenakker de enige mogelijkheid is.
Onderzoek
Onderzocht is welke alternatieven er voor
het landbouwverkeer bestaan. In totaal
zijn 12 alternatieven onderzocht. In dit onderzoek is onder andere op basis van interviews en enquêtes met betrokken agrariërs en loonwerkbedrijven een inschatting gemaakt van het aantal vervoersbewegingen. Ook is gekeken naar alternatieve routes gebaseerd op herkomst en bestemming van het landbouwverkeer. Vervolgens zijn tellingen uitgevoerd in de door
de agrariërs zelf aangegeven piekperiode.
De uitkomst van deze tellingen is veel lager dan de eerdere inschatting van het onderzoek. In de piekperiode gaat het om totaal 17 bewegingen per etmaal. Om verschillende redenen, bijvoorbeeld technische of verkeerskundige, is één alternatief
overgebleven: de route over Vrouwenakker. De provincie Noord-Holland blijft me-

degebruik van de N201 door landbouwverkeer (hoe kort de afstand en hoe laag
het aantal ook mag zijn) vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen afwijzen.
Doorgaand verkeer weren
Om de leefbaarheid in de kernen langs de
N201 te herstellen is in 2004 besloten de
weg om te leggen. Van meet af aan is daarbij door Uithoorn het uitgangspunt gehanteerd dat de beide delen van het Dorpscentrum van Uithoorn duurzaam met elkaar worden verbonden. Dit uitgangspunt
heeft in 2008 geleid tot het besluit om in
het centrum van Uithoorn doorgaand verkeer niet meer mogelijk te maken.
In opdracht van de gemeenten Uithoorn
en De Ronde Venen is eerder onderzoek
gedaan naar de oeververbinding tussen
Uithoorn en Amstelhoek. In totaal zijn
vijf varianten onderzocht op verschillende effecten, onder meer verkeerintensiteiten, reistijd en kosten. Naar aanleiding
van dit onderzoek heeft de gemeenteraad
van Uithoorn in februari 2010 besloten te
kiezen voor de zogeheten garagevariant
en deze op te nemen in het Masterplan
Dorpscentrum. Met de garagevariant kunnen na omlegging van de N201 de huidige N201 en de Prinses Irenebrug alleen
gebruikt worden voor het bereiken van de
nieuw te bouwen parkeergarage onder het
centrum van Uithoorn. Op dat moment is
er dus geen doorgaand landbouwverkeer
via de oude N201 meer mogelijk.
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Maandag 4 februari eerste
controlebericht NL-Alert

Controleer op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is
Maandag 4 februari rond
12.00 uur zendt de overheid
het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.
Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook inwoners
van Uithoorn en De Kwakel
nagaan of hun telefoon goed
is ingesteld om NL-Alert te
ontvangen. In het bericht is
duidelijk aangegeven dat het
om een controlebericht gaat
en dat u niets hoeft te doen.
Standaardtekst NL-Alert
controlebericht:
“NL-Alert 04-02-2013 12:00:
CONTROLEBERICHT. Uw
telefoon is juist ingesteld
voor NL-Alert. U hoeft niets
te doen. Meer informatie op
www.nl-alert.nl “
Wat is NL-Alert?
NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op
de mobiele telefoon. Met NLAlert kan de overheid mensen in de directe omgeving
van een noodsituatie met een
tekstbericht informeren. In het
bericht staat speciﬁek wat er
aan de hand is en wat u op

dat moment het beste kunt
doen. Zo worden meer mensen bereikt en beter geïnformeerd.
In 2013 drie
controleberichten
Als u het controlebericht ontvangt, is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Zo
bent u er zeker van dat u op
de hoogte bent als u zich in
de directe omgeving van een
noodsituatie bevindt. In 2013
zendt de overheid drie controleberichten uit: op 4 februari,
6 mei en 4 november.
Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert werkt op basis van
cell broadcast en niet met
sms-berichten. Daardoor
werkt NL-Alert óók als het
netwerk overbelast is. NLAlert is gratis en anoniem. Op
dit moment werkt NL-Alert al
op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de
komende tijd snel op. Wie wil
weten of zijn mobiel NL-Alert
al kan ontvangen, kan dat nagaan op www.nl-alert.nl.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN B E K E N D MA K IN GE N

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

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

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te 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:
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.

Tijdelijk:
- Gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen nabij Prinses Christinalaan 129a. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Verkeersbesluit Oud & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 19 december
t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297)
513 111.
- Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Achterweg in het kader
van Kom in de Kas, 6 & 7 april 2013. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der Waals, tel. (0297) 513111.
- Voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Uithoorn. Ter inzage van 20 december 2012 t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: de heer M. Blonk, tel (0297)
513111.
- Anterieure overeenkomsten Iepenlaan, De Kwakel. Ter inzage van 19 december t/m 30 januari 2013. Contactpersoon: mevrouw D. van Steeg, tel: (0297)
513111.
- Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop 27 januari 2013. Ter inzage van 24
december 2012 t/m 4 februari 2013. Contactpersoon: mevrouw S.I. van der
Waals, tel. (0297) 513 111.
- Onderwerp: Inspraak op Voorontwerpbestemmingsplan Integraal Kind Centrum Thamerdal. Inzageperiode: 10 t/m 23 januari 2013.Info: de heer R.A.
Noorhoff, tel.: (0297) 513111.
- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwakel. Info: Provincie Noord-Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel:
0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provincie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.
- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland
Meerlanden’. Inzageperiode 23 januari-6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straathof, tel.:(0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van

gevelreclame en het vestigen van een bedrijf in caravans en accessoires. Ontvangen 17 januari 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Bieslook 53, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen. Ontvangen 13 januari 2013.
- Haas 68, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde. Ontvangen 14 januari 2013.
Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een reclame-uiting in de vorm van een ijsje. Ontvangen 14 januari 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Potgieterlaan 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 17 januari 2013.
TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.
BELEIDSREGELS BETOGINGEN

De burgemeester heeft besloten beleidsregels vast te stellen over het houden van
betogingen. Deze regels geven het juridisch kader weer en de mogelijkheden die
er zijn om een ordelijk verloop van betogingen te waarborgen. De regels zijn in te
zien op de gemeentelijke website, www.uithoorn.nl De beleidsregels treden in werking een dag na bekendmaking, dus op 24 januari 2013.
BEKENDMAKING WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
‘SAMENWERKINGSVERBAND AALSMEER - UITHOORN’

De colleges van Aalsmeer en Uithoorn hebben de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘ Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn’ vastgesteld en getekend. De wijziging van de regeling treedt in werking met terugwerkende kracht
tot 01 januari 2013.
De regeling is in 2009 getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de taken gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, de e-dienstverlening,
werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. De wijziging van de regeling
per 1 januari 2013 betreft het uit de regeling halen van de taken e-dienstverlening
en Woz-belastingen. Per 1 januari 2013 is de taak gemeentebelastingen voor de
gemeente Uithoorn ondergebracht in de ‘Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland Meerlanden’. De volledige tekst van de regeling ligt met ingang van 23 januari 2013 voor 6 weken voor een ieder ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis.

WWW.UITHOORN.NL

Creatief in De Rode Draad
Uithoorn - In Atelier De Rode Draad
aan de Prinses Margrietlaan 86 kun
je de komende maanden je creativiteit op verschillende manieren de
ruimte te geven. Joke Zonneveld
geeft de cursus ‘Spelend Schilderen,
Vorm en Ruimte’: via speelse oefeningen open je jezelf voor nieuwe ervaringen, waarbij het uitdrukken van
vorm en ruimte extra aandacht krijgt.
Je gebruikt materialen anders dan je
gewend bent, krijgt daardoor meer
durf en je raakt in gesprek met je
eigen beelden. Je werkt met houtskool, krijt, acryl- en aquarelverf en
één keer naar model. Data: 9 lessen
vanaf 19 januari van 13.30 tot 16.30
uur, 6 lessen -tweewekelijks- vanaf
maandag 14 en donderdag 17 januari van 9.00 tot 12.00 uur, één les met
model. Proefles, deeltijd mogelijk in
overleg. Informatie: www.jokezonneveld.nl. (zie ook overige activiteiten).
info@jokezonneveld.nl
of
0206418680.

Meditatie en Gestalttherapie
Jean Arthur geeft om de week 7
avonden Proeven aan Gestalttherapie met de titel ‘Laat je handen,
hoofd en hart spreken’. Door creatieve middelen te gebruiken kun je
bijvoorbeeld weerstanden, twijfels
en verlangens onderzoeken en/of
jezelf verrassen met wat je allemaal
in huis hebt om met je innerlijke en
uiterlijke conflicten om te gaan. In
de tussenliggende weken geeft Jean
Arthur een cursus Mediteren. In deze cursus ga je bewustwordingsoefeningen doen, alleen en met elkaar.
Deze twee cursussen zijn afzonderlijk te volgen en vullen elkaar goed
aan als je aan beide wilt deelnemen.
De Gestalttherapie vanaf 7 februari, duurt twee uur en de meditatieles vanaf 31 januari duurt
anderhalf uur. Aanvang 19.30
uur.
Informatie:
06-57346599,
www.praktijkainneamh.nl.

Phantom en Beatles in één concert
Uithoorn - Aanstaande zaterdag, 26 januari, wordt in De Schutse aan De Merodelaan 1 een prachtig concert gegeven door het orkest
van KnA samen met seniorenpopkoor Lust for Life uit Amsterdam.
Het concert combineert op magnifieke wijze moderne popmuziek uitgevoerd door senioren met klassieke muziek uitgevoerd door jeugdige musici. Het orkest van KnA bestaat uit muzikanten variërend van
15 tot 90 jaar, terwijl de gemiddelde
leeftijd van het seniorenpopkoor 72
jaar is. Het orkest brengt schitterende muziekstukken ten gehore, variërend van de Armeense Dansen van
Alfred Reed, Ross Roy van Jacob de
Haan tot Phantom of the Opera van
Andrew Lloyd Webber in een arrangement van Johan de Meij. Bijzonder is ook de uitvoering van een andere symfonie van Johan de Meij,
de Hobbits. Precies 25 jaar geleden
werd dit muziekstuk geschreven en
in dit jubileumjaar is het nog steeds

(of weer opnieuw?) actueel vanwege de speelfilm die kort geleden in
de Nederlandse bioscopen is gaan
draaien.
Zingen voor alle leeftijden
Dat zingen werkelijk voor alle leeftijden is, bewijst het seniorenpopkoor Lust for Life. Dit koor, met
een gemiddelde leeftijd van 72 jaar,
zingt moderne popmuziek alsof het
een lieve lust is. Swingende nummers van onder anderen de Beatles,
Black eyed Peas en Elvis Presley geven aan dat dit koor muziek uit verschillende decennia ten gehore gaat
brengen. Meezingen is toegestaan...
nee zelfs gewenst en het belooft dan
ook een zeer muzikale avond te worden. Kaarten kosten slechts 10 euro en zijn alleen aan de zaal te koop.
De zaal gaat om 19.30 uur open en
het concert start om 20.00 uur. Meer
informatie over het concert of vragen over zelf leren muziek maken
vindt u op www.kna-uithoorn.nl.
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SALE

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

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

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.

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

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

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

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

Mijmeringen

Winterfeest
Afgelopen week stond in het teken van de winter en bij ons thuis
van de feesten.
Ik ben namelijk behept met een kind dat geboren is tijdens de kerst.
Het is ontzettend leuk en bijzonder om een kerstkindje te krijgen,
maar als ze groter worden, levert het soms wat logistieke problemen op. Want wat vier je wanneer? Trakteren op school en je kinderpartijtje toch maar ruim na de kerstvakantie vieren en zo smeren we de feestelijkheden fijntjes uit van kerst tot half januari. Aangezien hij 5 jaar werd en nu in groep 2 zit, was het voor het eerst
dat hij het hele feest op school mee zou maken. Dit vond hij natuurlijk hartstikke spannend en ik genoot met hem mee middels
zijn gespook de nacht van te voren. Toen hij de volgende ochtend
op school aankwam, stond hem een teleurstelling te wachten. Zijn
eigen juf was er niet en dus werden de kinderen over andere klassen verdeeld. Een oplossing diende zich echter snel aan, s ‘middags
trakteren dan was de juf er wel weer. Dit vond meneer na enig aandringen dan toch wel goed, want ja, zoiets bijzonders vieren doe je
in je eigen klas met je eigen juf.

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN
matrassen boxsprings lattenbodems ledikanten
slaapkamers linnenkasten kinderbedden
dekbedden kussens dekbedovertrekken

OP=OP

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

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

www.morpheus.nl

Is uw huisdier zoek?

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd 1

19-06-12(wk25) 10:34

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater, hij heet Red en heeft een
chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur sealpoint. Allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud. De poes heet Beau; zij krijgt
wegens nierproblemen speciaal dieetvoer.
- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip
en is gecastreerd.
Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en
een zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).
- Wilnis, Prins Bernhardstraat : Hond; zwart-bruine Rottweiler, teef;
ze heeft een bruine halsband om.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Babyshower bij De Olievaar
Uithoorn - De lente is er nog niet
maar een aantal geiten en schapen op kinderboerderij De Olievaar
is wel hoogdrachtig. Om het wachten op die leuke kleine lammetjes
en geitjes wat makkelijker te maken
is er alvast een feestje: babyshower.
Je kunt een knuffelpopje maken, de
huifkar rijdt door het Libellebos en
er is een raadspel met foto’s (welke lammetjes horen bij welk moederdier). Verder kun je in de ‘lam-

merenpool’ raden hoeveel lammetjes er geboren gaan worden en of
het jongens of meisjes zijn. De winnaar van de lammerenpool wordt
later bekendgemaakt en wint een
leuk prijsje. Deelname aan dit feestje kost 2,50 euro per kind.
De babyshower is op woensdag 13
februari van 13.30 tot 15.30 uur. Kinderboerderij De Olievaar is gevestigd aan de Anton Philipsweg 10.

Genieten van nachtuitzicht
vanaf Watertoren Aalsmeer
Aalsmeer - Komende zaterdag en
zondag is de Aalsmeerse watertoren weer voor het publiek geopend.
Dit keer wordt het iets bijzonders:
op zaterdag kan men ‘s avonds de
watertoren bezoeken - en uiteraard
naar boven gaan - om vanaf de top
te genieten van het weidse uitzicht
op de omgeving van Aalsmeer en
regio. Hopelijk is het helder weer
en dan is goed zichtbaar op welke
wijze dit deel van ons land verlicht
is. Bij goed uitzicht kan men tot ver
voorbij Amsterdam, Schiphol, Haarlem en Alphen aan den Rijn kijken.
Aan de voet van de watertoren liggen de Grote Poel en de Kleine Poel
(Westeinderplassen).
De openingstijd is op zaterdag van
19.00 tot 22.00 uur en uiteraard is
er gelegenheid voor een drankje en
een hapje met een muziekje die de
gezelligheid zullen verhogen.
Donateurs van de watertoren kunnen - op vertoon van een uitnodigingsbrief - gratis naar boven met
hun gezinsleden. Voor de overige
bezoekers is het tarief slechts twee
euro, kinderen betalen een euro.

Zondagmiddag is de watertoren geopend van 13.00 tot 17.00 uur en
kunnen alle liefhebbers naar boven
om bij daglicht getuige te zijn van
het magnifieke uitzicht.
Na dit weekend is er voorlopig geen
gelegenheid om naar boven te klimmen: de slechtvalken krijgen de gelegenheid om hun familie uit te
breiden en zij willen hierbij niet gestoord worden. Boven in de watertoren is een speciale nestkast gemaakt, waar de slechtvalken hun
jong(-en) kunnen laten opgroeien in de eerste weken van hun leven. Mocht het tot jonge slechtvalkjes komen, dan worden zij met rust
gelaten tot ongeveer begin juni. Deze gebeurtenissen worden nauwlettend in de gaten gehouden door leden van de plaatselijke slechtvalkwerkgroep en middels een cameraopstelling is via internet de activiteit
in de nestkast te volgen. In de watertoren zelf is er deze periode wel
gelegenheid voor activiteiten of bijeenkomsten, alleen kan men dus
niet naar de top (de zogenaamde
‘trans’).

Om twaalf uur stond ik op het schoolplein te wachten en zag ik tot
mijn grote verrassing dat hij een verjaardagsmuts op had en een
lege mand zonder traktaties. Zijn juf was er aan het einde van de
ochtend weer en had aan hem gevraagd wat hij wilde; nu trakteren of in de middag. Tsja, na zo lang wachten is het natuurlijk klaar
en wilde hij meteen trakteren. Beetje jammer dat in deze werd vergeten dat er een trotse mama was die heel graag bij het eerste verjaardagsfeestje van haar zoon op school wilde zijn. Daarbij komend
is het de gewoonte op school dat in groep 1 en 2 de ouders erbij
mogen zijn, maar daarna niet meer. U snapt dat ik me enigszins gedupeerd voelde. Want wat als mijn kleine gup naar groep 3 gaat en
daar 6 jaar wordt, volgens de schooltraditie hoor ik daar dan niet
bij te zijn. Ik ben echt wel heel blij met de juffen van mijn kinderen
en ik vind ze altijd heel fair en in deze ben ik ook blij dat ze vragen
wat het feestvarken zelf wilt, daar draait het tenslotte om. Maar mijn
moederhart moest een pijnlijke teleurstelling ondergaan en die dag
kwam het niet meer goed met mij.
De week ging verder in dezelfde stijl. De winter deed zijn intrede
met kou en sneeuw, wat heerlijk is voor de kinderen maar vreselijk voor de volwassenen die met de auto de weg op moesten. Een
winterfeest voor de schaatsliefhebbers en de elfstedenkoorts is alweer aardig aangewakkerd. Zo ging ik nog vlug schaatsen kopen
voor de kinderen, omdat ook zij nu echt wel moeten en willen leren
schaatsen. Wij hebben het geluk dat we vlakbij een veld wonen dat
bij deze temperaturen onder water wordt gezet, om zo een mooie
en veilige ijsbaan te creëren. Op zondagochtend togen we dus vol
goede moed naar de ijsbaan om de ijzers onder te binden. Maar oh
wat was het koud, vooral de wind sneed dwars door je kleren heen.
De grootste domper echter was het ijs zelf, het leek wel een crossbaan met alle hobbels, kieren en obstakels die erop lagen. Ik heb
nog nooit zo’n slechte ijsvloer gezien. Toch mocht dat de pret voor
de kinderen niet drukken, maar een beetje jammer was het wel.
Toch zijn er ook mensen die door deze winterse omstandigheden
geïnspireerd worden. Zo las ik op Facebook dat er van de week een
heuse flashmob op de slee werd georganiseerd. Prachtig vind ik dat
want wat is nou leuker dan je kids op de slee te zetten en een stukje
te lopen, nou in meervoud met een hele groep gezellig een rondje
lopen. En nu we allemaal wat gewend zijn aan de kou en de sneeuw
zie ik steeds meer mensen hun kinderen lopend naar school brengen in plaats van met de auto aan te sluiten in de file. Als ik zo terugkijk op de week is de rode draad wel dat in theorie alles wel
goed geregeld is; jarig zijn op school en een mooie ijsbaan in de
wijk. De praktijk wijst echter weer wat anders uit. Je weet nooit of
datgene waar je je op verheugt, wat je al bijna verwacht ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.
De moraal van dit verhaal is denk ik: accepteren, incasseren, zo nodig de regels veranderen en van elk moment genieten, voor je het
weet moeten we de schaatsen alweer in het vet doen. Het is niet
meer go with the flow, maar go with the snow!

Zondag muziekmiddag
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk
organiseert komende zondag 27 januari een muziekmiddag/lezing die
in het teken staat van de componist Brahms. Op haar geheel eigen
wijze laat Simina ons kennismaken
met Brahms: De invloed van andere componisten op zijn ontwikkeling. Tot welke stroming Brahms be-

hoort binnen de Romantiek. Kortom: een interessante middag waarvoor geen muzikale voorkennis nodig is, maar wel belangstelling voor
klassieke muziek. Leden NVVH hebben gratis toegang. Niet-leden betalen 1,50 euro. De muziekmiddag/
lezing vindt plaats in het Dienstencentrum aan de Bilderdijklaan.

Cursus solliciteren in de
bieb van Mijdrecht

Bètadag op het
VeenLanden College

Regio - Heeft u momenteel geen
werk of staat uw baan op de
tocht? Doe dan mee aan de sollicitatiewerkweek en leer in 5 dagen solliciteren. Op initiatief van
de Bibliotheek Mijdrecht wordt er
in de 1e week van februari 2013
een eigentijdse sollicitatiecursus georganiseerd. Start 4 februari. De sollicitatiecursus is speciaal voor werkzoekenden, herintreders, afgestudeerden én mensen die op zoek zijn naar een
nieuwe uitdaging. Een week lang
doelgericht werken aan uw sollicitatievaardigheden. Onderwerpen als het maken van een profielschets, schrijven van een modern CV en originele sollicitatiebrief, persoonlijke presentatie,
voeren van een overtuigend sollicitatiegesprek en nieuwe manieren om werk te vinden o.a. via
Social Media worden behandeld.
Alles staat daarnaast nog eens
voluit beschreven in een handig
dik werkboek met adviezen, oefeningen en tips & trics. De cursus is praktisch en interactief en
wordt in groepsverband gegeven. Hierdoor kunt u nog meer uit
de cursus halen; iedere deelnemer kan feedback ontvangen en
geven, ervaringen en kennis delen en zelfs gebruik maken van
een professionele imago consu-

Regio - De tweedeklasleerlingen
van het VLC volgden vorige week
een bètadag, bestaande uit tien onderwerpen gericht op de abstracte
vakken wiskunde, natuurkunde en
scheikunde.

lent en een trainingsacteur. Sollicitatietrainer is Rose-Marie Lucas, NOLOC erkend loopbaanadviseur van Rooskleurig Coaching. Voor een aantal cursisten
bestaat de mogelijkheid om zichzelf, na afloop van de cursus, te
profileren in een regionale krant.
De kans op een baan zou hiermee zo maar kunnen lukken, wie
weet! Schrijf u snel in, want vol =
vol! De cursus solliciteren is van
maandag 4 februari t/m vrijdag 8
februari 2013 van 09.00 tot 11.30
uur in de Bibliotheek Mijdrecht
aan de Dr. J. van der Haarlaan
8 in Mijdrecht. U kunt zich inschrijven door te bellen naar 0653.13.50.15 of een e-mail te sturen naar info@rooskleurigcoaching.nl. Kent u mensen die op
zoek zijn naar een baan? Tip ze
dan over deze cursus solliciteren.
Vrienden, familie, (oud) collegae,
mensen van verenigingen, clubs,
vrijwilligerswerk, school, uit de
straat of contacten via LinkedIn,
Facebook en Twitter.
Informatie vindt u o.a. op de website van de Bibliotheek Mijdrecht
www.bibliotheekavv.nl
onder
agendapunt ‘ cursus solliciteren
in de bibliotheek mijdrecht’ of
zie de advertentie elders in deze krant.

Kinderkoor Xing en Glee
Club treden samen op
Regio - Wil je iets leuks doen op
zondag 27 januari, kom dan ‘s middags om 15.00u naar danscentrum
Colijn aan de Industrieweg in Uithoorn. Kinderkoor Xing en de Glee
Club van Colijn, beide onder leiding
van Ireen van Bijnen, zullen dan samen gaan optreden. Het kinderkoor,
met 17 kinderen in de basisschoolleeftijd, brengt die middag haar liedjesprogramma “Wat wil je later worden?” Sommige kinderen weten al
precies wat ze later willen worden.
Anderen weten dat nog helemaal
niet; er zijn ook zoveel mogelijkheden! En heel soms heb je helemaal
niks te kiezen... Er zijn liedjes bij uit
het repertoire van Kinderen voor
Kinderen en er worden ook lied-

jes gezongen die speciaal voor dit
koor geschreven zijn door de huiscomponisten Joost Tel en Henk van
’t Hoff. De Glee Club van Colijn bestaat uit zeven enthousiaste tienermeiden die in hun optreden zang en
dans combineren. Zij hebben voor
dit optreden 4 actuele nummers uitgekozen, waarvan één nummer helemaal onbegeleid (a capella) gezongen wordt! Iedereen is van harte welkom om dit leuke optreden
bij te wonen! Zondag 27 januari om
15.00 uur bij danscentrum Colijn, Industrieweg 20 in Uithoorn. De toegang is vrij. Kom vooral ook kijken
als je misschien lid wilt worden van
het kinderkoor, want vanaf februari is er plek voor nieuwe kinderen!

Via de elektronische leeromgeving
konden de tweetallen van tevoren
inschrijven op onderwerpen als het
stabiliteitsvliegtuig, de game-maker, het ingenieursbureau, naar de

overkant, de onderwerpen zetmeel
en suiker, bubbels, elektronica, geheimschrift en wat te denken van
superslurpers en tandpasta. Kortom: keuze te over voor de aanstaande studenten. Studenten van de TU
Delft, gastdocenten en docenten
van het VLC (Roeleveld, v.d. Ruitenbeek, Cabenda, Ottevanger, Veith en
Moolhuisen) verzorgden de workshops waar de leerlingen hard en
enthousiast aan werkten.

06 Nieuwe Meerbode

• 23 januari 2013

Nog geen bewijs voor
aankoop van Schanskerk
Vervolg van voorpagina
De vice-voorzitter van de RK Parochie Emmaüs, Herman van Bemmelen, laat ons weten het verhaal van
Groen in de krant ‘stroperig’ te vinden. “Dergelijke plannen zijn al eens
eerder geopperd en wij worden daar
bij de parochie niet meer ‘spannend’
van. De heer Groen en ik hebben
even met elkaar telefonisch contact
gehad. Ik adviseer hem bedenktijd
in te lassen alvorens hij begint aan
iets waarvan hij de reikwijdte niet
overziet. Hij is niet de enige die belangstelling toont voor het Schansgebied. Daarvoor zijn meerdere projectontwikkelaars in de markt. Maar
die wachten allemaal betere tijden
af. Bovendien is er door het Bisdom
een verzoek tot sloop voor de kerk
bij de gemeente ingediend, waarvan de uitvoering is geweigerd. Verder heeft de gemeente een stedenbouwkundige verkenning opgesteld
voor de omgeving van de kerk. Allemaal factoren die remmend op enige voortgang van verdere stappen
werken. Het is dus afwachten op
wat daar allemaal uit komt. Verder
dient de heer Groen zich te realiseren dat de fundering onder de kerk
slecht is. De palen onder de kerkzaal zijn verrot. De fundering moet

dus in ieder geval worden hersteld
en misschien wel helemaal worden
vernieuwd als het kerkgebouw een
andere bestemming krijgt. Je kunt
niet zomaar een paar woonlagen
tussen de muren zetten. Bekend is
dat voor het groot onderhoud momenteel 4,4 miljoen euro nodig zal
zijn, waarvan alleen al voor de torens 1,3 miljoen euro. Daarna moet
je nog verder investeren in de nieuwe inrichting. Ik heb geen idee of de
heer Groen dat geld zelf gaat ophoesten of dat hij dat via een andere weg doet. Dit even vooruitlopend op de mogelijkheid of hij die
zak met geld inderdaad kan tonen.
Ik ken overigens projecten die veel
lucratiever zijn dan dit. Wat de heer
Groen dan bezielt juist deze locatie
te kiezen om hierin te investeren is
mij vooralsnog een raadsel”, aldus
Van Bemmelen.
De voorzitter van de stichting B(ehoud) O(ns) U(nieke)
D(orpsgezicht) Uithoorn, Ans van
Muijen, zegt een kort gesprek met
de heer Groen te hebben gehad.
“Hij belde vanuit zijn auto en was
bijna niet te verstaan. Het was niet
duidelijk wat hij wilde. Wat wel een
feit is dat wij naar aanleiding van
het artikel in de Nieuwe Meerbo-

de een onderhoud hebben aangevraagd met het Bisdom in Haarlem.
Wij krijgen nog een uitnodiging van
hen. Daar is het wachten op en dan
gaan we daar eerst praten. Op een
later tijdstip komt mijnheer Groen
dan een keer in beeld. Als dat tenminste dan nog zin heeft,” zo laat de
BOUD-voorzitter weten.
Behalve de stedenbouwkundige
verkenning waarin de Schanskerk
met de pastorie enerzijds wel en
aan de andere kant ook weer niet
in past, zijn er ook nog lopende beroeps- en bezwaarschriften. Voorts
is de noodverordening van kracht
die sinds 10 mei 2012 is ingesteld
door de gemeente om veiligheid van
personen en goederen in de openbare ruimte rond de Schanskerk te
garanderen.
Weldoener of fantast?
Mocht Hans Groen, met alle respect, zijn plannen toch willen concretiseren zal hij eerst eigenaar van
de kerk moeten worden en vervolgens met het gemeentebestuur om
de tafel moeten gaan zitten, teneinde de geldende procedures te doorlopen. Verder gaat het erom of zijn
plannen passen in de stedenbouwkundige verkenning. Dat gaat niet
allemaal op een willekeurige vrij-

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.

Een heel bijzondere lunchgast
Enkele weken geleden vond ik een dode spreeuw in onze tuin. Die leek
zich te pletter te hebben gevlogen tegen een van onze ramen. Ik legde
het diertje tussen de struiken in een van onze tuinborders. Mijn gedachte
was dat hij dan mooi door de doodgravers van de natuur, de aasetende
insecten, opgeruimd kon worden.

dagmiddag! Daarnaast lijkt het toch
een dure grap om elke week vanuit zijn woonplaats Londen heen en
weer naar Nederland te vliegen om
hier in Uithoorn een project af te
ronden wat heel veel geld kost en
hij er naar verwachting weinig revenuen voor terug zal krijgen.
Maar dat is aan de heer Groen die je
kunt kwalificeren ófwel als een weldoener óf als een grote fantast. U
zult het ons waarschijnlijk niet kwalijk nemen als wij bij dit alles voorlopig dikke vraagtekens zetten!

Buurtbeheer Zijdelwaard biedt
cheque aan kinderhospice

En opgeruimd werd hij ook, maar toch op een veel spectaculairdere
manier dan ik had durven dromen. Want toen ik, inmiddels weken later,
onze besneeuwde tuin in wilde wandelen om iets in onze afvalcontainer
te gooien, zag ik ineens een wel heel bijzondere gast aan de lunch. Het
bleek een sperwer en aan het verenkleed te zien een mannetje. Uiteraard bleef ik binnen, want ik
wilde deze prachtige vogel
niet storen bij zijn maaltje. Hij
heeft maar liefst drie kwartier
veren van de spreeuw zitten
afplukken en met zijn scherpe
snavel al het vlees van de botten gehaald dat hij kon vinden.
Daarna vloog hij op naar onze
pergola om het maaltje nog
even tevreden te laten zakken,
om vervolgens op snelle vleugelslagen te vertrekken.
Mijn vrouw liet deze bijzondere ontmoeting niet ongefotografeerd voorbij gaan. Door onze glazen pui heen maakte ze onder meer deze foto
van mijnheer sperwer. Wij zijn al bevoorrecht dat we, op een steenworp
afstand van het Libellebos wonend, regelmatig mogen genieten van de
aanblik van de imposante buizerd. Maar nu ook al een prachtige sperwer;
dat wilden we toch even delen!
Baart en Marieke Koster
Felix Timmermanslaan 14, Uithoorn

Valk gespot op de Bertram

Uithoorn - Vorige week heeft het
team van buurtbeheer Zijdelwaard een
cheque ter waarde van 500 euro overhandigd aan de heer Manfred Jansen,
clustermanager Biezenwaard.
Kinderhospice Biezenwaard is eigenlijk een verpleeghuis voor chronisch
zieke en gehandicapte kinderen. Hier
is plaats voor 14 kinderen in de leeftijd
van 0 tot 18 jaar. Het belangrijkste voor
de kinderen die hier tijdelijk verblijven
is dat ze zich ‘thuisvoelen’. In dit sfeervolle en gezellige huis kan een kind
zichzelf zijn. Bovendien zorgt een deskundig team dat het kind met zijn ziekte kan omgaan. (Voor meer informatie
zie www.biezenwaard.nl ).
Het bedrag van 500 euro is door het
team van buurtbeheer Zijdelwaard tot
stand gekomen op de koopzondag 23
december in Winkelcentrum Zijdelwaard. Het buurtbeheer schonk warme
erwtensoep en deelde kaarsjes en stoffen hartjes uit. Het winkelende publiek
kon een vrijwillige bijdrage geven voor
het kinderhospice. Dank nog aan alle
gulle gevers!!

Gisteren heb ik deze valk gespot in mijn achtertuin op de Bertram, hij zat
op onze gesnoeide wilg een net gevangen merel te plukken.
Daar hij honger heeft door het winterweer komt hij nu meer in bewoonde
gebieden waar hij zijn voedsel kan vinden.
Ron Boots

College legt locatie cultuurcluster
bij voorbaat vast
Uithoorn - Hoewel het volgens insiders nog lang niet aan de orde is
heeft het college van B&W de gemeenteraad afgelopen donderdag
gevraagd om tijdens de besluitvormende raad op 31 januari in te
stemmen met een voorbereidingsbesluit om op de locatie Marktplein 63/69/71 en Wilhelminakade
1 (grenzend aan Café De Gevel)
de veelbesproken ‘cultuurcluster’
te gaan vestigen. De plannen maken onderdeel uit van het Masterplan Oude Dorp. In de cultuurcluster zal onder meer de bibliotheek

worden gehuisvest, naast mogelijk een theater, een grand café en
meer voorzieningen voor culturele activiteiten. Althans, zo circuleren de ideeën. Dat moet dan wel
een groot gebouw worden op die
plaats. Het college zelf geeft aan
dat het nog niet duidelijk is in welke hoedanigheid de cultuurcluster
vorm zal krijgen. Het is wel de intentie dat een of meerdere marktpartijen hierin dienen te investeren. Het is dus niet de bedoeling
dat de gemeente voor de bouwkosten opdraait. Gezien het heden-

daagse tijdsbeeld zal het naar verwachting nog wel even duren alvorens er actie aangaande dit project
zal worden ondernomen. Om nu
te voorkomen dat er ontwikkelingen zullen plaatsvinden die niet in
lijn zijn met het Masterplan Dorpscentrum (zoals bijvoorbeeld het
idee om in de Schanskerk een cultuurcentrum te realiseren?), wil het
college de locatie dus middels een
voorbereidingsbesluit vastleggen.
Dit voorbereidingsbesluit heeft een
geldigheidsduur van een jaar en
ligt ten grondslag aan het wijzigen

De locatie voor de toekomstige cultuurcluster aan het Marktplein bestaat nu uit leegstaande winkelpanden

van een bestemmingsplan. Op deze manier wordt voor de betreffende periode de planologische situatie beschermd om de cultuurcluster allengs te ontwikkelen.
Andere ontwikkelingen die hiermee niet in lijn zijn worden aangehouden. Het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen een
jaar een ontwerpbestemmingsplan
voor het betreffende gebied of locatie ter inzage wordt gelegd. Het
ligt in de lijn der verwachtingen dat
de gemeenteraad zal instemmen
met het voorstel.

Medewerkers Rabobank doen
vrijwilligerswerk bij Ceres
Uithoorn
Kringloopcentrum
Stichting CERES verwelkomde onlangs een aantal medewerkers van
Rabobank Regio Schiphol voor een
dagdeel vrijwilligerswerk in de vestiging Uithoorn. Jaarlijks stelt de Rabobank een aantal medewerkers in
de gelegenheid om een dagdeel
vrijwilligerswerk te doen bij een onderneming zonder winstoogmerk
in de eigen regio. Stichting CERES,
gevestigd in Uithoorn, was dit jaar
voor dit project geselecteerd en dat
kwam voor Ceres op het juiste moment. Vanaf 2 januari heeft Ceres
voor haar kringloopwerkzaamheden
twee nieuwe digitale kassa’s in bedrijf genomen met de mogelijkheid
om de artikelen via een barcode te
kunnen scannen. Deze omzetting
naar nieuw werken vergt een forse tijdsinvestering van de medewerkers omdat duizenden voor de verkoop aanwezige kringloopartikelen
voorzien moeten worden van stickers met prijs en de nieuwe barcode. Met de werkzame vrijwilligersbijdrage van de Rabobankmedewerkers kon daarmee een aanzienlijke tijdwinst behaald worden.

Ceres bedrijfsleider Wouter de Greef
had de zaken goed voorbereid, zodat Jochem, Ron, Ronny, Maaike,
Barbara, Simone, Marjon, Jacqueline en Eveline na een korte rondleiding direct ingezet konden worden in de afdelingen kleding, muziekdragers, glas- en aardewerk, en
de zeer uitgebreide boekencollectie. Niet onvermeld mag blijven dat
zij zich, zonder uitzondering, bijzonder enthousiast hebben ingezet met
stickeren en coderen van de verkoopwaren.
Tijdens een korte evaluatie gaven
de Rabobankmedewerkers vooral
blijk van hun verbazing over het onverwacht vele werk dat verzet wordt
tussen de inname van de aangeleverde goederen en de verkoop bij
de kassa. Met name de intensieve
controle op veel goederensoorten
neemt daarbij een belangrijke plaats
in. Wouter de Greef was namens de
Stichting Ceres bijzonder in zijn sas
met het aanbod en uitgevoerde vrijwilligerswerk. Hij hoopt dan ook dat
Ceres in de toekomst weer mag rekenen op de inzet van enthousiaste
Rabobankmedewerkers.
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Zaterdag 26 januari presenteert Horeca Uithoorn:

Jazz en blues aan de Schans en in het Oude Dorp
Gino
Zanger Gino is in De Gevel. Gino
treedt zoals hij zegt graag op: “Al
mijn hele leven ben ik met muziek
bezig. 17 Jaar geleden heb ik voor
de grap met een talentenjacht meegedaan, daar werd ik 3de. Ik had
vrijwel direct de smaak te pakken,
heb mijn repertoire uitgebreid en
vanaf die tijd treed ik regelmatig op.
Mijn stijl is het vertolken van Jazzy
en Motown crooners. Van Frank Sinatra, George Benson tot Lionell Richie. Daarnaast vind ik het leuk om
van ieder optreden een afwisselend
feestje te maken met supermuzikale
vrienden die ook een paar nummers
ten gehore brengen.”
Uithoorn - Zaterdagavond is het
weer zover. Evenals voorgaande ja-

ren organiseert de horecagroep Uithoorn weer een gezellige en sfeervolle Jazz en Blues avond. de deelnemende horecazaken zijn: Drinken
en Zo, De Gevel, Sjiek aan de Amstel en Herbergh 1883.
Wild May West
Bij ‘Drinken en Zo’ treedt Wild May

West op. Wild May West speelt rock
and roll met een flinke dosis blues.

Cats Taile
Bij ‘Sjiek a/d Amstel’ treedt deze avond Cat’s Taile op. Katelijne van Otterloo is een van de betere jazzzangeressen van Nederland. Een overtuigende zangeres
met groot improvisatievermogen
en onderscheidende performance.
Een personality die met veel gemak
en beeldend zingt. Deze veelzijdige en charmante zangeres staat samen met haar vaste begeleiders garant voor een spannend, swingend
en soms ook ontroerend samenspel.
Het is muzikaal, puur en boven-

al volstrekt natuurlijk. Dit kwalitatief zeer hoogstaande jazzkwartet is
een waar genot om naar te luisteren en te kijken en brengt op stijlvolle wijze bekende pop- en jazz
standards in verrassende arrangementen, van The American Songbook tot hedendaagse popjazzmuziek.
Twenty Sicks
Bij Herbergh 1883 tenslotte kunt u
zaterdagavond gaan genieten van
Twenty Sicks. een energiek covertrio gewapend met contrabas,
akoestische gitaar en drums. Alombekende nummers uit de hitlijsten
van de afgelopen vijftig jaar worden
in een rock and roll- of rockabillyjasje gestoken en krijgen zo een
heel ander karakter. Maar Twenty
Sicks is meer dan alleen rock and
roll. De mannen schuwen niet om er
zo nu en dan een fijne ballad tussendoor te gooien of een surfsound.
Hierdoor blijft hun reportoire zeer
verrassend en afwisselend. Kortom, voldoende om komende zaterdagavond naar Uithoorn te gaan er
te gaan genieten van deze heerlijke muziek.
Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad.

Het repertoire bestaat uit covers
van The Go-Getters,The Paladins &
The Stray cats en vele andere vette nummers. Leadzangeres Marja Westdijk wordt begeleid door Patrick Nelis op contrabas, Rik Lingier
op drums en René Koole op gitaar.
‘Feelgood music’ waar op gedanst
kan worden! Check it out!

Gratis pannenkoeken eten bij De Strooppot
De Hoef - Een mooi gebaar in deze toch wel dure tijden is dat het bekende pannenkoekenrestaurant ‘De
Strooppot’ haar gasten gratis pannenkoeken aanbiedt. Dit in het kader van de populaire actie ‘Winterse weggeefweken’. Tot en met 28 februari kunnen liefhebbers van pannenkoeken een keuze maken uit
zo’n 160 variaties aan zoete, hartige
en speciale pannenkoeken. Wie met
vier personen binnenstapt en pannenkoeken bestelt, krijgt twee daarvan gratis geserveerd. Bij zes pannenkoeken krijgt men er drie gratis en bij acht of meer pannenkoeken worden dat er maximaal vier.
De goedkoopste versie pannenkoeken in de bestelling wordt op de rekening in mindering gebracht. En de
goedkoopste pannenkoek is niet altijd de minste!
De actie geldt uitsluitend op doordeweekse dagen, van dinsdag tot
en met vrijdag. Dat alles betekent
dat het optimaal smullen geblazen is
voor liefhebbers van pannenkoeken!
“Vorig jaar hebben we dit geïntroduceerd en toen bleek het een geweldig succes te zijn, reden dat we het
nu weer doen”, laat restauranteigenaar Marcel Kentrop weten. “Soms
was het hele restaurant vol en dat
tikt aan, want wij hebben in totaal
ongeveer 250 zitplaatsen. Behalve
gasten in de privésfeer krijgen we
hier ook veel verenigingen die met
hun leden een pannenkoek komen
eten, maar ook bedrijven laten zich
niet onbetuigd die met hun werknemers bij ons een pannenkoek weghappen. Behalve op maandag kan
men op werkdagen en zaterdags
een tafel reserveren, maar niet op
zondag. Reservering is wel gewenst
omdat het vaak heel druk is. In alle jaargetijden komen hier mensen

langs, zoals wandelaars, fietsers,
motorclubs en watersportliefhebbers die voor de deur hun boot kunnen afmeren. Op winterse dagen
komen ze ook, maar dan met de auto. Gezinnen met kinderen en opa’s
en oma’s met hun kleinkinderen zijn
hier kind aan huis. Als het erg druk
is betrekken we de ‘opkamer’ hierboven erbij. Die is sfeervol op z’n
oud-Hollands ingericht.”
Méér dan pannenkoeken
Waar het momenteel in de Nederlandse horeca niet al te best draait,
gaat het bij De Strooppot voor de
wind. Een breed aanbod aan smakelijke producten tegen betaalbare
prijzen, uitstekend gastheerschap

en een goede bereikbaarheid met
ruim voldoende parkeerplaatsen zijn
de kenmerken van De Strooppot dat
zich in een ongekende populariteit
mag verheugen in de regio. Maar
De Strooppot geniet niet alleen bekendheid om zijn pannenkoeken. Er
zijn ook gezellig ingerichte feestzalen waar men in overleg een familie- of bedrijfsfeest kan houden. Een
van de zalen, de ‘Cromme Miertzaal’
genaamd – naar de oude naam van
‘Kromme Mijdrecht’, heeft bovendien aangrenzend een apart terras. Maar een festiviteit, zoals een
bruiloft, kan ook in de ‘Opkamer’
worden gehouden als men dat wil.
Marcel: “De Strooppot is bovendien
aangemerkt als officiële trouwloca-

tie, dus hier kan men in het huwelijk
treden en tegelijkertijd op dezelfde locatie de bruiloftsgasten ontvangen en de heugelijke dag vieren. Voor alle festiviteiten is er keus
uit buffetten in verschillende varianten die we in eigen beheer verzorgen. Maar ook als men met een gezelschap kiest voor een uitgebreid
diner is ook dat bij De Strooppot
mogelijk. Verder organiseren wij op
verzoek ook een diner-dansant. We
doen dus meer dan alleen maar een
pannenkoekenrestaurant zijn.”
De Strooppot, De Hoef Oostzijde
42-43 (naast de RK Kerk). Tel. 0297593777. Meer weten? Bezoek de
website: www.strooppot.nl .

Boogie Woogie
Daarnaast start het danscentrum
in maart met een cursus Boogie

Woogie voor beginners; een heerlijke dansvorm die de tijden van de
rock ’n roll doet herleven!! Club Fiera, zij zijn verantwoordelijk voor de
specifieke salsalessen in het Danscentrum, zal starten met een cursus
Salsa Solo!
Deze cursus is een uitkomst voor
al die mensen die zo graag willen
dansen op die heerlijke Zuid-Amerikaanse muziek maar geen partner hebben. Ook weer zo’n gelegenheid waar naast de goede danslessen ook gezelligheid bij hoort en
nieuwe vriendschappen worden gesloten! Ook zal er weer een cursus
Salsa beginners 1 worden opgestart
voor koppels.
Zumba
De nieuwe Zumba cursus is deze week begonnen maar ook daar
bent u van harte welkom voor een
proefles om eens te snuffelen aan
deze sportieve dynamische dansvorm! Zumba is exercise in disguise!
Ook voor de allerkleinsten start begin februari weer een nieuwe cursus
ADV! Dit is algemene dansvorming
voor kinderen vanaf 3,5 jaar. Een
proeflesje is natuurlijk altijd toegestaan! Kinderen vinden het heerlijk om zich vrij te kunnen bewegen
op muziek en dansen en dansles
draagt veel bij aan hun persoonlijke ontwikkeling; ze maken vrienden,
leren samen iets moois neer te zetten, gaan zich vrijer bewegen en zijn
minder beschroomd om zichzelf te
laten zien en te zijn!! Dansen draagt
niet alleen bij aan de fysieke ontwikkeling maar ook aan de geestelijke!
Wetenschappelijk
onderzoek
heeft aangetoond dat kinderen die zich op jonge leeftijd leren vrij te bewegen, zich later beter ontwikkelen, niet alleen fysiek
maar ook cognitief! Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Geen landbouwverkeer
meer over de Amstel
Uithoorn - De gemeente heeft alternatieve routes onderzocht voor
landbouwverkeer om de Amstel over te steken. Een alternatieve route is noodzakelijk op het moment dat doorgaand verkeer door
het centrum van Uithoorn niet meer
mogelijk is. Reden daarvoor is dat
de provincie Noord-Holland met
het oog op verkeersveiligheid geen
langzamer rijdend landbouwverkeer
op de omgelegde N201 (80 km/h)
wil toestaan. Op basis van het onderzoek is nu geconcludeerd dat de
route over Vrouwenakker de enige
mogelijkheid is.

Maas Auto Groep in Nieuwkoop
officieel ŠKODA-dealer

Maas Auto Groep is dealer van
Audi, Volkswagen en Volkswagen
bedrijfswagens, met vestigingen

Uithoorn - Zaterdag werd het
nieuwe jaar bij Danscentrum Colijn
in Uithoorn weer swingend ingeleid! Zoals ieder jaar openen Axel en
Heleen Colijn het nieuwe jaar met
een nieuwjaarsbal met live muziek!
De allroundband Upd@te verzorgde wederom een spetterende avond
met populaire nummers! Zo’n 180
gasten hebben een heerlijke, gezellige en muzikale avond beleefd, één
van de leuke bijkomstigheden wanneer je kunt stijldansen!
In maart start het Danscentrum met
een aantal nieuwe, korte cursussen! Je hoort het zo vaak: “Eigenlijk
zouden we een keer op dansles willen gaan, het is zo jammer wanneer
je al die mensen zo lekker samen
ziet dansen en je zelf niet mee kunt
doen! Maar ja… dan komt het er
weer niet van”. Juist voor deze mensen biedt het Danscentrum in maart
een korte cursus aan van 10 lessen
waarin de beginselen van het stijldansen worden aangeleerd. De Partycursus. Na deze 10 lessen garandeert Dansschool Colijnj u dat u al
een lekker rondje over de vloer kunt
maken met uw (dans)partner! De
bedoeling is om tijdens deze cursus de 3 meest populaire dansen
aan bod te laten komen: quickstep,
chacha en salsa/mambo! Drempelvrees? Niet nodig!
De dansschool gaat er vanuit dat u
geen stap kunt dansen en met hun
ervaring van de afgelopen 25 jaar,
krijgen zij bijna altijd iedereen met
de voetjes van de vloer!! Zou je bijna nog vergeten dat de dansles ook
echt een heel gezellig avondje uit
kan zijn, om de hoek! Gezellig nakletsen en nog een drankje nuttigen hoort er namelijk net zo goed
bij! Deze cursus is toegankelijk voor
jongvolwassenen en volwassenen.

Alternatieve route wordt over Vrouwenakker

Zaterdag 26 en zondag 27 januari feestelijke open dagen

Nieuwkoop - Maas Auto Groep
is sinds 1 januari 2013 officieel
ŠKODA-dealer. Vanuit de vestiging
in Nieuwkoop bedient het autobedrijf nu ook bestaande en nieuwe ŠKODA-rijders uit het Groene
Hart. De nieuwe verkoop- en servicedealer is meteen een van de
grootste binnen het Nederlandse
ŠKODA-netwerk.

Danscentrum Colijn weer
spetterend van start

in Uithoorn, Alphen aan den Rijn
en Nieuwkoop. Zij hebben diverse prijzen gewonnen voor de beste werkplaats en beste dealer van
hun merk. Maas Auto Groep is al
meer dan een halve eeuw actief in
de autobranche. Het begon allemaal in Nieuwkoop, waar nu ook
het ŠKODA-gamma in de showroom is te bewonderen en waar de
monteurs zijn opgeleid om alle ins
en outs van de modellen te kennen. Tevens blijven zij hier het onderhoud en reparatie van Volkswa-

gen, Audi, en Volkswagen bedrijfswagens verzorgen.
Open dagen
Zaterdag 26 en zondag 27 januari a.s. houdt Maas Auto Groep in
Nieuwkoop open huis, om iedereen te laten delen in de ŠKODAbeleving. Het eerste wapenfeit in
de showroom is de nieuwe ŠKODA
Rapid met zijn ongekend scherpe vanafprijs van 14.190,- euro,
die vanaf 17 januari aanstaande in
Nieuwkoop te zien is.

Uiteraard trekt de wegenbelastingvrije Citigo veel belangstellenden naar de nieuwe showroom.
Daarnaast kent het ŠKODAgamma nog de Fabia, Roomster,
Yeti, Octavia en Superb. die ook
zakelijk zeer interessante uitvoeringen bieden met slechts 14 of
20 procent bijtelling. Maas Auto
Groep in Nieuwkoop is gevestigd
aan de Nieuwveenseweg 7. Zie ook
maasautogroep.nl.
Voor meer info zie advertentie in dit
blad.

Onderzoek
Onderzocht is welke alternatieven er
voor het landbouwverkeer bestaan.
In totaal zijn 12 alternatieven onderzocht. In dit onderzoek is onder andere op basis van interviews en enquêtes met betrokken agrariërs en
loonwerkbedrijven een inschatting
gemaakt van het aantal vervoersbewegingen. Ook is gekeken naar alternatieve routes gebaseerd op herkomst en bestemming van het landbouwverkeer. Vervolgens zijn tellingen uitgevoerd in de door de agrariers zelf aangegeven piekperiode. De
uitkomst van deze tellingen is veel
lager dan de eerdere inschatting
van het onderzoek. In de piekperiode gaat het om totaal 17 bewegingen per etmaal. Om verschillende
redenen, bijvoorbeeld technische of
verkeerskundige, is één alternatief
overgebleven: de route over Vrouwenakker. De provincie Noord-Hol-

land blijft medegebruik van de N201
door landbouwverkeer (hoe kort
de afstand en hoe laag het aantal
ook mag zijn) vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen afwijzen.
Doorgaand verkeer weren
Om de leefbaarheid in de kernen
langs de N201 te herstellen is in
2004 besloten de weg om te leggen. Van meet af aan is daarbij door
Uithoorn het uitgangspunt gehanteerd dat de beide delen van het
Dorpscentrum van Uithoorn duurzaam met elkaar worden verbonden. Dit uitgangspunt heeft in 2008
geleid tot het besluit om in het centrum van Uithoorn doorgaand verkeer niet meer mogelijk te maken.
In opdracht van de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen is eerder
onderzoek gedaan naar de oeververbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek. In totaal zijn vijf varianten
onderzocht op verschillende effecten, onder meer verkeerintensiteiten, reistijd en kosten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van Uithoorn in februari
2010 besloten te kiezen voor de zogeheten garagevariant en deze op te
nemen in het Masterplan Dorpscentrum. Met de garagevariant kunnen
na omlegging van de N201 de huidige N201 en de Prinses Irenebrug
alleen gebruikt worden voor het bereiken van de nieuw te bouwen parkeergarage onder het centrum van
Uithoorn. Op dat moment is er dus
geen doorgaand landbouwverkeer
via de oude N201 meer mogelijk.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of
hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze
redactie een standpunt inneemt.

Niet zeuren over huisvuil ophalen
Wat betreft het ophalen van het huisvuil wil ik
graag het volgende kwijt. Als eerste lees ik vorige week in deze krant, dat niet iedereen er van
op de hoogte was dat het huisvuil voortaan om de
2 weken wordt opgehaald en dus hun afvalbak gewoon als vanouds langs de weg hadden gezet, ik
vindt dit een ongegronde smoes, het is allang van
te voren bekend gemaakt in deze krant en er stonden ook artikels in over de politieke partijen die het
er niet mee eens waren. Daarnaast heeft iedereen
een kaart ontvangen van de gemeente met de data’s wanneer het huisvuil wordt opgehaald. Natuurlijk kunnen we met z’n allen gaan klagen en
terecht, want we betalen ervoor, maar omdat de
gemeente besloten heeft het huisvuil eens in de 2
weken af te halen en dit vanwege de bezuinigingen, kunnen we ook leren hier mee om te gaan.
Ten eerste doe mee met gescheiden afval, ik zie
maar al te vaak karton, plastiek en ook dingen die
je naar de gemeentewerf kan brengen in de afval

container. Melk pakken kan je dubbel vouwen en
verpakkingen van vlees kan je zomerdag even afspoelen en evt. vleesresten, etenswaren, luiers in
een plastiek of afvalzakje en dicht knopen om zo
evt. stank tegen te gaan. Ik hoop dat iedereen dit
ten harte neemt, want ondanks dat het misschien
geen goed besluit is van de gemeente, kunnen we
er misschien mee leren om te gaan als we met z’n
allen bewuster met ons afval omgaan. En als u dan
toch nog een vuilniszak niet in uw container kwijt
kan, er staat altijd wel een bak waar het nog wel bij
kan. Verder wil ik u er nog op attenderen, dat hoe
meer ongescheiden afval ,hoe meer de gemeente
moet betalen voor het verwerken daarvan, die kosten worden op ons verhaald, want zegt de overheid “de vervuiler betaald”. Dus doe met z’n allen
mee houdt afval gescheiden, misschien kunnen de
kosten dan wel naar beneden.
Nettie van Weelden

We zijn niet gestopt en gaan niet stoppen
Uithoorn - De laatste tijd worden wij steeds vaker
benaderd door verontruste klanten die door deurcolporteurs worden lastig gevallen met valse informatie.
Deze colporteurs proberen abonnementen te slijten
van een concurrent die het met de waarheid helaas
niet zo nauw neemt. Zij melden de nietsvermoedende klant diverse redenen waarom de klant een nieuw
abonnement zou moeten afsluiten: De meest gangbare redenen zijn: Rico is failliet en wij hebben het
overgenomen. Rico mag niet meer schoonmaken in
de Gemeente Uithoorn en de Kwakel . Rico heeft de
abonnementen aan ons overgedaan en nu hebben
wij van u nog een handtekening nodig voor de automatische incasso.

Dit alles is niet waar.
Rico Containerreiniging komt gewoon weer uw container schoonmaken in 2013 zoals we dat met u hebben afgesproken. Bij eventuele wijzigingen in onze
serviceverlening krijgt u te allen tijde van ons een
persoonlijk schrijven. Dus gelooft u niet wat ze aan
de deur aan u vertellen en zet u zeker geen handtekening met uw rekeningnummer, want dan heeft u
een dubbel contract. Rico schoonmaakbedrijf staat
ook in 2013 voor u klaar en hoopt nog lang op een
eerlijke manier uw containers te kunnen blijven reinigen. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Directie Rico Containerreinigers

Vuilophaal
Net zoals vorig jaar hebben we geen afvalkalender
gekregen (we krijgen ook geen gemeentegids) Daarom stond onze afvalbak ook buiten op de “verkeerde” dag.
Noodgedwongen hebben we nu hangsloten op de
afvalbakken (gft en papier) gedaan. Dat zal tegenvallen voor de bootjes en de eigenaren van de huur-

appartementen, die onze afvalbak gebruikten! Als we
de papierbak in de zomer buiten zetten op een afhaaldag, dan wordt hij niet geleegd als anderen er
plastic bovenop gooien.
Irma Verpoorten -de Winter
Uithoorn

Brief oppositie aan GS viel
niet in goede aarde
Uithoorn - De brief die de fractievoorzitters van drie oppositiepartijen in de gemeenteraad onlangs aan
het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie NoordHolland hadden gestuurd, is bij de
overige (coalitie)partijen niet in goede aarde gevallen. Dat bleek afgelopen donderdagavond 17 januari tijdens het Informerend Debat van de
raad waarbij de bewuste brief op de
agenda stond om die te bespreken.
Aan zowel de brief van de oppositie als het antwoord van de Provincie is de afgelopen weken in deze
krant uitvoerig aandacht besteed.
Het punt was dat de oppositiepartijen in de raad hun zorgen hebben
geuit over de bestuurskracht en bestuurskwaliteit van het dagelijks bestuur van de gemeente. Voornaamste aanleiding betrof het proces van
het debat en de besluitvorming over
de recente bezuinigingsvoorstellen als verwerkt in de gemeentelijke Programmabegroting 2012/2013
afgelopen jaar. In haar antwoord gaf
de Provincie aan geen enkele reden
te hebben te twijfelen aan de bestuurlijke kwaliteit van het gemeentebestuur, dat de gemeente haar financiën op orde had en dat mogelijke knel- en twistpunten tussen
raad en het college geen zaak van
de Provincie was, maar een interne aangelegenheid en in onderling
overleg dienden te worden opgelost.
Kinderachtig
De oppositie, in de vorm van Gemeentebelangen, het CDA en Groen
Uithoorn, had de brief ter bespreking op de raadsagenda gezet
waarop direct commentaar kwam
waarom dit zo nodig moest. Het was
immers alom bekend want het had
ook al uitvoerig in de krant gestaan.

Zo was José de Robles (DUS!) niet
alleen verbaasd over het opstellen
en toezenden van de brief aan GS,
maar ook waarom deze op de agenda stond. “De behandeling van de
begroting is via een democratisch
uitgevoerd proces verlopen. Wat is
dan de bedoeling van deze brief geweest”, zo vroeg hij zich af. Jan Mollema (PvdA) vond het maar vreemd
dat als alle partijen gezamenlijk
deelnemen aan de discussie over
de begroting met de bezuinigingen,
de oppositie zich dan met een brief
aan GS daar tegen afzet om de Uithoornse politiek in een kwaad daglicht te zetten. Als je politiek je zin
niet krijgt ga je toch niet klagen bij
een hogere bestuurslaag? Kinderachtig. Ook de fractievoorzitter Nick
Roosendaal (VVD) liet zich in gelijkluidende bewoordingen uit.
“Zowel inhoudelijk als tijdens de
discussierondes hebben wij als oppositie geen voet aan de grond
gekregen. Wij hebben moties en
amendementen ingediend en daar
is door geen enkele coalitiepartij op
gereageerd, sterker nog wij hebben
het gevoel dat wij niet serieus worden genomen. Ik blijf erbij dat het
bezuinigingsproces niet op de juiste manier is verlopen”, zo liet Jordy
Keimes (CDA) weten. Hij pleitte voor
meer transparantie binnen de bezuinigingsrondes voor de verschillende onderdelen van de samenleving en de getallen die daarbij horen. Die waren hem volslagen onbekend en hij kon er dus ook niets
mee. Oppositie en coalitiepartijen
moeten daarin meer samenwerken
en riep hen op dat voor het komende jaar te gaan doen. Menno van
Dam (Ons Uithoorn) was het met
zijn oppositiegenoten eens, maar

COT-rapport Schanskerk
in raad ter discussie

Geslaagden bij EHBOVereniging De Kwakel
De Kwakel – Onlangs is bij KDO
het examen afgenomen voor het
diploma eerste hulp aan kinderen.
Hierbij kwamen alle aspecten van
de EHBO aan bod, toegespitst op
kinderen. Het examen werd afgelegd door 12 cursisten; 10 van St.
Vincentius en 2 van de vereniging
van Heemstede. Aan het eind van
de avond bleek dat alle cursisten
gefeliciteerd konden worden met
het behalen van het diploma!
De geslaagden zijn:
Gea Beerthuizen, Jeroen Beerthuizen, Debbie Hogenboom, Ina
van Leeuwen, Claudia Schijf, Pol
Schijf, Mery Slof, Sandra Theunis-

se, Mariska vd Veer, Thea Verzaal,
Kirsten Wilhelmus en Olaf Wilhelmus.

gaat. Dus aarzel niet en geef u op
voor deze leerzame, maar zeker
ook gezellige avonden!

Nieuwe cursus najaar
Mocht u dit nou ook willen? Bij
voldoende belangstelling start
in het najaar een nieuwe cursus
EHBO. Het zijn ca. 16 maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur,
waarin u alles leert om een situatie goed in te schatten en een ander te helpen in geval van nood.
Het geeft toch een gerust gevoel,
bijvoorbeeld als u kleine kinderen
heeft of vaak op school of bij de
sportvereniging helpt, dat u weet
wat u moet doen als het even mis

Al voor 175 euro komt u in het bezit van het diploma. Dit lijkt een
heel bedrag; maar vaak vergoedt
uw ziektekostenverzekering een
deel. Bovendien zijn deze kosten
alleen voor het eerste seizoen; de
kosten voor herhalingscursus bedragen ca. 25,- euro.
Voor meer informatie: mariska.
ehbodekwakel@gmail.com
of
EHBO.st.Vincentius@hotmail.com
. Bellen kan natuurlijk ook: Mariska vd Veer: 0652333445.

Uithoorn – Morgen, donderdag 24
januari, is er voor ondernemers en
bewoners die zijn gevestigd, dan
wel wonen in de omgeving van de
Schanskerk, een interessante discussie in het gemeentehuis. Dan
namelijk wordt het rapport ‘Schanskerk Uithoorn, leren van het kerktorenincident’ van het bureau COT
Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp aan de
orde gesteld. Aan het rapport zelf is
in deze krant van 16 januari jl. de nodige aandacht besteed. Aanleiding
van het samenstellen en uitbrengen
van het rapport, was de (gevaarlijke)
situatie rond de Schanskerk op 10
mei 2012. De burgemeester besloot
toen onder andere tot ontruiming
van de omgeving en het ‘in de steigers zetten’ van de torens om aan
vermeend instortingsgevaar daarvan het hoofd te kunnen bieden.
Winkelcentrum Amstelplein werd
om veiligheidsredenen ontruimd en
ook de ondernemers in de Schans
en zelfs aan de Laan van Meerwijk
moesten hun deuren sluiten. Bewoners werden verzocht hun woningen in de nabije omgeving te verlaten. Dat alles heeft veel commotie teweeg gebracht. Het COT rapport gaat hier op in. De raadsdiscussie, inclusief politiek debat en stemmingen, is openbaar en voor iedere belangstellende vrij toegankelijk.
De aanvang is 19.30 en het einde
is gepland om ongeveer 21.15 uur
(dat kan eventueel wat later worden
als discussie uitlopen). Een en ander vindt plaats in de raadszaal van
het gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk.
Kanttekeningen
Voorafgaande aan de discussie zullen er zich ongetwijfeld insprekers
aanmelden om hun zegje te doen.
Een daarvan is de vicevoorzitter van
het RK parochiebestuur Emmaüs uit

Uithoorn, Herman van Bemmelen. In
deze krant ook al genoemd wat betreft de mogelijke verkoop van de
Schanskerk aan een (serieuze?) investeerder. Hij gaat in op het COTrapport. Desgevraagd deelde hij ons
mee dat er nogal wat ‘rammelt’ aan
het COT-rapport. De parochie heeft
daarom een brief aan de leden van
de gemeenteraad gestuurd, maar
ook aan het college. “De parochie
heeft kennis genomen van het COTrapport en plaatst daar de nodige
kanttekeningen bij. In het rapport is
namelijk niet altijd juist omgegaan
met de feiten en omstandigheden
van de parochie. Dat heeft onder
meer tot verkeerde conclusies geleid,” vertelt Van Bemmelen. “De parochie en het bisdom hebben de afgelopen jaren echt het nodige ondernomen om een oplossing te vinden voor het kerkgebouw. Al met al
is de parochie het dan ook niet eens
met de conclusies in het rapport dat
het vanaf 2007 niet gelukt is maatregelen te treffen waarmee veiligheidsrisico’s konden worden voorkomen. Er is in hoofdzaak over de
herontwikkeling van het Schansgebied gesproken. Van essentieel belang zijn ook de tijdstippen van meldingen over de situatie rond de kerk
op 10 en 11 mei. Die zijn in het rapport onjuist weergegeven en zo zijn
er nog tientallen onvolkomenheden
meer te noemen. En dan stel ik mij
in deze nog heel discreet op. Het
zou voor iedereen die bij deze zaak
betrokken is in mijn gevoel zinvol
zijn onze kanttekeningen naast het
COT-rapport te leggen om de gegevens te vergelijkingen. Mede om die
reden heeft de parochie de gegevens aan de gemeenteraad en het
college toegestuurd om daar voorafgaande aan de discussie aanstaande donderdag gebruik van te
kunnen maken,” aldus Van Bemmelen. Wij houden u op de hoogte over
het verloop van de gang van zaken.

had de brief naar GS om persoonlijke redenen niet ondertekend. Hij
merkte op dat de gemeente al sinds
2011 bezig is met versterking van de
bestuurskracht maar dat er tot op
heden niets aan gedaan is. “Overigens ligt het recht om de begroting
samen te stellen en uit te voeren bij
de raad. Die bepaalt het en niet het
college”, deelde hij nog mee.
Ook Burgemeester Dagmar Oudshoorn zei bepaald niet blij te zijn
met de brief. “Dat is niet het juiste
middel. Raadsleden behoren goed
met elkaar om te gaan, ook al zullen er in politiek opzicht altijd verschillen van inzicht blijven bestaan.
Op deze manier de discussie naar
buiten te brengen past niet. Er was
een evaluatie van het begrotingsproces tussen de partijen afgesproken, maar de bewuste brief kwam er
tussen.” Zij zei de rol van ‘mediator’
tussen de partijen wel te willen aangaan als dat nodig mocht zijn. Maar
zover hoefde het niet te komen. Partijen spraken af dat zij in het vervolg
meer oog voor elkaars standpunten
zullen hebben, ondanks de verschillen in politiek inzicht. Daarmee was
men uitgepraat over het onderwerp
en kon in een positieve sfeer worden overgegaan tot de orde van de
dag.
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Make-A-Wish Nederland vervult
liefste wens driejarige Samara

vervolg van de voorpagina
De driejarige Samara is ernstig ziek. Ze levert al anderhalf jaar een gevecht
tegen acute lymfatische leukemie. Vanwege haar ziekte heeft ze een jaar
vrijwel afgezonderd van de buitenwereld geleefd, onder meer omdat haar
omgeving steriel moest zijn. “Deze wensvervulling komt voor Samara op het
juiste moment”, zo vertelt haar moeder Andrea. “Nu tegen het einde van de
behandeling merk je dat haar lichaampje op raakt.”
Winkeltje spelen
Samara is dol op winkeltje spelen samen met haar moeder en oma’s. De
prinses brengt Samara daarom naar Albert Heijn Jos van den Berg waar ze
normaal ook altijd samen met haar moeder boodschappen doet. Maar dit
keer mag ze achter de schermen. “Het is bijzonder om de winkel waar je
wekelijks je boodschappen haalt nu van een hele andere kant te ervaren.
Normaal kom je niet achter het brood en de kassa. Het is hartverwarmend
om te zien hoe iedereen hier zijn best doet om het Samara zo naar haar zin
te maken”. “Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van ernstig
zieke kinderen, zoals Samara. En dat doen we niet zomaar,” vertelt wensvervuller Jacqueline Hoeberechts, “het geeft deze kinderen, die vanwege hun
ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het is ontroerend
om te zien wat er gebeurt. De ogen van Samara stralen en het hele gezin en
de aanwezige familieleden genieten mee. Dat maakt het heel mooi.”
Sprookjesfiguren
Bijzondere sprookjesfiguren, waaronder Belle en het beest, Sneeuwwitje en
de zeven dwergen heten Samara welkom, waarna Samara direct aan de slag
kan. Met stralende ogen en een glimlach van oor tot oor krijgt Samara het
speciaal voor haar op maat gemaakte uniform met naambadge aan om vervolgens de winkel haar eigen te maken. Ze kookt samen met de demonstratrice heerlijke groentesoep, deelt ovenverse appeltaart uit en snijdt haar
eigen lievelingskaas. Dan wordt er omgeroepen of Samara bij kassa 5 kan
komen want er is dringend hulp nodig op deze drukke zaterdagmiddag. Ze
helpt als volleerde caissière onder andere Sneeuwwitje en de zeven dwergen bij het afrekenen van de boodschappen. Maar ook ‘ gewone klanten’ komen aan haar kassa en wat heeft ze een plezier. In een mum van tijd
weet ze precies wat ze moet doen en geeft ze ( met een beetje hulp) keurig
geld terug. Samara heeft het zo naar haar zin dat ze eigenlijk niet eens
mee wil als het tijd is om met de gereedstaande roze limousine naar het
Amstelveens Poppentheater te vertrekken. In het Poppentheater wacht Samara een bijzondere voorstelling, speciaal voor haar gemaakt. Voordat het
zover is krijgt Samara als aandenken nog een per express afgedrukte foto
van haar samen met haar papa en mama die gemaakt is tijdens het koken.
Ook krijgt Samara een grote trofee als caissière van het jaar en een grote
tros ballonnen.
Op dat moment werd het iets teveel voor de moeder van Samara. Met tranen
in de ogen zegt ze: “Het is te gek om Samara zo te zien stralen. Vanaf het
moment dat ze haar eigen Albert Heijn pakje aan krijgt met naambadge begint ze te stralen en die lach is niet meer van haar gezicht afgegaan. Sinds
anderhalf jaar is Samara ernstig ziek. Ons leven stond stil en staat dat eigenlijk nog steeds. Het is ziekenhuis in en uit en dat heeft een enorme impact op ons als gezin. Door zo’n dag als vandaag raken alle zorgen en angst
op de achtergrond en ervaar je zoveel geluk. Daar kunnen we nog heel lang
op teren. Deze wensvervulling geeft haar en ons nieuwe kracht om ook de
laatste behandelingen in te gaan.”
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Dames Legmeervogels
met hakken over de sloot

Team Samen Sterker: van spinning
mood naar winning mood
Uithoorn - De klimgeiten van Team
Samen Sterker liggen goed op koers
voor de krachtsinspanning die op 6
juni 2013 geleverd moet worden. Op
die dag zullen de mannen tijdens de
Alpe d’HuZes meervoudig de bekende berg in de Franse Alpen beklimmen voor het Koningin Wilhelmina Fonds.
Spinnen (in deze vorm: RPM) is een
belangrijk onderdeel van de trainingen. Plux stelde ruimte en het gebruik van de spinfietsen gratis beschikbaar aan Team Samen Sterker.

Onder het motto ‘Ride it to the max’
haalt trainer, inspirator en motivator
Gé Alderden wekelijks het uiterste
uit de mannen om ze zo goed mogelijk op de beklimmingen voor te
bereiden. Gé doet dit geheel belangeloos en stelt: ‘Het is mij een eer
en een voorrecht om dit te mogen
doen en op deze wijze een bijdrage
te kunnen leveren.’
Team Samen Sterker wil graag minimaal 20.000 euro ophalen met
hun activiteiten. Daarin past ook het
Keeztoernooi op vrijdagavond 1 februari 2013, aanvang 19.30 uur bij

Legmeervogels. De voetbalvereniging stelt haar clubhuis gratis beschikbaar en Arie Bottinga vorm
& tekst steekt Team Samen Sterker in herkenbare poloshirts. Ook
Bouwmarkt Multimate en Martin
Products Belettering sponsoren dit
toernooi. Team Samen Sterker rekende op 50 teams, maar wegens
overweldigend succes werd onlangs het aantal tafels uitgebreid.
De organisatie heeft nog slechts enkele plaatsen vrij. Belangstellenden
kunnen nog tot 27 januari inschrijven, maar vol is vol. Informatie over
het Keeztoernooi is te vinden op
www.team-samen-sterker.nl/acties/
kwf-keeztoernooi/.
Team Samen Sterker wil samen met
u een daad stellen. Waarom? Een op
de drie Nederlanders wordt vroeg of
laat geconfronteerd met de ziekte kanker. Als individu sta je machteloos. Maar opgeven is geen optie. Door onze krachten te bundelen kunnen we er SAMEN wat aan
doen. Samen zijn we sterker! Daarom roept Team Samen Sterker uw
hulp in. U kunt ze steunen met een
bijdrage. Elke donatie groot of klein
is welkom. Alle beetjes helpen. U
kunt op deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
teams/samen-sterker/TeamDonation.aspx rechtstreeks doneren aan
Team Samen Sterker. Als tegenprestatie wordt uw naam toegevoegd
aan de donateurlijst op de website
www.team-samen-sterker.nl.

Legmeervogels zaalvoetbal 1 heeft
het niet na de winterstop
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 18
januari mocht Legmeervogels
thuis aantreden tegen het op de 9e
plaats staande JCK/Aiso 2. Na het
ietwat geflatteerde verlies van vorige week was men erop gebrand
om nu de drie punten in Uithoorn
te houden. Gezien de stand op de
ranglijst mocht dat ook wel verwacht worden, maar met zaalvoetbal weet je het nooit. Zeker ook
omdat er weer een aantal afwezigen te noteren was vanwege werk
en blessures. Roy van de Roest uit
het 4e werd erbij gehaald om verdedigend meer kracht te hebben,
en hij speelde uitstekend.
Direct vanaf het fluitsignaal had
Legmeervogels het erg lastig met
deze tegenstander. Zeker de nummer 10 van JCK bleek een erg behendige en gevaarlijke voetballer. Legmeervogels werd teruggedrongen en moest verdedigend
flink aan de bak. Sporadisch stond
daar een tegenstoot van Legmeervogels tegenover, maar de overtuiging ontbrak.
Legmeervogels kwam amper tot
het creëren van kansen en kon eigenlijk alleen in de tegenaanval
wat proberen uit te richten. Maar
de schwung ontbrak, net zoals in
de vorige wedstrijd. Het goede en
frisse spel van voor de wintersport
is er niet echt meer. Dat heeft mede te maken met het gemis van
een aantal spelers, de selectie is
erg dun op het moment. Maar aan

de motivatie en strijdlust ontbreekt
het zeker niet, waarbij het geluk op
dit moment niet aan de zijde van
Legmeervogels te vinden is.
Voorsprong
Toch is het Legmeervogels dat, ietwat tegen de verhouding in, ver in
de 1e helft op voorsprong komt.
Door balverlies van de tegenstander op eigen helft, is het Stefan
van Pierre die kan onderscheppen.
Opkomend op rechts behield hij
goed het overzicht en gaf de bal
breed op de mee opkomende Tim
Mollers, die de bal in één keer in
het doel kon werken, 1-0 in de 19e
min.
Daarna ontstonden nog kansen
voor beide partijen, waarbij Dennis
Rijnbeek een bal van de lijn wist te
halen en Patrick Woerdeman aan
de andere kant in een één op één
situatie de bal tegen het lichaam
van de keeper aan schoot. Gescoord werd er dus niet meer en
de rust werd in gegaan met een
magere 1-0 voorsprong.
De 2e helft begon Legmeervogels
meer van zich af te bijten en kreeg
het dan ook meer kansen.
Met kansen over en weer is het
toch weer Legmeervogels dat weet
te scoren. Het was Mels Bos die
zeer knap vanaf eigen helft een
aantal tegenstanders zijn hielen
liet zien, en met een fantastische
uithaal vanaf rechts de bal diago-

naal in de linkerhoek wist te knallen, 2-0 in de 5e min. Op dat moment leek er dus geen vuiltje aan
de lucht en leek het erop dat Legmeervogels de wedstrijd uit zou
gaan spelen. Maar dan 2 minuten
later. 2-1 in de 7e min.
Deze snelle tegentreffer zorgt voor
een flinke kanteling in de wedstrijd. Nog geen minuut later hoort
Legmeervogels in de aanval een
vrije trap mee te krijgen. Wederom
wuift de scheidsrechter dit weg en
kan JCK in de omschakeling toeslaan. Mede door niet adequaat
genoeg verdedigen en op een erg
lullige en gelukkige manier, verdwijnt de bal via de paal en vervolgens via de rug van doelman Patrick Brouwer het doel in, 2-2 in de
8e min. JCK weer terug in de wedstrijd.

gels voor de winterstop vaak goed
wist uit te voeren. Maar als je achterin steken laat vallen, slap het
duel aangaat en niet op je man let,
dan loop je achter de feiten aan.
Geheel daardoor kon een speler
geheel vrijstaand en zonder ingrijpen de bal achter de verbouwereerde Patrick Brouwer werken,
3-3 in de 19e min.
Legmeervogels was aangeslagen
en moest achteruit. Aanvallend
kon men weinig meer uitrichten.
De volgende minuut is er een hoge
lange bal naar voren. Het is Patrick
Brouwer die uitkomt en de bal uit
de lucht wil plukken. Maar tot ieders verbazing liet hij de bal los en
belandde de bal in de voeten van
de tegenstander. Die wist daar wel
raad mee en bracht in de 20e min
de 3-4 op het scorebord.

Goal
Toch pakt Legmeervogels de draad
weer goed op en probeert er alsnog een overwinning uit te slepen.
Door een overtreding op rechts is
het Stefan van Pierre die zich ontfermt over de bal. Met een snoeiharde vrije trap die hoog naar de
linkerpaal verdwijnt, is het Mels
Bos die zijn hoofd er tot ieders verbazing tegenaan zet, waarna de
bal snoeihard via paal en lat in het
doel verdwijnt, 3-2 in de 10e min.
Een schitterende goal.
Nu was het zaak achterin de boel
op slot te gooien, wat Legmeervo-

Het verzet van Legmeervogels was
nu helemaal gebroken en men was
niet meer in staat om de wedstrijd
te doen kantelen. Dan is het ook
nog doelman Brouwer die wegens
commentaar het veld moest verlaten, waardoor Tim Mollers zijn plek
op doel over moest nemen. De
spelers waren opgebrand, waardoor de tegenstander gemakkelijk
in de tegenaanval kon toeslaan.
Uit een counter ontstaat dan een
3 tegen 1 situatie en wordt het ook
nog eens 3-5 voor JCK in de 23e
min. Dit werd tevens ook de eindstand.

Uithoorn - Na de nederlaag van vorige week tegen Aalsmeer moest nu
de draad weer opgepakt worden tegen Leidse Rijn in Vleuten. Helaas
wilde het deze wedstrijd niet echt
lukken. Of het onderschatting was
of gewoon een slechte dag, maar
de doelpunten wilden maar niet vallen. Na ruim 15 minuten was er pas
1 gescoord. Gelukkig was de verdediging wel goed op orde waardoor ook de tegenstander moeilijk
kon scoren. Maar het stond toen
wel 4-1 voor de thuisclub. Deze dames gooiden er behoorlijk de beuk
in waar nauwelijks tegen opgetreden werd om van andere vreemde
beslissingen maar te zwijgen. De
frustratie nam de overhand en het
werd steeds moeilijker om een normale aanval op te zetten en de kansen af te maken. Gelukkig ging het
vlak voor de pauze wat beter en kon
er met moeite nog een 5-5 ruststand
op het scorebord staan.
De tweede helft beter spel en mondje dicht daarmee zou het dan moeten lukken. LMV maakte het eerste doelpunt, kwam op voorsprong
maar verviel direct weer in de fout
van de 1e helft waardoor Leidse Rijn

weer 2x kon scoren en LMV weer in
de achtervolging moest. Dit ging de
gehele tweede helft zo door, tot aan
8-8 met nog 6 minuten te spelen.
Een van de speelsters van Legmeervogels kreeg een duw en viel hard
op de grond. Er werd doorgespeeld
en de thuisclub kreeg en strafworp.
Toen een aantal speelsters de
scheids attent maakte op het feit
dat er iemand op de grond lag kregen zij 2 minuten straffen waardoor
er nog slechts drie veldspeelsters
in het veld stonden en op het doel
een veldspeelsters stond. Leidse
Rijn speelde dit niet goed uit en wist
slechts 2x te scoren 10-8 met minder dan 4 minuten te spelen. Door
met heel veel inzet te blijven spelen
werd er gescoord en werd het weer
spannend. Er werd zelfs nog gelijkgemaakt en Legmeervogels kreeg
de laatste aanval. Daar werd een
vrije worp verdiend met nog 1.2 sec
op de klok.
De bal moest rechtstreeks, ging
rechtstreeks en ook nog het doel
in waardoor er met 10-11 werd gewonnen. Een zenuwslopend einde
van deze wedstrijd.

IJspret bij BVU
Uithoorn - Op maandag 14 januari speelde de BVU de 2e ronde in
de 3e parencompetitie. Ondanks de
sneeuw en gladheid vonden de leden van BVU het bridgespel te mooi
om thuis te blijven. Wel waren er de
nodige uitglijers: Greet en Henk, vorige week goed voor de 1e plek in
de A-lijn, zakten door het ijs. Henk
en Leo daarentegen kregen amper
weerstand, wel namen zij de bocht
tegen Stenny en Herman iets te
krap waardoor hun eindtijd in de lage 60er lag. Loes en Theo begonnen
in de B-lijn weliswaar met een valse
start tegen An en Bert, maar haalden dat met speels gemak in.
Uitslagen
A-lijn:
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
62,47%
Wim Baars & Marcel Dekker 62,11%
Jos van Leeuwen &
Benjamin Klooster
58,24%

Ans Breggeman & Lia Guijt 57,23%
Marineke Lang & Martin Kok 55,86%
B-lijn:
Loes Kroon & Theo Vermeij 67,71%
An & Bert Pronk
66,67%
Cees Harte & Jan Visser
62,15%
Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg
62,08%
Hetty Houtman &
To van der Meer
59,03%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met haar secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is na 18.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl .

Parencompetitie BVK hervat
De Kwakel - Na 5 ronden ‘ladderen’ werd op donderdag 17 januari 2013 gestart met de 3e cyclus van
de parencompetitie van de BVK in
het als altijd gezellige Dorpshuis
De Quakel. Alleen in de A lijn werden deze avond 2 scores boven de
60% opgetekend. De al genoemde
Cor met partner Jos Bader vormen
nog niet het meest stabiele paar van
de club, gezien hun ‘ springerige’resultaten in de afgelopen weken,
maar deze keer noteerden zij wel de
hoogste score met 65,83%. Goede
2e werden Jan en Rina van Vliet met
64,17%. De soms zeer fantasierijke
en onnavolgbare biedingen van Jan
waren menig paar te machtig. Wim
en Rita Ritzen completeerden de
top 3 met 57,08%. Aan de onderkant
van de scoretabel vinden we Wan
en Atie Overwater met een niet ander te noemen score.
In de B lijn waren de verschil-

len klein. Piet en Truus Langelaan behaalden hier de 1e plaats
met 57,74%. Zij behaalden hiermee 0,3% meer dan Ria Broers en
Loes Schijf. Er was een gedeelde
3e plaats voor de paren Greet de
Jong-Roel Knaap en Susanne Ambagtsheer-Riet Wesselingh met
55,95%. In deze lijn moesten Toos
Boerlage en Annie Lauwers het voltallige veld voor zich dulden. Trudy Fernhout en Thecla Borggreven
gaven in de C lijn alle andere paren het nakijken met een zeer degelijke 58,33%. Invalpaar Matty en
Kees Overwater lieten ook zien niet
voor het eerst te bridgen. Zij werden 2e met 57,14%. Maar liefst 3 paren eindigden gelijk op de 3e plaats
dit zijn: de paren Rie Bezuyen-Gerbrand van Nigtevegt, Mayke Dekker-Corrie van der Peet en Wim
Maarschalk-Henk Poll, allemaal dus
met 55,65%.

Koek-en-zopie in de brede school
in plaats van op het ijs
Uithoorn - Vorige week
donderdag werd er een
e-mail gezonden naar de

meiden van alle 8E teams:
“Aangezien zaterdag buiten niet valt te hockeyen

en we in de zaal ook lekker
bezig zijn is het idee ontsproten om een zaaltoer-

nooitje te organiseren.” 24
Meiden waren direct enthousiast en traden in het

rood, wit of blauw aan in
de Brede School Legmeer.
Er werden door alle teams
9 potjes gespeeld en de
ouders genoten tijdens
het aanmoedigen van de
koek-en-zopie. Je zag 24
sportieve, blije hockeymeiden en bijbehorende ouders die blij waren met hun
warme voeten in de zaal in
plaats van koude voeten
op het veld.
Natuurlijk was er voor de
meiden ook iets te drinken
én er was een prijsje. Een
toernooi dat dankzij Gertie
Stienen en haar 10-jarige
dochter Karlijn Luttikhuis
(die geholpen heeft met de
teamindeling) binnen 2 dagen een feit was en dat ook
dankzij fluiters, koffiezetters, coaches en toeschouwers erg gezellig was!

Koppeldriebanden specialisten
De Hoef - Na drie partijen te hebben gewonnen op vrijdag 11 januari plaatsten Frans van Doorn/Peter
Maaijenburg en Paul Schuurman/
John Vrielink zich voor de halve finale. Dit deden ook John van Dam/
Do van Doorn op zaterdag 12 januari en na een spannende barrage met
de kampioenen 2012 Alex/Plat ging
het librekoppel Kees de Bruyn/Hans
van Eijk er met de winst vandoor.
Na het buffet van Eijk & Veld werd
de loting voor de halve finale voortgezet. De driebandenspecialis-

ten Van Dam/Van Doorn kwamen
een paar caramboles tekort tegen
Schuurmam/Vrielink.
De andere wedstrijd had De Bruyn/
Van Eijk tegen Van Doorn/Maaijenburg zich ook geplaatst voor de finale.
John/Do wist de derde plaats te behalen via broer Frans/Peter die 4e
werden. Tweede werd Kees/Hans
die verloren van het Koningskoppel
Paul Schuurman & John Vrielink die
de 14 caramboles 18 beurten behaalden, moy.0.777.
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Uithoornse kinderen zeer succesvol op
Basisscholentoernooi Schaken voor teams 2013
schans. Regenboog 1 bestond uit
Frank, Wioletta, Pascal en River. Regenboog 2 bestond uit Wilhelm, Suraj, Simon en Ronan. Springschans
bestond uit Sjoerd, Jorn, Erik en
Pam. Alle teams speelden tegen
elkaar, waardoor er 7 ronden gespeeld werden en elk team één keer
een vrije ronde had. In de eerste
ronde hielden de teams van de Regenboog elkaar in evenwicht, terwijl Springschans een vrije ronde
had. Daarna werd al snel duidelijk
dat de strijd tussen de Uithoornse
teams zou gaan. De teams uit Amstelveen bestonden voornamelijk
uit jonge schakers die niet bij een
club spelen. In de 3e ronde volgde de wedstrijd tussen Regenboog
1 en Springschans, die achteraf beslissend bleek. Regenboog 1 won
met 3-1, door knappe overwinningen van Frank op Sjoerd, Wioletta
op Jorn en Pascal op Erik. Pam redde de eer van de Springschans.

Uithoorn - Op zondag 20 januari werd het Basisscholentoernooi
Schaken voor teams van de re-

gio Amstelveen-Buitenveldert-Uithoorn gespeeld, zoals gebruikelijk
bij Zukertort in Amstelveen. Van de

7 deelnemende teams kwamen er
3 uit Uithoorn, 2 teams van de Regenboog en 1 team van de Spring-

Team Kenter loopt uit bij viertallen
Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Jaap Kenter & Gerda Schavemaker en Ben ten Brink
& Jan Bronkhorst deden goede zaken op de vijfde viertallenavond,
met dank aan Cobie Bruine de Bruin
en medespelers. Eerstgenoemden
behaalden het maximum van 25
punten, terwijl door zeer taaie tegenstand van Cobie etc. team Lesmeister op 15 punten bleef steken.
Ook team Egbers scoorde er op los
en behaalde eveneens 25 punten,
waarna de vier van Lijnie Timmer
derde werden met een score van 16.

De stand is hier één Kenter met 114,
twee Lesmeister met 91 en drie Egbers met 87 punten.
In de B-lijn eindelijk een top voor
Maarten Breggeman & Elisabeth
van den Berg en An & Jan van
Schaick. Voor het eerst deze competitie werd het maximaal haalbare van 25 punten binnengehaald en
dat zorgde duidelijk voor enige opluchting! De echte toppers zijn natuurlijk de vier van Ger van Praag,
die weer zeer hoog op 24 pun-

ten eindigden. Het team van Ans
Voogel werd derde met 22 punten.
De stand is hier Ger & Marijke van
Praag en Tini & Johan Lotgering op
één met 106 punten, het team van
Rini Tromp op twee met 95 en team
Voogel derde met 80 punten.
Spanning is er in de C-lijn. De teams
van Klaas Verrips en Debora van
Zantwijk doen vrijwel niet voor elkaar onder. Nu trokken Klaas & Anneke de Weerdt en Maria Baas & Co
de Weerdt aan het langste eind met
een top van 25 punten. Debora ein-

Van slag
Springschans was hierdoor enigszins van slag want ze speelden in
de 4e ronde gelijk tegen een team
van Martin Luther King. De Regenboogteams bleven maar winnen,
digde nu als tweede met 20 punten
en de teams van Anneke Wijmans
en Wevers kwamen op drie met gedeelde 15 punten.
Team van Zantwijk gaat nog aan
kop met 87 punten, maar voelt de
hete adem in de nek van team Verrips dat op 84 staat en Wijmans
die daar vlak achter met 83 punten
volgt.
Volgende keer de zesde avond viertallen. Ook benieuwd naar de ontknoping kom dan eens langs bij
Bridge Club De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

MC1 Qui Vive plaatst zich voor
het Districtskampioenschap
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
heeft MC1 zich geplaatst voor het
Districtskampioenschap zaalhockey. Vooraf beloofde het spannend
te worden.. Qui Vive moest eerst tegen HIC en de tweede wedstrijd tegen Pinoké. De opdracht was eenvoudig: winnen van HIC om daarmee een directe tegenstander meteen uit te schakelen.
De meiden gingen de zaal in voor
die wedstrijd: strakke koppies, volle
tribune en een goede concentratie.
Na 10 minuten viel het eerste doelpunt. Lekker om als eerste te scoren. En wat ging het vervolgens lopen! Met 4-0 ging MC1 de rust in en
ook na rust werd met mooi combinatiespel en een top-inzet de score
uitgebouwd tot 7-0. De verdediging
stond als een huis en er werd goed
gescoord uit de opgezette aanvalscombinaties. Op Facebook lazen we
‘dat het een genot was om naar te
kijken’.
En zo was het. Met goed hockey zette de MC1 zich na de eerste wedstrijd op een mooie uitgangspositie.
Vervolgens speelde Amsterdam te-

De meiden vielen elkaar in de armen. Dat de wedstrijd tegen Pinoké
vervolgens werd verloren was niet
erg. Het ging om de plaatsing en het
gaat nu om de volgende twee wedstrijden. Met Pinoké en Amsterdam
strijden ze over een week voor de
felbegeerde plek op het landskampioenschap.

Mindfulness training
in Amstelveen
Regio - Binnenkort starten er
weer nieuwe Mindfulness trainingen in Amstelveen. Trainsters Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven deze trainingen al 5 jaar met veel plezier samen. Mindfulness betekent: je
bewust zijn van de je ervaringen zonder dat je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is
het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op de
automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het
autorijden - let maar eens op hoe
vaak je op routine draait terwijl je
denkt aan zaken uit verleden of
toekomst en dat maakt moe.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness te leren, is jezelf te concentreren op het heden. Ben je
met de kinderen aan het spelen?
Schakel bijvoorbeeld je telefoon
eens uit en geniet volledig van je
kinderen. Hierdoor zul je je meer
ontspannen voelen. De bood-

schap is dus het geluk niet in de
toekomst te zoeken, maar in het
nu. Om je goed op het nu te leren
concentreren kun je de 8-weekse mindfulness training doen, onder begeleiding van ervaren trainers. Marjanne: Mindfulness leert
je dat pijn, verdiet en geluk bij het
leven horen en dat je emoties niet
uit de weg moet gaan, want juist
het vechten kost zoveel energie. Renée: Mindfulness brengt
je in contact met jezelf, je piekert minder, leeft bewuster, ziet
de kleine dingetjes weer. En dat
geeft veel rust!
In de training leer je hoe je je eigen geluk kunt creëren. Je leert
omgaan met wat er is en met wie
je bent. Na de training hebben
de cursisten een soort gereedschapskist die ze thuis kunnen
gebruiken, die hen helpt om te
gaan met allerlei “weersomstandigheden” in het leven.
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad

maar besliste de partij uiteindelijk in
zijn voordeel en bezorgde dus Regenboog 1 de titel. Topscorer van
het toernooi werd Suraj die als enige een 100% score behaalde en dat
nog wel aan bord 1. Pascal was de
grote verrassing van het toernooi.
Hij schaakt pas sinds kort, maar wat
hij nu al op het bord liet zien was indrukwekkend, en dit geldt ook voor
zijn score van 5½ uit 6. De overige
scores van de Regenboog spelers
waren: Wioletta 5 uit 6, Frank 4 uit 6,
Wilhelm, Simon en Ronan 3 uit 6 en
River ½ uit 6. Voor de Springschans
scoorden Jorn, Erik en Pam allemaal
5 uit 6 en Sjoerd 3 uit 6.
Door deze uitslag plaatste zowel
de Regenboog als de Springschans
zich voor de volgende ronde op 9
maart. We zijn benieuwd hoe dat zal
gaan...

Biljarters hebben geen
last van de winterkou
De Ronde Venen - Een van de
voordelen van de biljartsport is dat
de weersomstandigheden normaliter geen invloed hebben op de wedstrijden. Toch is er in het reglement
van de biljartfederatie een artikel
dat , als er door weersomstandigheden niet gespeeld kan worden,
de wedstrijd mag worden verzet. In
speelweek 21 zorgde Dorus van der
Meer voor vuurwerk door de kortste partij in slechts 15 beurten uit te
maken. Robert Daalhuizen had met
19 caramboles = 35,84% de procentueel hoogste serie van de week.
Eerste divisie
De Schans verloor met 2-7 van De
Merel/Heerenlux 3. Wim Berkelaar
was in 18 beurten veel te sterk voor
Henk Doornekamp. John Beets pakte de punten voor De Schans door in
23 beurten Ton Driehuis te verslaan.
ASM Mijdrecht 3 zag met 4-5 Bob’s
Bar vertrekken. Richard Schreurs
liet na een prachtpartij in 16 beurten Roy Leemreize sprakeloos achter. DIO had met 5-4 veel moeite
met De Kuiper/van Wijk. Nico Koster en Martien Heijman namen de
punten mee naar Wilnis. De mooiste
partij ging tussen Paul Schuurman
en Kees de Zwart. Paul won in 21
beurten, Kees kwam na een slecht
begin maar 7 caramboles tekort. De
Vrijheid/Biljartmakers was met 7-2
veel sterker dan ASM Mijdrecht 4.

gen Bloemendaal en onze ‘rekenende’ ouders, coach, teammanager
en andere supporters wisten dat bij
winst van Amsterdam Qui Vive zich
zou plaatsen.
En dat gebeurde: Amsterdam won
met 4-3 van Bloemendaal. Daarmee
was Bloemendaal ook uitgeschakeld en deden de uitslagen van alle
volgende wedstrijden er in dat opzicht niet meer toe.

Zaterdag 26 februari vindt het Districtskampioenschap plaats in de
Sporthallen Zuid in Amsterdam.
Volgens de informatie op de KNHBsite treedt Qui Vive daar om 9.00 uur
aan tegen Pinoké en om 10.30 uur
tegen Amsterdam.

tot de wedstrijd in de 6e ronde tussen Springschans en Regenboog
2. Suraj won wel van Sjoerd, maar
met overwinningen van Jorn op Simon, Erik op Wilhelm en Pam op River werd het 3-1 voor Springschans.
Springschans was hierdoor terug
in de race en won de rest van zijn
wedstrijden met overmacht.
De beslissing viel in de laatste ronde. Regenboog 2 was vrij en Springschans won eenvoudig met 4-0
waardoor Regenboog 1 één punt
moest halen. De wedstrijd verliep
echter moeizaam, want Frank verloor onnodig op bord 1. Wioletta
trok de stand weer gelijk, maar het
werd duidelijk dat River het niet zou
gaan redden op bord 4. Het kampioenschap lag in handen van Pascal, die moest winnen. Hij stond beter, maakte het nog even spannend,

Bert Loogman speelde weer mee en
dat ondervond zijn kansloze tegenstander Willem van der Graaf. In 18
beurten was Bert uit. De Springbok
1 won met 5-4 van De Paddestoel 2
volgens telefonische opgave.
Tweede divisie
Stieva Aalsmeer was met 2-7 de
mindere van De MerelHeerenlux 2.
Dorus van der Meer gaf in 15 beurten een goed spelende Derk Bunders geen schijn van kans. Gijs Rijneveld en Frank Witzand waren
een maatje te groot voor de Wilnissers. De Springbok 2 verraste met
5-4 ASM Mijdrecht 1. Alle partijen
hadden maar weinig beurten nodig. John Loman en Jan van Veen
scoorden voor De Springbok 2. Gerrie Hölzken won zijn beide partijen
voor ASM Mijdrecht 1. De Paddestoel 1 was een maatje te groot voor
Cens 2. Hans Bak en Alan Knightley zorgden met sterke partijen voor
het extra punt van hun team. Cens
1 won regelmatig met 7-2 van De
Paddestoel 3. Opmerkelijk was de
zege van Leonie Minnee in slechts
19 beurten op Vincent Roeleveld.
De Merel/Heerenlux1 is ontketend. De Krommme Mijdrecht was
met 9-0 het slachtoffer. John Vrielink, Bert Fokker, Kees Griffioen en
Eric Aarsman haalden de volle winst
voor kampioenskandidaat De Merel/Heerenlux 1.

Tweemaal eerste prijs
voor Top Judo Henkido
Mijdrecht - Wat doe je op een koude zondagmorgen als je niet gaat
schaatsen? Dan rijd je richting de
Duitse grens om deel te nemen aan
een judotoernooi.
In ‘s-Heerenberg haalde Jelte Dirkson uit Mijdrecht een prachtig zege
voor jongens onder de 18 jaar in de
gewichtsklasse tot 73kg. Jelte deed

dit door niet minder dan 3 partijen
met een volle ippon te winnen.
Clubgenoot Mees Wolf wist eveneens 3 partijen te winnen, maar
dan in de gewichtsklasse boven de
90kg. Hierdoor behaalde Mees ook
de eerste plaats.
Deze overwinningen maakten de
lange terugreis door de sneeuw
meer dan waard.

Verrassende winnaar Open Kwakels Dartstoernooi
De Kwakel - De elfde editie van
het Open Kwakels Dartstoernooi in
het tot het Lakeside van De Kwakel
omgebouwde dorpshuis kende een
verrassende winnaar: Mitchel Bijlaard uit Aarlanderveen. Zo’n veertig
darters uit De Kwakel en omgeving
meldden zich keurig om 12 uur bij
wedstrijdleider Pieter Langelaan om
zich in te laten schrijven voor dit single toernooi. Onder een paar nieuwe gezichten ook dat van Mitchel.
Om half twee waren de eerste partijen vastgesteld en kon het toernooi
beginnen. De sfeer was uitstekend.
Er werd volop aangemoedigd en
meegeleefd. Kwakelse hoogwerpers
als Gerard en Ilona Bak, Rick en René Kruyt, Joris Voorn, Rick Fransen
lieten zich van hun beste kant zien.
Spannende partijen werden er uitgevochten. Soms ook minder spannende, maar dat hoort bij open
kampioenschappen. Bovendien gaf

dat de aanwezigen even tijd om nog
eens de geweldige prestaties van de
Nederlandse darters tijdens het wereldkampioenschap in Engeland te
memoreren.
Ondertussen begon het toch op te
vallen dat er een nieuweling in het
circuit was die de ene partij na de
andere naar zijn hand zette. Hij versloeg zelfs in een directe confrontatie de titelverdedigster Ilona Bak!
Gaande het toernooi werden ook
de andere coryfeeën uitgeschakeld
tot in de finale oud-kampioen Kilian
Broere het moest opnemen tegen
de onbekende nieuwkomer Mitchel
Bijlaard.
Vrouwen
Maar voor het zover was werd er
een vrouwenfinale ingelast. Er hadden zich 5 vrouwen ingeschreven en de 2 besten op dit toernooi
mochten in een rechtstreeks duel

uitmaken wie de beste vrouwelijke
deelnemer was. Ondanks knap verweer van Paulien Cornelisse bleek
Ilona Bak toch te sterk in deze partij!
Na een pauze verzamelden alle
aanwezigen zich vol verwachting
weer in de zaal voor de finalepartij. Lichtelijk nerveus vonden de eerste darts het bord, de partij ging gelijk op en toen Mitchell dubbel 1 als
uitworp liet staan maakte iedereen
zich op voor enkele missers op deze lastige dubbel. Kilian waarschijnlijk ook, hij verzuimde althans uit
te gooien. Mitchel bleek het spel
echter tactisch te spelen: vol overtuiging gooide hij de dubbel. Kilian kreeg daarvan een gevoelige tik
en ook de tweede game ging verloren. Toch wist hij zich te hervatten,
kwam knap terug en trok de derde game naar zich toe. Maar toen
haalde de sluwe Mitchel hetzelfde trucje uit: hij liet wéér dubbel 1

staan en gooide die vol zelfvertrouwen uit. Kilian wist deze dreun niet
meer te boven te komen en verloor
de overige games en daarmee de
match. Achteraf niet zo verwonderlijk: Mitchell Bijlaard blijkt tot voor
enkele jaren erg hoog in de landelijke competitie gegooid te hebben, is meerdere malen jeugdkampioen van Noord-Holland geweest
en heeft in het team van Arnold
Scholten gespeeld. Echter, de druk
om altijd maar te moeten presteren
ontnam hem op een gegeven moment het plezier in het spel. Daarom
heeft hij enige jaren terug zijn darts
in de wilgen geplant om voorlopig
geen wedstrijden meer spelen. Hij
ging zich richten op zijn transportbedrijf en zijn gezin. Nu heeft hij het
punt bereikt dat hij af en toe weer
eens vrijblijvend en met plezier een
toernooitje speelt. Mitchell Bijlaard,
25 jaar pas. Onthoud die naam!
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Clubkampioenschappen bij De Amstel
Regio - Nadat op 25 november
de clubkampioenschappen van
Zwem- en polovereniging De Amstel plaatsgevonden hebben in het
Veenweidebad in Mijdrecht, kwam
het er eindelijk afgelopen weekend
toch nog van: de bekendmaking van
de resultaten en natuurlijk van de
clubkampioen 2012. Het aantal officiële deelnemers lag dit jaar op 40.
Deelnemers onder de 11 jaar zwommen de 50 meter schoolslag, 50 meter rugslag, 50 meter vrije slag en 75
meter wisselslag. De ouderen hadden het iets moeilijker met 50 meter
school, 50 meter rug, 100 meter vrij
en 100 meter wissel.

De 25 meter Sprint werd gewonnen
door Max de Jong, de 400 meter
vrije slag door Nick Sijmons, de Surprise Estafette door ‘Nick en Bart’
en de Familie Estafette door de familie Van Duijkeren.
De schaal voor het verbeteren van
de meeste seconden aan ClubRecords ging dit jaar naar Nick Sijmons.
Last but not least de ranglijst van
de clubkampioenen: Op de der-

De allerjongste: Iris Pappot won in
haar categorie op alle vier de afstanden goud. In de andere categorieën eindigden als eersten: Owen
Mitchels (jongens onder de 8), Anne-Laura Has (meisjes onder de
11), Randy Sijmons (jongens onder
de 11), Iris van der Moolen (meisjes
onder de 13), Martijn Ottenhof (jongens onder de 13), Loïs van Duijkeren (meisjes onder 15), Rico Mossinkoff (jongens onder de 15), Niké
van Duijkeren (meisjes onder de 17)
en Nick Sijmons (jongens onder de
17). Bij de dames werd Colette Lamers op alle vier de afstanden eerste, terwijl bij de heren de medailles verdeeld werden onder Bart van
der Zwaan, Stephane Urban, Nick
Drenth, Robert van Duijkeren en Elrik Maat.

de plaats een nieuwkomer; Iris van
der Moolen met 240,35 punten, als
tweede: Mark Visser met 238,51 en
als Clubkampioen 2012: Nick Sijmons met 234, 93 punten.
Voor Nick was het de derde achtereenvolgende keer dat hij clubkampioen werd en dus mag hij voor de
wisselbeker een vast plaatje in z’n
kamer gaan zoeken.

Vijfde ronde bij
Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Donderdag 17
januari werd de vijfde ronde gespeeld bij bridge ABC
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats,
voor het nog steeds gelegenheidspaar, Lucas v.d. Meer en Arnold van
Dijk met 61,18%. Tweede werd het
echtpaar Leny en Jan v.d.Schot met
59,01%. Derde werd het paar Addie de Zwart en Jeannet Vermey
met 54,35 %, weer zeer degelijk gespeeld, zoals men van ze gewend is.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats voor
het paar Aja Bijsterbosch en John
de Haan met maar liefst 63,19%, dit
paar speelt steeds sterker. Tweede
werd het paar Corry Snel en Leny
Veninga met 60,07%. Als derde eindigde het paar Ank v.d.Dijk en Lotte Minderhout met 57,64%. Een goede score.
Een rectificatie is hier wel op zijn
plaats. Abusievelijk werd vorige
week vermeld dat het paar Arna
Kroon en Gerda Rietstap een sco-

B-lijn:
In de B-lijn heeft het paar Lineke van Oevelen en Madelon van
Vessem nog steeds de leiding met
een gemiddelde score van 55,13%,
tweede is na deze wedstrijd weer
het echtpaar Ans en Joop Zoethout met 54,35% en derde het paar
Aja Bijsterbosch en John de Haan
54,35%, die aan een opmars zijn begonnen. Hier zijn de verschillen nog
uiterst klein, de eerste negen staan
op minder dan 5% van elkaar. Volgende week wordt de zesde competitieronde gespeeld.

Dammen:

Strijd om kampioenschap
bij K&G naar climax
De Kwakel - De onderlinge competitie om het kampioenschap van het
Kwakelse Kunst en Genoegen begint het kookpunt te bereiken. Wederom ziet het er naar uit dat het
een tweestrijd tussen Wim Keessen en Adrie Voorn gaat worden.
Op tweederde van deze competitie
staat Adrie een punt achter, maar
het onderlinge duel staat nog op het
programma. Ook moet het tweetal
nog afrekenen met de nummers drie
en vier, Wim Konst en Haye Berger.
Maar laatstgenoemden zitten spijtig
genoeg in de lappenmand, de definitieve eindstand kan daardoor wel
even op zich laten wachten. Verrassend is de hoge notering van Gerrit van de Steeg, hij steeg met stip
naar plek vijf. Maandagavond kreeg
hij Jos Harte op de knieën door middel van de Bertus Zethof-zet, Gerrit
kreeg meteen praatjes en ambieerde direct een plaats in het bestuur.

Inschrijving geopend
voor Bosdijkloop

re had van 56,67%, dat moest zijn
62,71%.
Competitiestand
A-lijn:
In de A-lijn staat het paar Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom nog
altijd eerste met een gemiddelde
score van 58,63%.
Tweede zijn Addie de Zwart en
Jeannet Vermey met een gemiddelde score van 54,89% en derde het
paar Tilly en Arnold van Dijk met
53,40%.

Op deze maandagavond stond eigenlijk de wedstrijd tegen Den Helder op het programma, maar vanwege de sneeuw werd deze wedstrijd uitgesteld. K&G doet het nog
goed in de hoofdklasse, voorlopig
twee teams onder zich en lijkt behoud haalbaar. Voor de beker deed
Leo Hoogervorst goede zaken, hij
naderde koploper Adrie Voorn tot
op een punt. Leo Had Adrie voorbij
gekund als hij hun onderlinge duel
had gewonnen, in het eindspel liet
hij Adrie ternauwernood ontsnappen. Elke maandagavond speelt
K&G vanaf 19.30 uur in ‘t Fort De
Kwakel, of de schaatsbaan moet ijs
in het eten gooien, dan is het damlokaal voor de schaatsliefhebbers.
Stand top tien onderlinge:
1 Wim Keessen
2 Adrie Voorn
3 Wim Konst

9-17
9-16
8-13

Aan alle deelnemers: van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie
sportieve en gezellige deelname
aan dit jaarlijkse evenement.
Voor meer informatie over waterpolo, diploma-, master-, conditieen wedstrijdzwemmen en voor het
bekijken van alle foto’s en uitslagen kun je terecht op de website:
www.zpv-de-amstel.nl.

Fortcross De Kwakel onder
Siberische omstandigheden
De Kwakel - De sneeuw is dan misschien niet goed voor het ijs, voor de
veldrijders was het een welkome afwisseling van de nattigheid en de
modder van de afgelopen maanden.
Het fort in De Kwakel was getooid
in een witte sneeuwdeken en zag er
sfeervol uit. Op een gevarieerd parcours met lastige klimmetjes, draaien en keren, maar ook snelle stukken konden de krachten gemeten
worden op de door de UWTC georganiseerde veldrit. Gelukkig waren
de deelnemers goed ingepakt zodat
ze de koude oostenwind goed konden weerstaan. De supporters hadden meer moeite met de kou, zelfs
de fotocamera’s liepen vast. Bij de
jongste jeugd (tot en met 11 jaar)
was het een strijd tussen de cyclocrossfietsen en de BMX-fietsen.
Omdat de cyclocrossers in het voordeel zijn op de snelle stukken was
het een ongelijke strijd. Ian van de
Berg kwam daardoor met royale
voorsprong als eerste aan bij de 1011 jarigen. Bij de oudere jeugd was
het een strijd tussen cyclocrossers
en mountainbikes. Ook hierbij waren de crossers in het voordeel. Victor Broex van WTC de Amstel ging
vanaf de start aan kop en stond deze niet meer af. Lorena Wiebes hield
de eer van UWTC hoog met een
tweede plaats gevolgd door Roberto Blom. Lars Wiebes en Tom Koudstaal zaten daar vlak achter. De jonge Menno van Capel reed een goede technische race en liet zijn leeftijdsgenoten Sven Nijhuis en Stijn

Ruijter achter zich. Sven had moeite met de steile klimmetjes en Stijn
maakte een paar glijders waarna hij
van achteraan weer opnieuw moest
beginnen.
Bij de recreanten een klein deelnemersveld maar er werd hard gereden. Onbedreigd winnaar werd Ruben Pepping, voor Bas Verbree en
de oudste UWTC deelnemer Wim
Veenboer.
Ook bij de 40+ was er een eenzame
kopman, Jan Koper. Hierachter ontstond een felle strijd waarbij uiteindelijk Rinus Cerfontain en Frans van
Heteren de plaatsen twee en drie
voor zich opeisten.
Ook bij de 40- een ijzersterke winnaar, Dylan Groenewegen. Joost
Spring in t Veld en Bas de Bruin
drongen nog wel even aan maar
moesten om plaats 2 en 3 strijden.
Hoewel Bas lang op de 2e plaats
reed, wist Joost uiteindelijk toch
nog voorbij Bas te komen. Dankzij de volgende sponsors was er
een goed gevulde prijzenpot voor
de winnaars: Abdominis sports,
Aparts automaterialen Mijdrecht,
Karel Schrijvers hoveniersbedrijf
Mijdrecht, vd Schaft tweewielers
Uithoorn, John Blom metselwerken
Mijdrecht en trouwe supporter Piet
van Diemen. Alle uitslagen, veel foto’s en filmbeelden zijn terug te vinden op www.uwtc.nl/wielren. Op 26
januari zal Lorena Wiebes meedoen
aan het NK veldrijden voor de jeugd
in Moergestel.

Groots regionaal
driebandentoernooi
De Ronde Venen - Biljartclub
D.I.O. en Café De Merel uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd.
Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4) plaatsen zich direct
voor de kwartfinale, de eerste twee
van elke kwartfinalepool plaatsen
zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er met 8 finalisten over
2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De bedoeling is om
de kampioen van vorig jaar, Henk
Doornekamp, te onttronen, wat echt
niet mee zal vallen. Dit toernooi zal
mede gesponsord worden door autobedrijf Fiat Kooyman te Vinkeveen. Voorronden: zaterdagen 2-23
februari en 2 maart en de zondagen
27-januari en 3-10-17-24 februari en
3 maart. Aanvang 14.00 uur. Indien

u bij de eerste twee van de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te
houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 16 maart,
zondag 17 maart, zaterdag 23 maart
en zondag 24 maart de aanvang is
om 14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 13 april
en zondag 14 april aanvang 14.00
uur. En de finale vindt plaats op zaterdag 20 april en zondag 21 april,
aanvang 14.00 uur direct gevolgd
door de prijsuitreiking. De kosten
van deelname bedragen 10,00 eruro per persoon. Daarvoor speelt
u minimaal 3 partijen in elke ronde. Heeft u nog vragen, neem dan
contact op met Café De Merel aan
Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 of 0297-264159.
Mailen kan ook: Cafè de Merel
thcw@xs4all of demerel@zonnet.nl

De Ronde Venen - Op de
Kerklaan in Vinkeveen klinkt
zondag 17 februari het startschot
voor de 35ste PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert ook deze jubileumeditie van het hardloopevenement.
Iedereen is welkom bij deze winterse loop.
Het aantal deelnemers nam de
afgelopen jaren gestadig toe. Het
succes is mede te danken aan
de gezellige ambiance in en om
sporthal De Boei in Vinkeveen en
aan het mooie parcours langs de
Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk.
Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een
halve marathon (deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door de kern van
Vinkeveen. Deze afstanden zijn
zowel geschikt voor wedstrijdlopers als voor recreanten. De loop
voor de jeugd tot en met 12 jaar
is dit jaar voor het eerst 1 kilometer i.p.v. 1,7 kilometer. Start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de
sporthal zijn kleedruimten, douches en een foyer met horecafaciliteiten. Er is EHBO en een
masseur om de benen voor en na
de loop te laten masseren.
Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl.
Hierdoor
hoef je op de dag van de loop
geen inschrijfformulier in te vullen. Bij voorinschrijving bedraagt
het inschrijfgeld voor de halve
marathon en de 10-kilometerloop 7 euro en voor de 5-kilome-

terloop 5 euro. Betaling van het
inschrijfgeld vindt plaats middels
het iDEAL betaalsysteem, betalen via internetbankieren bij uw
eigen bank. Deelname aan de
jeugdloop is gratis! Elke deelnemer aan de jeugdloop ontvangt
een leuke medaille. Het inschrijfgeld is inclusief het startnummer en het gebruik van de huur
chip. Voorinschrijven is mogelijk
tot en met 14 februari. Let op: de
voorinschrijving is 1 euro goedkoper dan de inschrijving op de
dag van de loop zelf. Inschrijven
in sporthal De Boei kan op 17 februari vanaf 10.30 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Vanwege het 35-jarig jubileum ontvangen alle deelnemers dit jaar
een herinnering.
Informatie
De start van de 1 kilometer
jeugdloop is om 11:30 uur. De
start van de halve marathon is
om 12.00 uur, de 10 kilometer om
12.05 uur en de 5 kilometer om
12.10 uur.
Er zijn drie waterposten op de
halve marathon; namelijk na 4½,
11 en 18 km. Eén op de 10 km,
na 7 km. Het parcours is vlak en
over verharde wegen. Vele vrijwilligers zorgen voor een veilige route. De kilometerpunten bij
alle afstanden worden met grote kilometerborden aangegeven,
per afstand een andere kleur en
bij elke km één bord. Wil je alvast
de route zien? Zie de routekaarten op www.ttcdemerel.nl. Hier
vind je ook nadere info over de
PK Sport Bosdijkloop. Of bel met
Peter Meijer (tel. 06-48013782),
e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com of volg de Bosdijkloop op
Twitter (@Bosdijkloop).

