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WIJ ZOEKEn mEt spOEd EEn sERIEUZE

voor de achterberglaan en de 
arthur van schendellaan in uithoorn.

Goede verdienste en de nieuwjaarskaartjes komen eraan
 inlichtinGen tijdens kantooruren:

0251-674433 En VRAAG nAAR ROGIER OF mARCO

bEZORGER

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
Buurthuis Ponderosa,

Plesmanlaan 27 • Uithoorn
Zaterdag 27 november, aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

U komt toch ook?

Feesten & partijen op maat!

www.amstelhof.com
Feesten & partijen op maat!

iets te 
vieren?

•Kinderfeestje
•Jubileum
•Sportdag
•Bedrijfsfeest
•Vergaderen

Sportieve
   Cadeaus!

Kijk snel op onze website!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 NOVEMBER

MAGAZIJNVERKOOP

EN VELE ANDERE MERKEN!

Uithoorn -  Burgemeester Burgman 
van De Ronde Venen heeft woens-
dagmiddag 17 november jl. in aan-
wezigheid van burgemeester Ouds-
hoorn van Uithoorn, de bronzen leg-
penning van het Carnegie Helden-
fonds overhandigd aan een inwo-
ner van Mijdrecht en twee inwoners 
van Uithoorn. De drie ontvingen de 
bronzen legpenning voor hun optre-
den tijdens een verkeersongeluk in 
De Hoef op 20 april jl. Ook een in-
woner van De Hoef krijgt een bron-
zen legpenning voor zijn optreden, 
maar was helaas verhinderd. Door 
alert optreden van de vier mannen 
kon de inzittende van een auto die 
op zijn kop in een sloot was beland 
snel uit zijn levensgevaarlijke positie 
worden bevrijd.

Op zijn kop
Op dinsdagavond 20 april kwam op 
de kruising Westerlandweg/Hoofd-

weg de auto van een inwoner uit 
Hoofddorp in botsing met die van 
een automobiliste uit Woerden. Bij 
haar in de auto zat ook een inwo-
ner van Mijdrecht. Door de aanrij-
ding belandde de auto van de Woer-
dense op zijn kop in de sloot naast 
de weg. De automobiliste wist de 
auto snel te ontvluchten, maar haar 
passagier lukte dat niet. Hij hing on-
dersteboven in zijn autogordels in 
de wagen die langzaam in de zach-
te bodem van de sloot wegzakte. 
Kort na het ongeluk sprongen de 
vier bovengenoemde mannen in de 
sloot in een poging de inzittende uit 
de wagen te bevrijden. Met vereen-
de krachten lukte het hen de wagen 
te kantelen en een zijruit in te slaan. 
Omwonenden die de klap van de 
botsing hadden gehoord, belden 
onmiddellijk 112 om de hulpdien-
sten te alarmeren. Ook reikten zij 
de mensen in het water een koe-

voet aan waarmee de ruit kon wor-
den stukgeslagen. De passagier kon 
daarna ongedeerd de auto verlaten.

Reddingsactie
Voor de gemeente De Ronde Ve-
nen was het optreden van de vier 
aanleiding om een onderscheiding 
aan te vragen bij het Carnegie Hel-
denfonds. De reddingsactie van de 
vier mannen was voor het fonds re-
den hen de bronzen legpenning toe 
te kennen. Jaarlijks kent het fonds 
gemiddeld veertig bronzen legpen-
ningen toe aan mensen die met ge-
vaar voor eigen leven en goed hulp 
hebben geboden. In haar toespraak 
roemde burgemeester Burgman het 
optreden van de vier mannen en 
omschreef ze hun handelen als een 
heldhaftige daad: ‘Het getuigt van 
durf en medemenselijkheid om te 
stoppen en hulp te bieden aan men-
sen die het nodig hebben.’

Voor heldhaftig optreden van Uithoornaars en Rondeveners

Bronzen legpenning van 
het Carnegie Heldenfonds 

Uithoorn – “80% van de waterpas-
santen was al eerder in Uithoorn 
en 95% is van plan terug te komen. 
Want Uithoorn is een leuke en ge-
zellige plaats, ligt op de vaarroute en 
de voorzieningen om te overnachten 
worden goed gebruikt”. Dit blijkt uit 
het onderzoek dat Kamer van Koop-
handel Amsterdam uitvoerde onder 
gebruikers van de openbare steigers 
en bolders in de Uithoornse Amstel. 

Enkele feiten
- 90% van de waterpassanten doet 

boodschappen in de vlakbij de 
Amstel gelegen winkels

- 50% bezoekt een restaurant 
- 95 euro wordt per boot gemid-

deld per dag besteed. 
- ruim 140.000 euro aan extra om-

zet is toe te schrijven aan 1438 
boten die Uithoorn in 3 zomer-
maanden aandeden.

Kamer van Koophandel:

”Uithoorn kan de waterpassant 
nog veel meer bieden”

Wensen
Het rapport ‘De waterpassant in 
beeld; wensen en behoeften van de 
waterrecreant in Uithoorn aan de 
Amstel’ heeft KvK Amsterdam ge-
maakt op verzoek van Uithoornse 
ondernemers. Zij wilden een beeld 
krijgen van de wensen en behoeften 
van de waterrecreanten die in Uit-
hoorn afmeren. Van eind juni tot be-
gin september 2010, van maandag 
t/m vrijdag, ontvingen gebruikers 
van de steigers en bolders een en-
quete. Door de hoge respons geven 
de uitkomsten een goede indicatie 
van de werkelijke situatie. De geën-
quêteerden gaven ook verbeterpun-
ten aan: steigers zijn te kort en te 
instabiel. Ontevredenheid is er over 

het ontbreken van walstroom en 
waterontsluiting. Uithoorn heeft een 
prima uitgangspositie volgens KvK 
Amsterdam om van de watersport 
te profiteren met zo’n vaste groep 
gebruikers van passantenligplaat-
sen. Het economisch effect wordt 
groter door de watersportvoorzie-
ningen te verbeteren, de VVV infor-
matie te laten verstrekken over wat 
men in Uithoorn en omgeving kan 
doen en bijvoorbeeld fietsverhuur 
te stimuleren. Voor de lange termijn 
biedt het onderzoek kennis de voor-
zieningenstructuur van het centrum 
van Uithoorn te versterken. Ook de 
samenwerking met buurgemeenten 
– bijvoorbeeld voor de lobby om de 
Drechtdoorsteek te realiseren - le-
vert Uithoorn veel voordeel op. 

Overhandigd 
Burgemeester Oudshoorn kreeg het 
rapport overhandigd tijdens de 2e 
ondernemersEVENT met als thema 
‘Citymarketing’. Citymarketing is een 
middel om inwoners, bedrijven en 
bezoekers aan een plaats te binden 
en aan te trekken. Het is een instru-
ment bij uitstek om de economische 
groei te stimuleren. Door citymarke-
teers van Almere en Schoonhoven 
werden vergelijkbare voorbeelden 
gegeven van het aantrekken van 
toeristen en het effect op het bezoek 
aan de lokale detailhandel en hore-
ca. Deelnemers aan het Event gaven 
aan dat de uitkomsten van het on-
derzoek inzichtelijk maakt wat City-
marketing voor Uithoorn kan bete-
kenen. Het rapport is te downloaden 
via: www.kvk.nl/wateruithoorn.

Nieuwe basisschool
Uithoorn - De Stichting Zelfont-
wikkelingsonderwijs Uithoorn is in 
afwachting van het definitieve po-
sitieve besluit van de minister van 
onderwijs, cultuur en wetenschap-
pen om een nieuwe basisschool 
voor zelfontwikkelingsonderwijs in 
Uithoorn te kunnen openen in au-
gustus 2011. Ondertussen gaat zij 
door met de voorbereidingen, zodat 
ze straks in de Johan de Wittlaan in 
Uithoorn kunnen beginnen. Dit doet 
ze samen met een groeiend aantal 
enthousiaste mensen. Ook het mo-
ment van inschrijven op deze nieu-
we school is aangebroken. Een in-
schrijfformulier is te downloaden via 

de website: www.zelfontwikkelings-
onderwijs.nl. Verder biedt de stich-
ting u de mogelijkheid tot het voe-
ren van een persoonlijk gesprek 
om eventuele vragen beantwoord 
te krijgen, voordat u uw kind(eren) 
definitief inschrijft. Zo’n gesprek is 
overigens niet verplicht. Een ge-
sprek kunt u via de contactpagina 
op de website aanvragen of via zelf-
ontwikkelingsonderwijs@hotmail.
com. Kent u meerdere mensen die 
uw interesse voor deze school delen 
en heeft u met hen de behoefte aan 
verheldering van hun visie, dan kunt 
u de S.Z.U. uitnodigen voor een bij-
eenkomst.

Ondernemen iets 
voor u?
15 december van 19.00 tot 22.00 uur
Crown Business Studios Aalsmeer
Aanmelden: www.kvk.nl/ietsvoormij

Gratis
bijeenkomst

www.meldpuntzorgenoverlastamstelland.nl

Meldpunt
Zorg en Overlast
Amstelland

020 5 430 440

Bij het meldpunt zorg en overlast 
kunt u advies en ondersteuning 
krijgen bij het terugdringen van 
overlast of wanneer u zich zorgen 
maakt om (buurt)bewoners.
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ALGemene inFormAtie
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

Publiekszaken
openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

Loket wonen welzijn en Zorg 
(wwZ)
openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.

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

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

openingstijden bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

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

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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raad stelt 
begroting vast
op donderdag 11 november 2010 heeft de raad van de ge-
meente uithoorn de begroting vastgesteld. uiteraard zijn 
tijdens de bespreking nog kanttekeningen geplaatst. De 
oppositiepartijen Gemeentebelangen en ons uithoorn 
konden zich niet vinden in de begroting en gingen niet ak-
koord. De coalitiepartijen en het CDA spraken zich posi-
tief uit en steunden de begroting. Dit betekent dat de pro-
grammabegroting is aangenomen met 15 stemmen voor en 
4 stemmen tegen. 

op deze pagina vindt u een korte reactie van de sprekers 
tijdens de begrotingsraad. Daar kunt u lezen wat zij vinden 
van de eerste begroting van het nieuwe bestuur. en hoe zij 
aankijken tegen de te verwachten rijksbezuinigingen.

werk aan de 
winkel!

“Duurzaam 
verder”

Er is werk aan de winkel! De mooie 
plannen die we in de vorige raads-
periode hebben gemaakt moeten 
nu werkelijkheid worden. Voor het 
huidige college dus een behoorlijke 
klus. Volgens de VVD worden begro-
tingstekorten niet opgelost door de 
lasten van inwoners te verhogen. De 
VVD is daarom blij dat de gemeen-
tebelastingen volgend jaar met niet 
meer dan de inflatie zullen stijgen

veiligheid
De VVD vindt dat iedere inwoner en 
ondernemer zich aan de regels dient 
te houden. Er komt meer controle 
op afgegeven vergunningen. Jonge-
ren die hardnekkig overlast blijven 
veroorzaken moeten door de politie 
aangepakt worden. Wel is de VVD 
van mening dat de overheid niet al-
les alleen kan. Verantwoordelijkhe-
den dragen we samen. Een goed 
voorbeeld is het samen optrekken 
van ondernemers en gemeente om 
de winkelgebieden en de bedrijven-
terreinen schoon, heel en veilig te 
houden. Ook in de Europarei wordt 
nu goed samengewerkt met de be-
woners om de buurt meer leefbaar 
te maken en toekomstperspectief te 
bieden. 

verkeer
Een goede bereikbaarheid is van 
groot belang voor zowel inwoners 
als bedrijven. Er ligt een prachtig to-
taalplan om Uithoorn optimaal aan 
te sluiten op de nieuwe N201 en om 
verbindingen voor zowel auto- als 
fietsverkeer te verbeteren. De VVD 
wil graag dat het college zich blijft in-
zetten voor verbreding van de nieu-
we N201. Wel ziet de VVD in alle 
verkeersplannen ruimte om bezui-
nigingen te realiseren door projec-
ten onder meer in een ander tempo 
uit te voeren.

economie
De aanleg van de N201 is een gro-
te stimulans voor het bedrijventer-
rein. Samen met ondernemers moet 
er een prachtige inrichting van het 
terrein komen. De VVD kijkt reikhal-
zend uit naar het nieuwe dorpscen-
trum met een prachtig Amstelfront. 
Al weten we dat het een flinke op-
gave is om alle puzzelstukjes op de 
juiste plaats te laten vallen. Het Zij-
delwaardplein had de VVD graag al 
in de steigers zien staan. We zijn blij 
dat de gemeente de buitenruimte nu 
opknapt. Voor het Legmeerplein zijn 
we trots dat daar inmiddels de schop 
de grond in is gegaan.

Marvin Polak

In deze eerste begroting van het 
nieuwe college, waarin DUS! deel-
neemt, is natuurlijk een programma 
Duurzaam Uithoorn opgenomen. Be-
langrijk onderdeel van het program-
ma is het nakomen van afspraken 
om te komen tot een energieneutrale 
regio in het jaar 2040. Om dat te kun-
nen bereiken moeten we echt aan de 
slag. Natuurlijk samen met bewoners 
en bedrijfsleven. De gemeente kan 
dat echt niet alleen bereiken. 

opgroeien in uithoorn
DUS! zet zich ook nadrukkelijk in 
voor het programma ”Opgroeien In 
Uithoorn”. Dit programma biedt per-
spectief aan kinderen en jongeren 
met als speerpunten ketenintegra-
tie en betere samenwerking van de 
sociale partners. DUS! wil de jeugd 
zoveel mogelijk zelf betrekken bij het 
opstellen van het beleid.

meer met de bus en op de fiets
Ook de bus staat in de file naar Am-
sterdam. DUS! maakt zich sterk voor 
nog beter openbaar vervoer en na-
tuurlijk meer gebruik van de fiets. 
Vrijliggende busbanen en uitvoering 
van de fietsbalans vinden wij dus be-
langrijk. 

meedenken en participeren
Het moet voor inwoners aantrekke-
lijk zijn om mee te denken en te par-
ticiperen. Heel duidelijk moet zijn wat 
hun inbreng kan zijn en tot hoever die 
inbreng kan reiken. Geen verkeerde 
verwachtingen scheppen dus. Alleen 
dan kun je gebruik maken van de in-
zet en knowhow van onze inwoners. 

wonen, winkelen en recreëren
Op het gebied van wonen staan we 
voor belangrijke keuzes, bijvoor-
beeld in Thamerdal en Europarei. Er 
moet snel duidelijkheid komen over 
de drie flats. Ook hier is het van groot 
belang de inwoners te betrekken bij 
die beslissingen. Ondertussen gaan 
we ook kijken hoe we een mooi en 
levendig dorpscentrum kunnen ma-
ken, waar het aangenaam winkelen, 
wonen, ondernemen en recreëren is. 

Jeugdoverlast
Er is teveel jeugdoverlast in Uithoorn. 
Overlast en crimineel gedrag moe-
ten aangepakt worden. Preventie, 
het bieden van mogelijkheden aan 
de jeugd en ondersteuning van op-
voeders vindt DUS! echter minstens 
zo belangrijk

Positief begrotingsresultaat
De begroting heeft een positief re-
sultaat. Dat is een stuk beter dan de 
tekorten van de afgelopen jaren. Nu 
moeten we het nog waar maken. Dat 
is een behoorlijke opgave. Zeker om-
dat boven ons hoofd nog de donke-
re wolken van de rijksbezuinigingen 
hangen. 

Peter Timmer

Duurzaam solidair

GroenLinks en D66

Gemeentebelangen kijkt met ge-
mengde gevoelens naar de begro-
ting van het College voor 2011. Ui-
teraard is het een goede zaak dat er 
een sluitende begroting voor 2011 
ligt, met een positief resultaat van  
€ 247.815, maar dat maakt het tekort 
van 2010 van ongeveer € 800.000 
niet goed. Er moet uiteraard reke-
ning mee gehouden worden dat hier-
in ook de gift van € 300.000 aan Qui 
Vive zit. Verder is duidelijk dat veel 
van de bezuinigingen die vanuit het 
rijk komen nog uitgewerkt moeten 
worden.
Al met al moeten we maar afwach-
ten of de vooruitzichten zo rooskleu-
rig zijn als het college en de coali-
tiepartijen ons willen doen geloven. 

In de beleidsbegroting zegt het col-
lege dat er de afgelopen jaren vol-
doende beleid is ontwikkeld en dat 
het nu aankomt op uitvoering. Ge-
meentebelangen kan zich erg goed 
vinden in deze opmerking. Wij heb-
ben de afgelopen jaren herhaalde-
lijk gezegd dat het afgelopen moet 
zijn met plannen maken. “Ga aan 
het werk, doe iets voor de mensen 
van Uithoorn en De Kwakel, steek 
de handen uit de mouwen”. Helaas 
moeten we constateren dat het col-
lege nog weinig van die uitvoering 
laat blijken. Als we het beleidspro-
gramma doorlezen dan zien we dat 
opnieuw veel van de voorgenomen 
activiteiten bestaan uit het maken 
van plannen. Ook zien we dat veel 
van de vermelde activiteiten weinig 
concreet en nauwelijks meetbaar 
zijn. Deze weinig concrete doelstel-
lingen maken de controlerende taak 
van de raad erg moeilijk, zo niet bij-
na onmogelijk. 

Het college geeft aan dat het dua-
listisch opereert, wij vragen ons af 
waaruit dat blijkt, wij zien het niet. 
Als we verder kijken naar de wei-
nig kritische houding van de coali-
tiepartijen, ze roepen hoofdzakelijk 
halleluja tegen alles wat het colle-
ge doet, dan zijn we niet erg gerust-
gesteld over het democratische pro-
ces in onze gemeenteraad. Hoe dan 
ook, als Gemeentebelangen blijven 
wij ons inzetten voor de Uithoornse 
en Kwakelse gemeenschap en we 
blijven ons best doen de andere par-
tijen mee te krijgen in een actievere 
opstelling. 

Klaas Bijlsma

Gemeente-
belangen wil 
meer actie van 
het college

een tekort 
van bijna een 
miljoen is 
onverantwoord

Uithoorn-De Kwakel

Een tekort van bijna een miljoen en 
toch wil het college overblijvende 
budgetten doorschuiven naar 2011 
en latere jaren. Wat het CDA betreft 
slaat het college hier de plank mis. 
Als er budget overblijft, moet dit wat 
ons betreft direct terugvloeien naar 
de algemene middelen om dit gro-
te tekort weer zo snel mogelijk aan 
te vullen. 

spijkers met koppen
Het is spijtig dat het college in zijn 
programma’s weinig concreets te 
bieden heeft. Het CDA had graag 
een college gezien dat spijkers met 
koppen slaat, bijvoorbeeld als het 
gaat over ‘slopen of verbouwen’ van 
de flats aan de Europarei of over de 
jeugdveiligheid. De toename van 
vernielingen en overlast door jon-
geren vraagt om een krachtige aan-
pak. Het college kiest in onze ogen 
voor een aanpak van pappen en  
nathouden. 

Dorpscentrum 
Maar er waren meer punten in de 
programmabegroting, die het CDA 
somber stemmen. Want waarom 
nu al gesprekken over de koopzon-
dag? Het CDA vindt dat een onder-
werp voor na de transformatie van 
het dorpscentrum. Dan hebben we 
immers een echt kloppend hart van 
Uithoorn en een trekpleister voor be-
zoekers en toeristen. 

bereikbaarheid
Er leiden veel wegen naar Rome, 
maar de wegen naar Uithoorn lopen 
steeds meer vast. Nu al staat het 
verkeer in de ochtend- en avond-
spits van en naar Uithoorn vast. En 
dit wordt niet beter. De zo gewens-
te doorstroming komt maar niet tot 
wasdom. En dat terwijl bereikbaar-
heid en toegankelijkheid van ons 
dorp bij iedereen hoog in het vaan-
del staat en belangrijk is voor de ont-
wikkeling van onze economie. 

beperkte stijging van de loka-
le lasten
De lokale belastingen stijgen slechts 
met maximaal het inflatiepercenta-
ge. Het CDA is blij dat het college 
dit heeft weten te realiseren. Voor 
de bewoners van de Iepenlaan is er 
ook goed nieuws. Als de voorteke-
nen kloppen dan komt er voor het 
eind van 2010 een structurele op-
lossing voor de Iepenlaan. Wij kijken 
hier met spanning naar uit, want de 
bewoners verdienen duidelijkheid. 

Jordy Keimes
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Ons Uithoorn heeft tegen de pro-
grammabegroting 2011 gestemd. 
Dit heeft met name te maken met de 
plannen van het college rondom het 
dorpscentrum. 
Wat is de situatie? In 1939 verloor 
ons dorpscentrum zijn ziel. De aan-
leg van de N201 betekende namelijk 
de sloop van een raadhuis/postkan-
toor, het dempen van een binnenha-
ventje (‘de Kil’) en de afbraak van 
een houten ophaalbrug (‘de Lange 
Brug’). Het dorpscentrum werd in 
tweeën gehakt.
De omlegging van de N201 biedt ons 
een unieke mogelijkheid voor de we-
deropbouw van het dorpscentrum. 
Wat Ons Uithoorn betreft wordt ´his-
torisch besef´ daarbij de leidraad. 
Niet omdat we de klok willen terug-
zetten, maar wel om het unieke ka-
rakter van Uithoorn te herstellen. Al-
leen hiermee kan sfeer en gezellig-
heid teruggebracht worden.
Ons uitgangspunt: De Irenebrug 
wordt gesloopt. Daarvoor in de 
plaats komen de historische Lange 
Brug en het historische binnenha-
ventje (de Kil) terug en een markt-
plein met terrassen, woningen en 
winkels. Dit is de beste oplossing 
om de Amstel bij het dorp te betrek-
ken en sfeer te creëren. Het dorps-
centrum wordt weer één geheel en 
er ontstaat ruimte voor nieuwe ont-
wikkelingen.
Het college ziet dit anders. In 2011 
wil men het knoeiwerk rondom het 
dorpscentrum voortzetten. Men wil 
namelijk de zogenaamde ‘garage-
variant’ uitwerken. Hierbij wordt de 
Irenebrug een toegangsweg tot een 
ondergrondse parkeergarage. Het 
college heeft niet aangetoond dat dit 
plan voor de lange termijn een goe-
de oplossing is. Wij vinden dit alles 
bespottelijk. Alleen al daarom stem-
den we tegen de programmabegro-
ting. 
Zolang de eerste paal voor de ‘gara-
gevariant’ nog niet geslagen is, zal 
Ons Uithoorn zich inzetten voor de 
Lange Brug en De Kil. In de hoop dat 
we later kunnen zeggen: ‘Kom, we 
gaan naar De Kil. Een biertje drin-
ken!’
In 2011 zullen wij ons ook (blijven) 
inzetten voor historisch besef bij de 
inrichting van andere delen van het 
dorpscentrum. Hierbij valt te denken 
aan: behoud van de Schanskerk, de 
herontwikkeling van panden aan de 
Wilheminakade (Resmi, De Beij), de 
inrichting van de Vinckebuurt en het 
stratenpatroon tussen Rechthuis en 
Thamerkerk.

Benno van Dam

‘Kom, we gaan 
naar De Kil. 
Een biertje 
drinken!’

Ons
Uithoorn

De aankomende bezuinigingen van 
het rijk werpen hun schaduw vooruit, 
maar hebben nog geen effect op de-
ze begroting. Wel moeten wij zorg-
vuldig omgaan met het beschikba-
re geld, en ons voorbereiden op be-
langrijke keuzes. Voor de Partij van 
de Arbeid zal hierbij solidariteit altijd 
het uitgangspunt zijn. De ontwikke-
ling van het Dorpscentrum heeft in 
deze begroting een apart program-
ma gekregen, omdat het belangrijk 
is voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van Uithoorn. Hoe ziet ons dorp er 
over 10 jaar uit? 

Net als solidariteit zijn ook duur-
zaamheid en milieu niet in de mo-
de. Het heeft landelijk geen priori-
teit meer, maar voor de gemeente 
Uithoorn gelukkig nog wel. Wij willen 
het college meegeven: vooral door-
gaan op de route naar de energie 
neutrale regio 2040. 

Bereikbaarheid is een onderwerp 
dat ons dagelijks bezighoudt, letter-
lijk en fi guurlijk. Regelmatig staan wij 
voor afsluitingen en omleidingen, al 
of niet tijdelijk. Daarom blijft de Par-
tij van de Arbeid aandacht vragen 
voor tijdige informatie voor omwo-
nenden en voor goede en duidelijke 
borden. De aanleg van de busbaan 
en de nieuwe N201 hebben gevol-
gen voor wandelaars en hondenbe-
zitters. Zij moeten fl ink wat ruimte in-
leveren. Het college heeft al toege-
zegd hier aan te werken, naar aan-
leiding van een motie van de PvdA.

Het programma Meedoen en Mee-
denken omvat heel veel beleidster-
reinen die gemeen hebben dat ze 
van groot belang zijn voor het wel-
zijn van de inwoners van Uithoorn. 
Voor de Partij van de Arbeid heeft 
het overeind houden van deze voor-
zieningen de hoogste prioriteit in de 
komende periode van bezuinigin-
gen.

Veiligheid is een basisvoorwaarde 
om prettig te kunnen leven. Uithoorn 
is niet onveilig, maar het gevoel is 
vaak anders. Overlast en criminali-
teit in de omgeving kan heel bedrei-
gend zijn en moet dan ook aange-
pakt worden. Wij hebben wat dat be-
treft vertrouwen in het tweesporen-
beleid: investeren in welzijn en zorg 
en repressie waar nodig.

Het college is er in geslaagd een 
sluitende begroting op te stellen 
zonder lastenverzwaring voor de in-
woners. Wij zijn ons er echter van 
bewust dat de komende jaren wat fi -
nanciën betreft moeilijk zullen wor-
den. 

Jan Mollema

Investeren in 
welzijn en zorg 
en repressie 
waar nodig

Uithoorn/De Kwakel

Een tekort 
van bijna een 
miljoen is 
onverantwoord

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 18 NOVEMBER 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben vier personen gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken. De onderwerpen betroffen Europarei en het Dorps-
centrum.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
- Stand van zaken N201;
- Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst Beleef Buitendijks;
- Voorbereidingskrediet Dorpscentrum;
- Beleidsplan openbare verlichting;
- Voorgenomen fusie Woongroep Holland en Eigen Haard.
In de raadsvergadering heeft het CDA mondelinge vragen gesteld over het 
hek aan de Poellaan (nabij het veilingterrein).
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
- Samenwerkingsovereenkomst Europarei;
Bij het onderwerp over Samenwerkingsovereenkomst Europarei heeft de 
fractie van CDA een motie ingediend. De motie is verworpen met 10 stem-
men tegen (VVD, PvdA, DUS!) en 7 stemmen voor (CDA, Gemeentebelan-
gen, Ons Uithoorn).
De raad heeft het volgende raadsvoorstel aangenomen:
- Kredietverstrekking aankoop van De Scheg.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 2 december 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de 
griffi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
2 DECEMBER 2010

Op donderdag 2 december 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsverga-
dering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
- Nota raadscommunicatie;
- Proces bezuinigingen en heroverwegingen.
- Doorschuiven fi nanciële middelen reconstructie Hugo de Grootlaan
Politiek Debat:
- Voorbereidingskrediet Dorpscentrum;
- Beleidsplan openbare verlichting;
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 26 november 2010 op 
de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 1 december 2010 staat 
de agenda ook op de gemeentepagina. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffi e van de 
gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: 
griffi e@uithoorn.nl. Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet 
u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben 
aangemeld bij de griffi er (per telefoon of e-mail).

Aangezien de winter weer voor de 
deur staat, leest u hier op welke ma-
nier de gemeente de gladheidbestrij-
ding geregeld heeft. 
Om de veiligheid te bevorderen ver-
zorgt de gemeente gladheidbestrij-
ding op wegen en fi etspaden. Hierbij 
gelden twee prioriteiten.

Prioriteit 1
Dit zijn de hoofdroutes en fi etspaden 
die vooraf en bij alarmering worden 
gestrooid. Hierbij worden de toe-
gangswegen en parkeerplaatsen bij 
winkelcentra meegenomen.
Tijdens extreme situaties -indien 
gladheid tenminste drie dagen of 
langer aanhoudt- en tijdens sneeuw 
of ijzel moet intensiever worden ge-
strooid. Deze situatie wordt per om-
standigheid op maat ingevuld door 
bijvoorbeeld extra strooirondes te 
houden. 

Prioriteit 2
Dit zijn de binnenstraten, bushal-
tes en winkelcentra waar de achter-
af strooit. Deze route wordt hoofd-
zakelijk in eigen beheer -aanslui-
tend op de hoofdroute- gestrooid. 
In verband met de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen en centra 
voor ouderen zal hier speciale aan-
dacht aan gegeven worden. Gemid-
deld komt deze situatie 3 à 4 maal 
per jaar voor.

Extreme 
weersomstandigheden
Tot slot is bij extreme weersomstan-
digheden een aparte route aange-
wezen. Op deze route bevinden zich 
alleen de belangrijkste doorgaande 
wegen om zo enige doorstroom van 
verkeer te laten plaatsvinden.

Inzet inwoners onmisbaar
De gladheidbestrijding door de ge-
meente betekent niet dat altijd alles 
sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Burgers 
hebben ook een eigen verantwoor-
delijkheid.
Wij doen dan ook een dringend 
beroep op u om gladheid op voet-
paden grenzend aan uw perceel 
zelf te bestrijden. Als service kun-
nen inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel op de gemeentewerf aan 
de Industrieweg 25, zelf gratis 7,5 
kg strooizout ophalen. Hiervoor 
wel graag een emmertje of een 
plasticzak meenemen s.v.p.

Voor meer informatie over de glad-
heidbestrijding en de routes kunt u 
terecht bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis waar de routes en het 
actieplan gladheidbestrijding 2010-
2011 ter inzage liggen. De strooirou-
tes met prioriteit 1 staan hieronder 
weergegeven onder Offi ciële mede-
delingen. Ook kunt u kijken op www.
uithoorn.nl/gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding in 
Uithoorn en De Kwakel

Burgemeester en wethouders van 
Uithoorn hebben in beginsel beslo-
ten geen verzinkbare paal te plaat-
sen op de Drechtdijk.

In de afgelopen periode hebben 
er diverse bijeenkomsten met een 
bewoners werkgroep plaatsgevon-
den over de verkeersveiligheid op 
de Drechtdijk. Diverse maatregelen 
zijn bestudeerd en voorgelegd aan 
de deelnemers van de werkgroep. 
Uiteindelijk bleef het plaatsen van 
een verzinkbare paal als enig haal-
bare maatregel over. Het plaatsen 
van deze verzinkbare paal zou het 
inrijverbod op maandag tot en met 
vrijdag van 7.30 tot 9.00 uur moe-
ten ondersteunen. Binnen de werk-
groep bestaat er echter ook over de-
ze maatregel verschil van inzicht. 
U kunt tot en met 31 december 2010 
reageren op dit besluit. Uw reactie 

kunt u sturen naar de gemeente Uit-
hoorn, afdeling Leefomgeving, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn of mailen 
naar secretariaat_LO@uithoorn.nl. 
Na de inspraakperiode nemen bur-
gemeester en wethouders een defi -
nitief besluit.

Geen verzinkbare paal 
op de Drechtdijk

De gemeente heeft overeenstem-
ming bereikt over aankoop van ‘De 
Scheg’. Het gaat om aankoop van 
het sporthalcomplex inclusief be-
heer en onderhoud. Voorlopig neemt 
de gemeente de exploitatie op zich. 
De overeenkomst kwam tot stand na 
een mediationtraject met de huidige 

exploitant. Met de aankoop is € 1,5 
miljoen gemoeid. 

Beide partijen zijn blij dat ze tot over-
eenstemming zijn gekomen. De 
Scheg heeft een belangrijke func-
tie voor de Europarei als accom-
modatie voor sport en bewegings-

onderwijs en huisvesting van diver-
se maatschappelijke voorzieningen, 
zoals tandarts, fysiotherapie, artsen-
lab en kinderopvang. Behoud van 
deze voorzieningen in de Europa-
rei is een prioriteit van de gemeen-
te. Door De Scheg te kopen heeft zij 
hier meer regie op.

Gemeente en exploitant van ‘De Scheg’ komen tot overeenstemming: 
Gemeente koopt ‘De Scheg’
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BUSSTROOK LANGS 
WATSONWEG

Medio november 2010 begint de 
aanleg van een busstrook langs de 
Watsonweg tussen de Vuurlijn en 
de N201. Namens de gemeente Uit-
hoorn voert Schelvis Infra bv de-
ze werkzaamheden uit en houdt ad-
viesbureau Nebest er toezicht op. 
De werkzaamheden zijn in de week 
van 15 november van start gegaan 
met het snoeien van groen en het 
verwijderen van een aantal bomen. 
Voor de verwijderde bomen wor-
den aan het eind van het werk nieu-
we bomen teruggeplant. In de week 
van 22 november wordt het tijdelij-
ke pad aangelegd. De verwachting is 
dat de werkzaamheden medio maart 
2011 zijn afgerond, maar dit kan door 
de weersomstandigen uitlopen. De 
Watsonweg is de belangrijkste ont-
sluiting van Meerwijk-West. Daarom 
wordt het werk gefaseerd uitgevoerd 
en zal de overlast mogelijk iets lan-
ger duren dan wanneer de Watson-
weg helmaal afgesloten zou wor-
den..Omdat de huidige wegbreed-
te beperkt is wordt eerst het fiets- 
en voetpad omgelegd en wordt het 
huidige fi ets- en voetpad afgesloten. 
Daarom wordt een tijdelijk pad aan-
gelegd tussen het parkeerterrein van 
de Elzenlaan en Zijdelveld. Dit tijde-
lijke pad wordt voorzien van verlich-
ting, zodat het ook in de nachtelijke 
uren gebruikt kan worden. De ge-
bruikers van de Watsonweg zullen 
overlast ondervinden van deze werk-
zaamheden, maar wij proberen de 

WERK IN 
UITVOERING

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, het aanvragen van een vergun-

ning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

27 nov. Toneelgroep St. Genesius speelt ‘Rust, Vrede en Flinterman’ in Dorpshuis De Quakel. 
 Zaal open: 19.30 uur. Uitvoering begint om 20.15 uur. Entree: € 7,50. 
30 nov. Informatiebijeenkomst De Kwakel, KDO Kantine, 19.30 uur. 
 Voltallige college van B&W aanwezig. 
3 dec. Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
6 dec. Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van multiprobleemgezinnen 
 in stadsregio Amsterdam, Beurs van Berlage, 13.00 uur
8 dec.  Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres Staat van de N-H Jeugd 2010 
 in het Patronaat te Haarlem 
12 dec. Kerstmarkt in Dorpscentrum
18 dec. Winterse kerstavond in en bij ’t Buurnest met optreden van het 
 Dickenskoor The X-mas Vocals, 19-21 uur. 
31 dec. Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50), 13.30 uur
2011
1 jan. Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik URKV Michiel de Ruyter, 11.30 uur
14, 21 en Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, 
28 jan. zaal open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,00 (voorinschrijving € 9,00)
15 jan.  Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met een verliezerronde voor heren. 

Inschrijven € 5,00 vanaf 12.00 uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
18 jan. Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
25 jan. Bewonersoverleg De Legmeer, locatie nog niet bekend, 19.30-22.30 uur
29 jan. Midwinterconcert KNA m.m.v. Shantykoor De Turfschippers uit Vinkeveen, 
 SG Thamen, Den Uyllaan 4. Toegang gratis. 
 4 feb.  Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
19 feb.  Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur 
 Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.

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

ACTIVITEITEN KALENDER
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overlast tot een minimum te beper-
ken. Voor eventuele vragen kunt u 
zich wenden tot de heer Disseldorp. 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-513 111.

ONDERHOUD 
OPENBARE 
VERLICHTING 2010

Tussen 29 november en 24 decem-
ber 2010 wordt er onderhoud ge-
pleegd aan de openbare verlichting 
in de volgende straten:

Meerwijk West
Elbro, Elbe, Euphraat, Eems, Een-
dracht, Polderweg (deels), Eider-
eend, Krakeend, Korte Polderweg 
(deels)Glanskopmees, Grauwe 
Gans, Blauwe Gans, Noorse Lijster, 
Grote Lijster, Harlekijneend en Fle-
vomeer.

K-buurt Legmeer
Aan de Kant, Korenbloem, Koe-
koeksbloem, Klaproos, Groene 
Boord, Krodde, Knautia en Klein 
Hoefblad.

BUSHALTES BIJ 
NOORDDAMMERWEG

In de week van 22 november be-
gint de fi rma Fronik uit Mijdrecht met 
het aanpassen van twee bushaltes 
bij de begraafplaats Noorddammer-
weg. Hiervoor moet één rijbaan wor-
den afgesloten en wordt de weg tij-
delijk omgelegd. Het autoverkeer 
wordt met een verkeerslicht gere-
geld. Fietsers kunnen enige hinder 
ondervinden. De begraafplaats is tij-
dens de werkzaamheden normaal te 
bereiken. De werkzaamheden zul-
len afhankelijk van de weersomstan-
digheden tot het einde van het jaar 
duren. 

RECONSTRUCTIE 
MIJNSHERENWEG

De reconstructie van de Mijnsheren-
weg in De Kwakel is al enige weken 
aan de gang. Op 29 november 2010 
wordt de aansluiting met de N231 
uitgevoerd. Hiervoor is het nodig om 
de Mijnsherenweg af te sluiten van 

de N231. Doorgaand verkeer op de 
N231 ondervindt hiervan geen hin-
der en kan gewoon doorrijden. Voor 
bestemmingsverkeer, bewoners, 
personeel van de aanwezige bedrij-
ven en vrachtvervoerders is een om-
leiding ingesteld, deze zal met ver-
keersregelaars begeleid worden. De 
omleiding zal, afhankelijk van het 
weer, tot 15 december duren.

VERKEERD TELEFOON-
NUMMER VRAGEN/
MELDINGEN GROND-
WATER EN RIOLERING

In de vorige gemeentepagina is per 
abuis een verkeerd telefoonnum-
mer gepubliceerd voor vragen/mel-
dingen over grondwater en riolering. 
Voor uw vragen en meldingen moet u 
bellen naar 0297-513111. Uw vraag 
en/of melding wordt dan automatisch 
geregistreerd en wij kunnen u daar-
door beter van dienst zijn. Dus ook 
voor al uw vragen over grondwater 
en riolering belt u dit algemene num-
mer. Een e-mail sturen kan natuur-
lijk ook, via gemeente@uithoorn.nl. 
Tip: kijk voor meer informatie ook 
even op www.uithoorn.nl.

RECONSTRUCTIE 
ZIJDELWEG 

Op 15 november zijn de reconstruc-
tiewerkzaamheden aan de Zijdelweg 
begonnen. Deze reconstructie houdt 
verband met de aansluiting op de 
nieuwe N201.

Omleiden fi etsers
Tijdens de reconstructie aan de Zij-
delweg is het noodzakelijk om de fi et-
sers die gebruik maken van het fi ets-
pad langs de Zijdelweg om te leiden. 
Om fi etsers niet te veel te laten om-
rijden overbrugt de aannemer de wa-
tergang tussen Van Deyssellaan en 
Randweg Oost. Het fi etsverkeer rich-
ting Amstelveen wordt via Tessel-
schadelaan, Willem Klooslaan, Van 
Deyssellaan en Randweg Oost ge-
leid. De omleiding is door borden 
aangegeven. Deze route wordt ook 
in de gladheidbestrijding meegeno-
men. 

W W W . U I T H O O R N . N L

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 offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen 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 voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voor-
lopige 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 de-

cember 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel.: 0297-513111.
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober 

t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
- Voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”. Inzageperiode: 29 oktober t/m 24 

november 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, aanvraag vergunning voor het oprichten van een be-

drijfspand. Ontvangen 19 november 2010
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Rosmarijn 76, aanvraag vergunning voor het verwijderen van asbesthoudend 

plaatmateriaal en het vervangen van houten kozijnen en gevelbekleding door 
kunststof kozijnen en gevelbekleding. Ontvangen 17 november 2010

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 8, aanvraag vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen. Ont-

vangen 15 november 2010
- Laan van Meerwijk 60, aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorge-

vel. Ontvangen 19 november 2010
Zijdelwaard (incl. Europarei)
- Herman Gorterhof 10, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de achterzijde. Ontvangen 14 november 2010

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg tegenover nr. 2, reguliere bouwvergunning voor het vervangen van 

het opvoergemaal ten behoeve van de hoogwaterzone. Bezwaar: t/m 31 de-
cember 2010 

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ebro 161, reguliere bouwvergunning voor het oprichten van een kelder onder 

de woning. Bezwaar: t/m 30 december 2010 .
- Grauwe Gans 66, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

 raam op de 2e etage. Bezwaar: t/m 31 december 2010 
- Eendracht 8, gebruiksvergunning aan Borus BV voor het brandveilig gebruiken 

van een deel van het op dit adres gelegen bouwwerk. Bezwaar: t/m 30 decem-
ber 2010.

- Eendracht 17 en 19, gebruiksvergunning aan Borus BV voor het brandveilig 
gebruiken van een deel van het op dit adres gelegen bouwwerk. Bezwaar: t/m 
30 december 2010. 

Zijdelwaard (incl. Europarei)
- Straatsburgfl at 21, vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende ma-

terialen. Bezwaar: t/m 27 december 2010.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein, tijdelijke vergunning aan bloemenkiosk Silvio voor het innemen 

van een standplaats met een mobiele wagen voor de verkoop van bloemen op 
23 en 24 december 2010. Bezwaar t/m 21 december 2010

Dorpscentrum
- Amstelstraat 2, vergunning aan de exploitant van Direct Services CSA voor 

het exploiteren van een escortbedrijf vanaf 20 november 2010. Bezwaar t/m 
31 december 2010

Thamerdal
- Zijdelweg, ontheffi ng van het geluid aan de Provincie Noord-Holland voor het 

werken met bouwmachines in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 novem-
ber 2010. Bezwaar t/m 27 december 2010

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan KICI-kledinginzameling voor het houden van een huis-aan-

huis kledinginzameling in september 2011. Bezwaar t/m 30 december 2010
- Vergunning aan Het Nederlandse Rode Kruis voor het houden van een huis-

aan-huis kledinginzameling in december 2011 en juni 2013. Bezwaar t/m 30 
december 2010

- Vergunning aan Leger des Heils ReShare voor het houden van een huis-aan-
huis kledinginzameling in juni 2012. Bezwaar t/m 30 december 2010

- Vergunning aan SVKI voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzame-
ling in maart 2012 en september 2013. Bezwaar t/m 30 december 2010

- Vergunning aan Stichting Serviam voor het houden van een huis-aan-huis kle-
dinginzameling in maart 2011, september 2012 en maart 2013. Bezwaar t/m 
30 december 2010

 VENTVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend voor het jaar 
2011, 2012 en 2013 aan de heer H. aoulad Youssef voor het venten van con-
sumptie-ijs, voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 in 
de Gemeente Uithoorn, (m.u.v. de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ui-
terlijk 4 januari 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Vervolg op volgende blz.
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- Fietspad achter de Eger
- Brug naar de Frees
- Fietspad langs de Molenvliet
- Fietspad langs de Molenvaart naar 

Gooimeer richting Amsteldijk-Zuid
- Fietspad Ganzediep richting 

Amsteldijk-Zuid

meerwiJk-west
- Boterdijk
- Polderweg
- Watsonweg
- Fietspad Korte Polderweg
- Fietspad Polderweg
- Fietspad Watsonweg

ZiJdelwaard
- Potgieterlaan
- Guido Gazellelaan
- Boerlagelaan
- Fietspad Boerlagelaan
- Ariënslaan
- Fietspad Ariënslaan
- Vondellaan
- Zijdelweg
- Fietspad Zijdelweg
- Wiegerbruinlaan
- Fietspad Wiegerbruinlaan
- Fietspad Busbaan vanaf de 

Zijdelweg naar het busstation
- Parkeerplaatsen Zijdelwaardplein
- Achterberglaan
- Arthur van Schendellaan
- Europarei
- Fietspad Libellebos

leGmeer
- Aan de Zoom
- In Het Rond
- Op de Klucht
- Aan de Zoom oprit Hoge Heem
- Fietspad aan de Zoom richting 

Randhoornweg
- Randhoornweg
- Parkeerplaatsen Legmeerplein
- Fietspad Geertruidahoeve richting 

N201
- Wederik
- Weegbree
- Zonnedauw
- In Het midden
- Fietspad Noorddammerweg t.h.v. 

Legmeer-West

- Fietspad Hermalijnpad
- Fietspad Bosmuis
- Fietspad Aan de Zoom/LMW 
- Zoogdierenlaan
- Fietspad reptielenpad
- Vogellaan
- Fietspad Amfibieënpad
- Fietsbrug LMW/Bieslook
- Bieslook/Bertram

de kwakel
- Boterdijk
- Traverse
- Linie
- Lunnet
- Stelling
- Anjerlaan
- Ringdijk
- Ringdijk richting Fort
- Rozenlaan
- Fietspad Doorsteek
- Vuurlijn
- Drechtdijk
- Halfweg
- Korte Eind
- Lange Eind
- Bezworen Kerf
- Steenwijkerveld

buitenGebied
- Noorddammerweg
- Fietspad Noorddammerweg langs 

Amstelhof
- Fietspad Noorddammerweg langs 

de begraafplaats
- Iepenlaan
- Poelweg
- Vuurlijn tot de Legmeerdijk
- Randweg tot de Legmeerdijk
- Hoofdweg vanaf de Vuurlijn tot de 

Noord-Zuidroute
- Mijnsherenweg
- Bedrijvenweg
- Achterweg
- Verlengde Achterweg
- Jaagpad vanaf de Noord-Zuidroute 

tot en met de Jan Ploegersluis
- Dwarsweg
- Banken
- Hoofdweg vanaf de 

Ambachtsheerweg tot en met de 
Bilderdammerlaan

- Kalslagerweg

 strooiroutes met prioriteit 1

 collecteverGunninG
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan me-
vrouw M. van Dijk namens de jongerenafdeling van het Rode Kruis Uithoorn/
Aalsmeer voor het houden van een inzameling tijdens de kerstmarkt ten bate van 
Serious Request, voor kinderen in de wereld met HIV/Aids.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ui-
terlijk 4 januari 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissements-
rechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een 
voorlopige voorziening te vragen.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht. 

 anterieure overeenkomsten biJ kleine ruimteliJke 
 inGrepen
De burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeente-
raad in zijn vergadering van 4 november 2010 heeft besloten dat in afwijking van 
de werkwijze zoals verwoord in de Nota Grondbeleid bij anterieure overeenkom-
sten bij kleine ruimtelijke ontwikkelingen deze overeenkomsten niet meer voor 
wensen en bedenkingen aan de raad behoeven te worden voorgelegd. 
Het besluit ligt met ingang van 26 november 2010 tot en met 6 januari 2011 ter in-
zage bij de informatiebalie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 
te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Uithoorn, 24 november 2010

 bestemminGsplan “ZiJdelweG” onherroepeliJk
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestemmings-
plan “Zijdelweg” op 12 november 2010 onherroepelijk is geworden. Het bestem-
mingsplan is elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt 
het bestemmingsplan ter inzage bij de afdeling Publiekszaken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeente huis. 
Uithoorn, 24 november 2010

 bestemminGsplan “chemieweG” onherroepeliJk
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestemmings-
plan “Chemieweg” op 12 november 2010 onherroepelijk is geworden. Het bestem-
mingsplan is elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt 
het bestemmingsplan ter inzage bij de afdeling Publiekszaken tijdens de ope-
ningstijden van het gemeente huis. 
Uithoorn, 24 november 2010

 vaststellinG verordeninGen door Gemeenteraad
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken, volgens het bepaalde in artikel 
139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
11 november 2010 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Afvalstoffenheffing 2011
- Verordening Forensenbelasting 2011
- Verordening Grafrechten 2011
- Verordening Hondenbelasting 2011
- Verordening Lig- en Kadegelden 2011
- Verordening Marktgelden 2011
- Verordening Precariobelasting 2011
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2011
- Verordening Rioolheffing 2011
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. De verordeningen zijn van-
af 1 januari 2011 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.

thamerdal
- Wilhelminakade
- Steenkampweg
- J.A. van Seumerenlaan
- Stationstraat
- Willem Alexanderpoort
- Admiraal de Ruyterlaan
- Thamerlaan
- Fietspad Thamerlaan
- Bernhardlaan
- Dorpsstraat
- Marktplein
- Raadhuisstraat
- Fietspad tussen de Ruyterlaan en 

de Steenkampweg
- Tromplaan
- Prinses Christinalaan
- Admiraal van Gentlaan
- Thorbeckelaan
- Nolenslaan
- Johan van Oldebarneveldlaan
- Boerlagelaan
- Busstation Boerlagelaan
- Beellaan
- Terrein brandweer
- Sportlaan
- Zijdelweg
- Kootlaan
- Fietspad Ruyterlaan naar de 

Potgieterlaan

bedriJventerrein
- Hollandsedijk

- Randweg-Oost
- Amsteldijk-Noord
- Wilhelminakade
- Handelsweg
- Molenlaan
- Ondernemingsweg
- Wilhelminakade
- Peter Steenkampweg
- Amsterdamseweg
- Philipsweg
- Wagenaarweg 
- Johan Enschedeweg
- Fokkerweg 
- Industrieweg
- Nijverheidsweg
- Wiegerbruinlaan
- Fietspad Amsterdamseweg
- Fietspad Molenlaan
- Fietspad Wiegerbruinlaan

meerwiJk-oost
- Laan van Meerwijk
- Zijdelweg
- Amstelplein
- Schoolstraat
- Schans
- Aan de Molenvliet
- Korte Boterdijk
- Boterdijk
- Parkeerplaats gemeentehuis
- Amsteldijk-Zuid
- Grote Wielen
- Fietspad Laan van Meerwijk

Hulleman speelt
voor SinterklaaS

Elke 2e
Roomboter 

amandel-
letter -S-

aanbieding geldig van 25 november t/m 4 december 2010 

www.hullemanbroodenbanket.nl
Aalsmeer Ophelialaan 111 Tel: 0297-324 530

Uithoorn Zijdelwaardplein 67 Tel: 0297-565 275

Amstelveen Westwijkplein 62-68 Tel: 020-441 7917
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AALSMEER	 	 Dorpsstraat	4

	HOOFDDORP	 Polderplein	218-219

UITHOORN	 	 Zijdelwaardplein	80

																						www.broeckmans.nl

Onze: 

UITVERKOOP
is begonnen!

Hoofddorp: 
zondag open (12.00 -17.00 uur)

U bent welkom

Te koop:
Damesfiets met terugtraprem 
i.pr.st. 45 euro. 
Tel. 0297-527763
 

Te koop:
Lichtroen babybadje met stan-
daard 5 euro. Wippertje 5 euro. 
Tel. 0297-564949
 

Te koop:
Snelkookpan slechts 3x ge-
bruikt 10 euro. 
Tel. 0297-564949
 

Te koop:
Eiken secretaire 100x85x42 cm 
50 euro. 
Tel. 0297-563052
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COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn: 
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
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

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING 
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 16.200

EDItIE 3
oPlAAg 14.200

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Makoror
In de vorige column bespraken we de FUN-waarden: toekomst, eendracht 
en gerichtheid op de armen.
Maar er is meer: als je een bevolking wilt helpen bij de ontwikkeling heb je 
behoefte aan rolmodellen, voorbeelden. Deze rolmodellen kunnen anderen 
inspireren om het voorbeeld te volgen.
Sommige jongeren hebben zoveel in hun mars dat zij voor andere jongeren 
een baken kunnen zijn.
Die rolmodellen moet je koesteren en helpen om goed uit de verf te komen.
We zochten binnen de gemeenschap van Wajir naar een groep die als rol-
model voor andere families en clans zou kunnen dienen om zoveel mogelijk 
zelf actief te zijn bij hun vooruitgang.
We vonden een tijdje geleden de Makoror-mensen, bouwden een basis-
school voor hen en we merkten dat zij onze aanpak goed begrepen.
De Makoror-mensen zijn voor het geweld van stammentwisten gevlucht 
uit de omgeving van Isiolo in het centrum van Kenia. Zij zijn regelrecht het 
woestijnachtige gebied in noordoost Kenia ingevlucht en kwamen berooid 
aan in Wajir. Zij hebben zich gevestigd aan de rand van Wajir, ongeveer zes 
kilometer van het centrum. In Wajir zat natuurlijk niemand te wachten op 
weer een groep hongerigen en zij hebben moeite gehad om te worden ge-
accepteerd. Bovendien hadden zij de pech dat zij geografisch tot een be-
paald district behoren, maar politiek tot een ander district en dus kon ieder-
een de verantwoordelijkheid afschuiven.
Het aardige is dat deze mensen een zekere traditie van landbouw hebben 
meegenomen.
Bovendien snappen zij heel goed dat het nomadenleven geen toekomst 
biedt en dat omgeschakeld moet worden naar andere livelihood, andere 
middelen van bestaan, zoals landbouw, dienstverlening en ambacht.
Wij zijn van plan om de Makoror-gemeenschap op meerdere vlakken te hel-
pen: zo  maken we een programma voor gezondheidszorg  zoals een kleine 
kliniek, beter water/sanitair en betere gezondheidsvoorlichting.
Op verzoek van Hon. Minister Mohamed Elmi gaan we ook een gemeng-
de middelbare school bouwen, een dagschool naar het voorbeeld van “on-
ze” Furaha school.
Het is de bedoeling dat deze school over enkele jaren ook een extra di-
mensie krijgt met een afdeling techniek. Misschien ook wel administratie 
en zorg.
Immers de leerlingen moeten niet primair leren voor een diploma maar om 
deskundigheid en vaardigheid te verwerven waar hun bevolking behoef-
te aan heeft.
Als dit plan goed werkt zal dat stellig aanstekelijk werken voor andere clans.

Ad Groeneveld

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

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

Vermist 
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
 rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
 middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijze cyperse poes van 2,5 jaar.
 Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
 In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en  
 witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met 
 steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.  
 Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
 en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora  
 kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
 
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat. 
- Dodaarslaan in Vinkeveen, cyperse kat met witte buik.
- Muyeveld in Vinkeveen, zwarte kat met witte bef en tenen.
- Veenweg in Mijdrecht, grijs/bruin konijn, nogal wild. 
- Willisstee in Wilnis, grijs/ witte poes.   
- Mijdrechtse Dwarsweg thv waterzuivering in Wilnis, zwart-witte kat.
 Rug zwart en buik wit.   
- Drechtdijk thv cafetaria Trefpunt in De Kwakel, cyperse poes met tijger
 print. Zij draagt een grijs/blauw lerenbandje. 
- Ringdijk Tweede Bedijking in Mijdrecht, zwart/witte kat. Deze kat heeft
 een zwarte rug en een witte buik.
- Geertruidahoeve Uithoorn, jonge kat met witte buik en poten en grijs
 gestreepte rug.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
 zijn antracietkleurig.

Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

Amstelhof Catering:
Hét bedrijf voor heerlijke 
broodjes en buffetten!
Uithoorn - Sinds november 2008 
is Amstelhof Catering actief in de 
cateringbranche. Amstelhof Cate-
ring biedt bedrijven en particulieren 
een zeer compleet assortiment aan. 
Dit bestaat uit een broodjesservice, 
partyservice, buffetten op locatie en 
zalenverhuur tot maar liefst 225 per-
sonen. Sinds kort heeft het bedrijf 
een speciale website waar u een 
heerlijk satébuffet snel en gemak-
kelijk kunt bestellen. 

Amstelhof Catering is een gezond 
bedrijf waar vele klanten voor u al 
overheerlijke broodjes, borrelhap-
jes of buffetten hebben besteld. Dus 
wilt u liever iets simpels of juist wat 
bijzonders? Zij vertalen uw wen-
sen naar de perfecte setting om uw 

feest of andere gelegenheden on-
vergetelijk te maken. Voor meer in-
formatie over het assortiment, prij-
zen en service kunt u terecht op hun 
website: www.amstelhofcatering.nl 

Heeft u iets te vieren of is er een an-
dere gelegenheid en heeft u geen 
zin om de hele dag in de keuken 
te staan: Amstelhof Catering heeft 
voor u de oplossing! Amstelhof Ca-
tering biedt u twee soorten satébuf-
fetten aan tegen een zeer scherpe 
prijs vanaf 5,95 euro per persoon. 
De buffetten zijn te bestellen vanaf 
15 personen en worden bij u thuis 
bezorgd. Voor meer informatie over 
de satébuffetten, prijzen en service 
kunt u terecht op de speciale web-
site: www.satebuffet.com

Filatelisten Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De maandelijkse zater-
dagse postzegelruilbeurs van de Fi-
latelisten Vereniging Uithoorn is er 
weer en nu op zaterdag 4 december. 
Gelukkig is het Wijkcentrum weer 
beschikbaar. Er is ruimte genoeg om 
te parkeren en om postzegels te rui-
len in het Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof. Zoals vanzelfsprekend is het 
op deze beurs altijd gezellig om er 
te praten over de filatelistische hob-
by bij een kopje koffie. Er zijn altijd 
leden van de filatelistenvereniging 
aanwezig, bij wie u informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 

postzegels .Ook is er de mogelijk-
heid, dat er advies wordt gegeven bij 
taxatie en verkoop van verzamelin-
gen. Ruilen, kopen, verkopen in een 
ontspannen sfeer, dat vindt je op de-
ze ruilbeurs. Ook zijn er de vertrouw-
de handelaren aanwezig. 
Ook de jeugd is zeer zeker welkom 
om te ruilen en voor eventuele vra-
gen over het verzamelen van postze-
gels. De ruilbeurs is open van 10.00 
uur tot 15.00 uur. Het adres is Wijk-
steunpunt, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. 
Wilt u meer weten, bel dan 0297-
525556.

IKKI en Lotte 
v/d Meijden!
Regio - Een IKKI van de dierenbe-
scherming heeft een driesterrenver-
blijf gevonden in Vinkeveen en wel 
bij de winnares van de tweede prijs 
van de kleurplatenwedstrijd duitje: 
Lotte v/d Meijden. 
“Net een schilderij met helde-
re kleuren in een mooie combina-
tie van viltstift/kleurpotlood, waar-
in duitje het duidelijk naar zijn zin 
heeft”, aldus de db-jury. Naast een 
IKKI (symbool van de jeugdafdeling 
van de dierenbescherming: kids for 
animals) won lotte een IKKI-schort 
en een 1-jarig lidmaatschap van 
de kids for animals. De eerste prijs 
is gewonnen door Lulu-May Ver-
beek uit Kudelstaart. Zij heeft, naast 
eveneens lidmaatschap, een pluche 
duitje gewonnen. Tijdens de col-
lecte 2010 van de dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. konden de kin-
deren meedoen aan de kleurplaten-
wedstrijd waarbij er regionaal ex-
tra aandacht werd gevraagd voor 
het varkentje, dat voor de gelegen-
heid onder andere symbool stond 
voor het beter leven-kenmerk van 

de dierenbescherming (www.Beter-
leven.Dierenbescherming.Nl). Door 
vele enthousiaste kinderen is duitje 
(een varkentje) daardoor kleurrijk in 
het zonnetje gezet. Duitje kan meer 
dan tevreden zijn: een gevuld zakje 
met 15.001 euro. Als opbrengst van 
de collecte en vele kleurrijke ont-
vangen tekeningen! Een knorren-
de dank aan alle collectanten én 
deelnemers aan de kleurplatenwed-
strijd!
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer 
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn 
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn 
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Humanitas 
thuisadministratie
In 2009 heeft Humanitas Thuisadministratie 
haar activiteiten in de regio Amstelland sterk 
uitgebreid. Het team Aalsmeer-Uithoorn  
bestaat uit 8 vrijwilligers. In veel gezinnen is 
behoefte aan ondersteuning op financieel/
administratief gebied. Helaas moet worden 
geconstateerd dat mede door de economi-
sche omstandigheden deze behoefte steeds 
meer toeneemt. De cliënten zijn divers, maar 
hebben gemeen dat ze moeite hebben met 
het op orde houden van hun financiën en/of 
administratie. 
De inzet van de vrijwilliger is erop gericht de 
cliënt te helpen zijn of haar eigen regie weer 
op te pakken. Samen met de cliënt wordt 
orde op zaken gesteld. Dat houdt veelal in: 

 het uitzoeken van post, rekeningen, beta-
lingen etc. en het zodanig opbergen dat 
deze makkelijk terug te vinden zijn.

 het maken van een overzicht van inkom-
sten en uitgaven en het zoeken naar mo-
gelijkheden om die met elkaar in even-
wicht te brengen.

 het begeleiden van cliënten in trajecten 
met diverse instanties (gemeente, maat-
schappelijk werk, ouderenadviseurs, 
Plangroep etc.).

Alle activiteiten zijn er op gericht dat de cliënt 
na enige tijd weer zelf voor zijn of haar eigen 
zaken kan zorgen. Soms kan dat al na een 
paar maanden, soms duurt dat wel een jaar, 
maar in vrijwel alle gevallen kunnen we na 
enige tijd afscheid nemen.
Wij kunnen in de regio Amstelland nog en-
thousiaste vrijwilligers gebruiken. Heeft u 
wat tijd en vind u het leuk om mensen te  
helpen hun financiële leven weer op orde te 
krijgen, dan is dit wellicht een goede gele-
genheid.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met At Eilander, coördinator Humanitas  
Thuisadministratie Aalsmeer-Uithoorn,  
telefoon 0613466283. Aanmelden via e-mail: 
ateilander@msn.com.

Vrijwilligers gezocht 
voor het doen van 
boodschappen
Binnen het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg is er een vrijwillige hulpdienst voor 
inwoners van Uithoorn actief (nog niet 
voor Aalsmeer). Het Loket bemiddelt 
tussen de vraag van de burger en de 
vrijwilliger. De vrijwillige hulpdienst 
zoekt nog vrijwilligers die zo nu en 
dan boodschappen willen doen voor 
of met iemand. In overleg met u wordt 
een tijdstip dat u schikt afgesproken. 
Voor het aanmelden bij de vrijwillige 
hulpdienst en/of informatie neemt 
u contact op met het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u 
links op deze pagina.

Klachtencommissie regiotaxi 
Amstelland ingesteld
Voor de uitvoering van Regiotaxi Amstelland 
is een klachtenprocedure opgesteld. Deze 
procedure regelt dat gebruiker van de 
Regiotaxi een klacht kan indienen over de 
uitgevoerde rit. Indien klager het niet eens 
is met de afhandeling van de klacht door 
Connexxion kan binnen 15 dagen een 
klaagschrift worden ingediend. Voor de 
gemeente Aalsmeer en Uithoorn dient de 
gebruiker het klaagschrift in bij het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg in Aalsmeer of 
Uithoorn. De adresgegevens vindt u links 
in op deze pagina. Het klaagschrift dient 
door klager te worden ondertekend en 
bevat tenminste: naam en adres van de 
klager, de dagtekening en een omschrijving 
van de gedraging waartegen de klacht 
zich richt evenals de reden waarom klager 
zich niet met de klachtafhandeling van de 
vervoerder kan verenigen. Het Loket zorgt 

ervoor dat het klaagschrift terecht komt bij de 
onafhankelijke klachtencommissie.
Het Dagelijks Bestuur van de G2 heeft de 
onafhankelijke klachtencommissie Regiotaxi 
Amstelland  ingesteld. De commissie is 
een gezamenlijk commissie voor de G2-
gemeenten en de gemeente Ouder-
Amstel en bestaat uit een onafhankelijke 
voorzitter en twee vertegenwoordigers van 
de deelnemende gemeenten. Bij een klacht 
uit de eigen gemeente zal de betreffende 
vertegenwoordiger uit die gemeente géén 
deel uitmaken van de klachtencommissie.
De voorzitter van de Klachtencommissie is 
mevrouw J.W.J.P. Brummelhuis. Zij woont 
in Ouderkerk aan de Amstel en is wethouder 
geweest van de gemeente Ouder-Amstel 
van 1990 tot en met 2006. 
In haar portefeuille had zij ook het collectief 
vervoer (Regiotaxi).

extra voorzieningen 
voor inwoners met een 
minimuminkomen
Als u langere tijd een inkomen op of rond 
minimumniveau heeft, lukt het niet altijd om 
alle kosten te betalen. Er bestaat een aantal 
regelingen om het voor een huishouden met 
een inkomen op of rond het minimumniveau 
iets gemakkelijker te maken. De regelingen 
gelden niet alleen voor personen met een 
bijstandsuitkering, maar zijn ook bedoeld 
voor huishoudens met een ander inkomen op 
of rond  het minimumniveau. Heeft u vragen 
over deze voorzieningen of wilt u weten of 
u mogelijk in aanmerking komt, neem dan 
contact op met het cluster Werk en Inkomen. 
De contactgegevens van vindt u links in deze 
advertentie.

Beperkte 
beschikbaarheid loket 
Wonen, Welzijn en Zorg 
en Werk en inkomen
Op donderdag 16 december beginnen de 
telefonische spreekuren voor het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg én Werk en Inkomen 
in Aalsmeer én Uithoorn om 10.00 uur in 
plaats van 9.00 uur. Ook de inloopspreekuren 
voor het Loket Wonen, Welzijn en Zorg én 
Werk en Inkomen in Aalsmeer én Uithoorn 
beginnen om 10 uur in plaats van 8.30 uur en 
9.00 uur. De openingstijden vindt u links op 
deze pagina. 

Amsterdamseweg 13d, 1422 AC  Uithoorn | Telefoon: (0297) 561119 - www.kopkoffie.nl

Kom vóór 
8 december 2010 

naar KFS en win 
een super-de-luxe 

espressomachine! 
KFS, specialist in koffievoorzieningen voor 

het MKB en particulieren, heeft onlangs zijn 
nieuwe showroom geopend. 

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen! 
Doet u dat vóór 8 december a.s., dan maakt u kans 

op een geheel gratisop een geheel gratisop een geheel gratisop een geheel gratis

Jura Ena 3 
koffieautomaat 

(t.w.v. € 750,-).
Behalve deze hoofdprijs zijn er ook andere prijzen te winnen!

Voorwaarde: neem uw visitekaartje mee!
De trekking van deze verloting vindt plaats op 8 december 2010. 

De koffie staat altijd voor u klaar!

De Uithoornse onderneming Karsten 
Facility Services (KFS) vierde op vrijdag 
8 oktober 2010 de opening van haar 
nieuwe showroom. Ter gelegenheid 
hiervan houdt het bedrijf sinds die 
dag een feestelijke verloting waarin 
bezoekers kans maken op onder andere 
een kwaliteitskoffiemachine ter waarde 
van 750,- euro. De gelukkige winnaar 
wordt door middel van een trekking door 
de notaris op woensdag 8 december 
bekendgemaakt.

Met brieven aan relaties, huis-aan-huisflyers 
en advertenties in de regionale media geeft 
KFS aandacht aan de bijzondere loterij 
en de opening van de nieuwe showroom. 
Bezoekers vinden in de fraaie toonruimte een 
scala aan hoogwaardige koffievoorzieningen, 
die zowel geschikt zijn voor het midden- en 
kleinbedrijf als voor particulieren. Behalve de 
hoofdprijs - een Jura Ena 3-espresso automaat 
- zijn er nog verschillende andere prijzen te 
winnen. 

Over KFS
Karsten Facility Services begon in 1997 met een 
breed pakket facility services. In de loop der 
jaren heeft het bedrijf zich toegespitst op koffie. 
KFS is nu uitgegroeid tot specialist in betaalbare 
kwaliteitskoffievoorzieningen voor het MKB 
en particulieren. Behalve koffiemachines 
levert KFS ook ingrediënten, toebehoren en 
onderhoudsmiddelen. De onderneming werkt 
sinds 8 oktober vanuit de nieuwe vestiging aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn, waar zich 
ook het kantoor en de werkplaats bevinden. 
Het team van KFS bestaat uit Paul en Sylvia 
Karsten en enkele medewerkers.

Meer informatie?
Neem dan even contact op met:

Karsten Facility Services
Amsterdamseweg 13d, 1422 AC  Uithoorn
Telefoon: 0297 - 561119
Mobiel: 06 - 20 13 59 32

info@kopkoffie.nl | www.kopkoffie.nl 

Vanwege opening nieuwe showroom
KFS geeft kwaliteitskoffiemachine weg



Uithoorn – Donderdagavond jl was 
er een drietal insprekers in de Uit-
hoornse raad. Allen maakte zich 
zorgen over de ontwikkelingen in 
de Europarei en de samenwerkings-
overeenkomst die in dat kader is ge-
sloten met Woongroep Holland. 

Voor de raad er over ging discussie-
ren kregen de bewoners het woord. 
Mevrouw Schreutelkamp–de Pauw 
sprak namens de bewonerscommis-
sie Europarei 3 haar ernstige onge-
rustheid uit over de gang van zaken: 
“Naar ik hoop heeft u allemaal in-
middels het rapport Van Nimwegen 
ontvangen en gelezen. Het rapport 
waar ten onrechte het woord ver-
trouwelijk op staat. Woongroep Hol-
land stelt zich, heb ik vernomen, op 
het standpunt dat dit rapport een in-
tern stuk betreft, hetgeen ik bestrijd. 
In het rapport Van Nimwegen staat 
een aantal beweringen die aanwijs-
baar onjuist zijn. Bij het Informatief 
Beraad heb ik al de sociale samen-
hang in de Europarei genoemd. De 
bewoners zelf geven in het Stein-
goed rapport “Bewoners aan het 
woord” en de Woonvisie Uithoorn 
aan dat de sociale contacten goed 
zijn, tóch blijft men stellen dat deze 
gering zijn. De conclusie kan geen 
andere zijn, dan dat men die bewe-
ring bewust in stand houdt. De re-
den laat zich raden. In ieder geval is 
de rol die Woongroep Holland in dit 
geheel speelt discutabel”, aldus de 
inspreekster. 

Ouderen
“Laat ik nog een paar voorbeel-
den geven”, zo vervolgt mevrouw 
Schreutelkamp, “Ouderen zouden 
zich ’s avonds op straat niet prettig 
voelen. Een vraag: Hebt u wel eens 
’s avonds rondgekeken in Meerwijk 
Oost of West of in de Legmeer en 
hoeveel ouderen bent u toen tegen-
gekomen? Ja, ouderen voelen zich 
’s avonds op straat vaak niet veilig, 
maar is dat een probleem alleen van 
de Europarei? Ik dacht het niet, de-
ze geluiden hoor je in elk willekeu-
rig dorp of stad in Nederland. En 
het ontbreken van theater, bioscoop 
of concertgelegenheid is het pro-
bleem van heel Uithoorn, zou ik zo 
denken. Waar de opmerking van-
daan komt dat er geen bibliotheek 
is, is mij een raadsel. Of wil men er 
één in elke wijk? En dan nog de op-
merking dat de school de Vuurvogel 
geen goed imago heeft en dat ou-
ders uit de Europarei hun kinderen 
in toenemende mate in Zijdelwaard 
plaatsen. Waar heeft men het over. 
De Europarei maakt deel uit van Zij-
delwaard en de enige andere lage-
re school in deze wijk ligt op niet 
meer dan zo’n 150 meter afstand. 
Twee scholen in totaal, meer zijn er 
niet. Dan lijkt mij de vraag gewet-
tigd: Wat is er mis met de Vuurvogel. 
Zou men niet eerst de hand in eigen 
boezem moeten steken of heeft het 
Startnest dezelfde problemen. Dat 
lijkt me relevant om te weten.

Politiecijfers
En dan politiecijfers zoals die zijn 
opgenomen in de schriftelijke be-
antwoording van de door raadsle-
den bij het Informatief Beraad ge-
stelde vragen. Een vergelijking van 
de stijging in 2009 t.o.v. 2008. Zijdel-
waard (incl. Europarei) 45%, Tha-
merdal/industrieterrein ruim 48% 
en last but not least: Meerwijk/Ou-
de Dorp een stijging van ruim 98%. 
Geen prettige cijfers, maar een stij-
ging die zich in meerdere wijken 
heeft voorgedaan en niet exclusief 
in de Europarei. Bij het voorgelegde 
plan heb ik niet het gevoel dat er al-
les aan is gedaan om de bewoners 
voldoende te betrekken bij het to-
tále traject. Het zgn. 4-stappen plan 
is te globaal en lijkt te worden op-
gebouwd uit de inbreng van losse 
groepjes, zonder dat er momenten 

zijn dat men betrokken wordt bij het 
geheel voordat definitieve uitkom-
sten worden vastgesteld en dat is 
naar mijn mening van essentieel be-
lang om een werkbaar plan te ont-
wikkelen.
Bij het toetsteam ontbreekt bijvoor-
beeld Bewonerscommissie Europa-
rei-3, terwijl bij de kundigheid van 
wijkwerkers en buurtbeheer, vraag-
tekens kunnen worden gezet. Ik 
vrees dat het op deze wijze meer 
een rapport óver dan mét bewoners 
zal worden. De vertegenwoordigers 
van de bewoners zullen zich, nadat 
een definitief besluit is gevallen, be-
raden of de gekozen werkwijze hen 
in staat stelt de belangen van de be-
woners op een juiste manier te be-
hartigen”, aldus de inspreekster.

Achterstandswijk
Hierna sprak Jolanda van der Veen, 
voorzitter van het Bewonersover-
leg en lid van het team buurtbeheer 
Europarei. Ook zij sprak haar onge-
rustheid uit: “Wat mij stoort zijn de 
suggesties die gewekt worden dat 
de Europarei een achterstandswijk 
is. Ik zal niet ontkennen dat er pro-
blemen spelen zoals elders in Uit-
hoorn, maar om direct een etiket 
achterstandswijk opgeplakt te krij-
gen vind ik zwaar overdreven. De 
Europarei bestaat uit 9 flats waar 
niet alleen eenoudergezinnen, men-
sen met schulden en probleemge-
zinnen wonen, maar vooral lieve, 
aardige mensen waarvan het me-
rendeel hard werkt.
Zij hebben hart voor de buurt en 
werken samen met Buurtbeheer, 
Cardanus en sinds kort ook met de 
SMGU om de wijk gezellig en leef-
baar te houden. Wij doen dat door 
tal van activiteiten te organiseren en 
dat effect is het laatste jaar duidelijk 
zichtbaar. Ook de overlast is sterk 
verminderd door de samenwerking 
met de politie en ook daar hebben 
bewoners hun steentje bijgedragen.

Nieuw plan
Nu ligt er het voorstel om opnieuw 
een plan voor de Europarei te ma-
ken. Op 6 oktober is dit besproken, 
maar wel zonder alle bewoners die 
bij buurtbeheer betrokken zijn. Wij 
zijn niet uitgenodigd. Dat belooft 
weinig goeds. Boze tongen in de 
wijk beweren dat dit de nieuwe po-
ging van Woongroep Holland is, ge-
steund door de gemeente, om met 
deze nieuwe aanpak, de sloop van 
de drie flats er door te drukken. Ik 
hoop dat dit niet waar is.

Wat willen wij: Wij willen vanaf het 
begin tot het eind betrokken wor-
den bij de plannen. Openheid en 
eerlijk naar de bewoners. Er is veel 
onzekerheid over wat er gaat ge-
beuren met de drie flats die nog niet 
gerenoveerd zijn. Er is veel achter-
stallig onderhoud, bewoners geven 
geen geld meer uit aan hun woning, 
want ze weten niet waar ze aan toe 
zijn. Noem de Europarei geen ach-
terstandswijk, dat stigmatiseert be-

woners”, aldus Van der Veen.
Vertrouwen
De meeste fracties konden zich de 
onrust wel voorstellen. VVD: “Na-
tuurlijk gebeuren daar ook verkeer-
de dingen, maar ook heel veel mooie 
dingen. De gemeente heeft geen rol 
in het overleg van Woongroep Hol-
land. Vertrouwen dat is wel belang-
rijk. Met vertrouwen in elkaar kun je 
iets van de grond krijgen”. 
Gemeentebelangen vond samen-
werking erg belangrijk: “Zulke be-
langrijke zaken moeten samen met 
de bewoners, Geef meer openheid. 
Vertel gewoon wat er gaat gebeuren 
met die drie flats. Die plannen zijn er 
heus al wel. Wanneer komt het offi-
cieel naar buiten? 2011, 2012, 2913?  
Geef eens duidelijkheid aan deze 
mensen”, aldus Gemeentebelangen. 

Communicatie
De fractie DUS was niet tevreden 
over de communicatie naar de be-
woners toe: “Waarom worden de 
bewoners er niet bij betrokken?  
PvdA kon zich voorstellen dat dit 
onderwerp voor velen emotioneel 
was: “ Er is veel wantrouwen rich-
ting Woongroep Holland en dit zal 
pas over zijn als definitief bekend is 
wat er met die drie flats gaat gebeu-
ren”.
Van Dam van Ons Uithoorn vond 
dat de groep die voor overlast zorg-
de harder aangepakt moest worden: 
“desnoods met harde maatrege-
len zoals gebiedsverboden, samen-
scholingsverbod. Het is niet leuk, 
maar als het niet anders kan moet 
het maar. Ook moeten we probe-
ren iedereen te bereiken. Veel men-
sen bereik je niet met bijeenkom-
sten en vergaderingen, die houden 
daar niet van. Die kun je wel berei-
ken met huisbezoeken en/of straat-
interviews. Wat daar is echt portiek-
overlast” Het CDA was blij met de 
vele insprekers waaruit bleek dat de 
bewoners actief mee willen doen:  
“Alleen jammer dat een kleine groep 
bewoners de boel torpederen”.

Duidelijkheid
Wethouder Jeroen Verheijen was 
het eens met Van Dam van Ons Uit-
hoorn wat betreft huisbezoeken en/
of straatinterviews: “Niet iedereen is 
een vergadertijger. Eind 2011, begin 
2012 is er zekerheid wat er gaat ge-
beuren met de drie flats, helaas niet 
eerder. Eerst moet het plan van aan-
pak worden goedgekeurd en dan 
wordt alles pas besproken. Daar is 
tijd voor nodig. We moeten begin-
nen met vertrouwen te hebben in el-
kaar”. De vragen of de flats nu ble-
ven bestaan of afgebroken zouden 
worden, wilde of kon de wethouder 
geen antwoord geven. Hij draaide 
er heel tactisch omheen. Een mo-
tie van het CDA waar specifiek in 
stond dat afbraak niet zou plaats-
vinden wilde de meerderheid van de 
raad niet goedkeuren. Dat ging hen 
te ver, dus blijft het zwaard van Da-
mocles boven deze flats hangen tot 
minstens eind volgend jaar.

Uithoorn - Afgelopen week was er 
een programma in The MIX met de 
klassen 3 van het Alkwin. Het thema 
dit jaar voor de leerling was seksu-
alitiet en dan als hoofdthema “hoe 
ga je met elkaar om”. Dinsdag werd 
er een viertal debatten gehouden in 
The MIX over dit thema.
Naar aanleiding van een kort intro-
ductiefilmpje gingen de leerlingen 
met elkaar in debat onder leiding 
van 2 debatleiders. Woensdag kon-
den twee groepjes leerlingen onder 
leiding van een regissieur/camera-
man zelf een kort voorlichtingsfilm-
pje maken in The MIX. Zij waren uit-
gekozen uit ongeveer 32 scripts die 
ze op school gemaakt hadden. Uit-
eindelijk kwamen er 2 filmpjes die 
getoond zijn op het eindfeest in The 
MIX afgelopen vrijdag.
Het eindfeest in The MIX afgelo-

pen vrijdag was een groot succes 
met 200 leerlingen en docenten die 
naast het optreden van een DJ kon-
den genieten van het optreden van 

Darryl, een rapper die momenteel 
furore maakt in Nederland. Al met al 
kan eenieder terugkijken op een ge-
slaagde week in The MIX.
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Maand van de verleiding

Buurtbeheer Zijdelwaard 
komt naar ú toe!
Uithoorn - Hij is u mogelijk al opge-
vallen: de feestelijk gekleurde keet 
van de gemeente, de Kate & Go, 
die sinds enige maanden elke eer-
ste dinsdag van de maand tussen 
9.30 en 11.30 uur geparkeerd staat 
bij de ingang van het winkelcentrum 
Zijdelwaard. In deze keet, in vrolij-
ke roze en oranje kleuren, bent u 
op genoemde dag en tijd van harte 
welkom voor een kop koffie of thee 
en kunt u kennismaken met de ac-
tieve bewoners van uw buurt Zijdel-
waard, die samen het Buurtbeheer 
vormen. 
Buurtbeheer Zijdelwaard bestaat 
uit drie betrokken bewoners, die 
zich hard maken voor de leefbaar-
heid in uw buurt. Ze overleggen op 
regelmatige basis met de gemeen-
te en andere professionele partijen 
(Woongroep Holland, politie, Stich-
ting Cardanus enz.) over de zaken 
die hun en uw woongenot aangaan. 
Ze zijn meer dan gemiddeld geïn-
teresseerd en handelen naar eer 
en geweten maar hebben wel be-
hoefte aan periodieke afstemming 
met u als bewoner: U weet immers 
als geen ander wat er in uw buurt 
of straat speelt. Voor deze afstem-

ming is het periodieke bewoners-
overleg waar u via de lokale media 
een uitnodiging voor krijgt en sinds 
kort dus ook deze Kate & Go. 

Hebt u vragen?
Mocht u vragen hebben over de on-
derwerpen die op dit moment in Zij-
delwaard aan de orde zijn? Wilt u 
eens bijpraten met de mensen die 

u vertegenwoordigen in deze buurt? 
Of wilt u gewoon meer weten wat 
het buurtbeheer nou precies in-
houdt en misschien aansluiten 
(Buurtbeheer zoekt nog één of twee 
betrokken bewoners om het team te 
versterken)? Kom dan eens naar de 
Kate & Go, elke eerste dinsdag van 
de maand vanaf 9.30 uur. 
De koffie of thee staat voor u klaar!

Nog steeds onrust onder bewoners over de toekomst

Europarei is zeker geen 
achterstandswijk!

Ruim 100 ondernemers bij het 
succesvolle OndernemersEvent 
Uithoorn – Vorige week woensdag-
avond werd het tweede Uithoornse 
OndernemersEvent gehouden. Ruim 
honderd ondernemers waren aan-
wezig in gebouw de Wieger (oude 
L’Oréal gebouw) op het bedrijven-
terrein in Uithoorn. 
Het ondernemersEvent wordt geor-
ganiseerd door het bedrijfsleven in 
samenwerking met de gemeente. 
Het thema van deze avond was city-
marketing: hoe kunnen we het Uit-
hoorn aan de Amstel nog beter op 
de kaart zetten en nog aantrekke-
lijker maken.
Er spraken afwisselende sprekers 
die expert waren op het gebied van 
citymarketing: vanuit Almere was 
Nik Smits aanwezig, citymarketing-
manager Toerisme en Recreatie bij 
Almere City Marketing. Almere wil 
uitgroeien tot de vijfde stad van Ne-
derland en is een van de cruciale in-

strumenten in haar ambities. Vanuit 
Schoonhoven was citymarketing-
manager. Michiel van der Schaaf 
aanwezig. Deze gemeente won dit 
jaar de tweede prijs voor beste city-
marketing van Nederland. 
Beide sprekers lieten zien wat city-
marketing was, wat de toegevoegde 
waarde voor een gemeente en een 
ondernemer kon zijn. Ook gingen 
alle aanwezige ondernemers zelf in 
kleine groepen aan de slag. Zij kwa-
men met prachtige ideeën voor in-
novatieve zaken voor citymarke-
ting. De sfeer was enthousiast en de 
avond werd door de aanwezigen als 
inspirerend ervaren.

Burgemeester Oudshoorn roemde 
de potentie en ligging van de ge-
meente in haar openingswoord. ‘De-
ze locatie definieert wie we zijn, het 
biedt context en verbeelding. Daar-

mee bezitten we eigenlijk al jaren 
een kostbaar juweel.’ Iets wat iede-
re ondernemer instemmend beant-
woordde. Wethouder Jeroen Verhe-
ijen van Economische zaken was blij 
met de opkomst en dankte de orga-
nisatoren voor hun geweldige inzet: 
‘Deze avond biedt het bedrijfsleven 
en Uithoorn buitengewoon veel mo-
gelijkheden, laten we dit enthousi-
asme vasthouden’. 

De Kamer van Koophandel overhan-
digde bij monde van Gerard Kooi-
man aan de burgemeester Ouds-
hoorn het rapport van het onder-
zoek over vaarrecreanten in Uit-
hoorn. Hij liet zien dat deze recre-
anten een belangrijke economische 
waarde vertegenwoordigen in Uit-
hoorn, jaarlijks komen er 1400 bo-
ten en die geven gemiddeld per 
boot per dag 95 euro uit in Uithoorn.

CREA organiseert wederom 
cursus sterrenkunde in fort
Uithoorn - Na de tweede cursus 
sterrenkunde die op 16 november 
haar laatste avond van de tien had, 
staat de volgende vanaf 11 janua-
ri 2011 op de rol. De cursus is heel 
goed te volgen voor eenieder die 
geïnteresseerd is, voorkennis is niet 

nodig, nieuwsgierigheid naar wat er 
zoal boven onze hoofden gebeurt is 
genoeg. Echter, ook de meer gevor-
derden komen aan hun trekken.
De cursisten worden bediend met 
live sterren kijken wanneer het ’s 
avonds helder is en krijgen actue-

le onderwerpen door middel van 
powerpoint-presentaties en DVD’s 
voorgeschoteld. Het aanbod vari-
eert van het Zonnestelsel, Sterren-
stelsels, het Heelal, relativiteit, don-
kere materie en wordt zeer duidelijk 
en goed te begrijpen gebracht.
De cursusduur is tien avonden van 
20.00 tot 22.00 uur en wordt gehou-
den in het Fort aan de Drecht in Uit-
hoorn. De cursus wordt gegeven 
door Maarten Breggeman. De kos-
ten bedragen 110 euro.

Geslaagd open huis bij 
Hobbyclub-Fantasie’83
De Kwakel - Vrijdagavond 19 no-
vember was er weer het jaarlijkse 
open huis bij de hobbyclub uit De 
Kwakel. Vele kinderen en hun ou-
ders wisten de weg naar het dorps-
huis van De Kwakel te vinden, maar 
ook enkele oud-leden lieten hun 
neus even zien.

De toegang was voor deze avond 
gratis. De hobbyclub die dit jaar al 
weer 52 jaar bestaat is nog steeds 
een zeer succesvolle vereniging. Ie-
dere vrijdagavond zijn er tussen de 
60 en 80 kinderen aanwezig om lek-
ker twee uurtjes te komen knutse-
len.

Voor deze avond was iedereen wel-
kom om eens te ondervinden wat er 
zoal allemaal bij de hobbyclub ge-
beurt. Om 19.00 uur zat de boven-
verdieping van het dorpshuis dan 
ook bomvol. Speciaal voor deze 
avond had de leiding natuurlijk ex-
tra haar best gedaan om van alles 
op het gebied van handarbeid te la-
ten zien. Vele voorbeelden die in de 
loop van de jaren gemaakt waren 

stonden uitgestald, zodat iedereen 
kon zien wat er allemaal gemaakt 
kan worden, maar eigen ideeën zijn 
natuurlijk ook altijd mogelijk.

Gereedschap
De kinderen leren tevens tijdens de 
hobbyclubavonden om te gaan met 
gereedschap: hand- maar ook elek-
trisch gereedschap zoals boorma-
chines en decoupeerzagen. Dit alles 
onder deskundige leiding.

Deze avond was er voor bedoeld om 
de ouders dit laten zien, maar ook 
om samen met hun kind lekker te 
knutselen.

Van het in elkaar zetten van bouw-
pakketjes van papier tot het ma-
ken van armbandjes, maar ook in 
de timmerhoek was er natuurlijk 
van alles te doen, zodat de kinderen 
maar ook hun ouders zich geen mi-
nuut hoefden te vervelen.
Voor de ouders stond er koffie en 
thee klaar en voor de kinderen 
was er de snoepbar die door ‘Oma 
Snoep’ wordt gerund.

Zowel de kinderen als hun ouders, 
maar zeker ook de leiding (herken-
baar aan het blauwe T-shirt met op-
druk) waren lekker bezig waardoor 
de tijd vloog en het zo weer 21.00 
uur geworden was.

Werkstukken
Vele werkstukken konden er aan 
het eind van deze avond mee naar 
huis genomen worden en kon het 
opruimen voor de leiding beginnen.
Voor iedereen was het een geslaag-
de avond die zeker het volgende 
seizoen weer herhaald zal worden.

De hobbyclub draait nog tot onge-
veer half april 2011 en begint al-
tijd weer de vrijdag na de Kwakel-
se kermis.

Jongens en meisjes vanaf 8 jaar 
(niet jonger) tot ongeveer 12 jaar 
zijn nog steeds van harte welkom 
op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur.
De toegang is 1,50 per avond, dus 
als je knutselen leuk vind kom dan 
gerust eens langs of kijk eerst een 
op de website www.hobbyclub-
dekwakel.nl 

Op vrijdagavond 24 december en 31 
december is de hobbyclub wegens 
kerst en oudjaar gesloten.
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KDO 2 walst over 
Overbos 2 heen
De Kwakel - KDO 2 heeft afgelo-
pen zaken prima zaken gedaan door 
de thuiswedstrijd tegen Overbos 2 
met 6-2 te winnen.
In een wedstrijd, die ontsiert werd 
door het vroegtijdig uitvallen van 
voorstopper Roy Klijn, waren JP 
Verbruggen (3x), Mark Velle (2x) en 

Rick ten Brink de doelpuntenma-
kers. Door deze overwinning neste-
len de Kwakelaars zich definitief in 
de middenmoot van de derde klas-
se. Aanstaande zondag speelt het 
tweede om 11.30 uur thuis tegen 
Zaanlandia 2.
(foto Annemarieke Verheij)

Fouten KDO 1 keihard 
afgestraft door Nieuw West
De Kwakel - Na de prima overwin-
ning van vorige week tegen VVA/
Spartaan, speelde KDO 1 afgelo-
pen zondag de thuiswedstrijd te-
gen Nieuw West. Het Amsterdam-
se Nieuw West, het vroegere Spor-
ting Maroc, stond voor aanvang van 
de wedstrijd op de vijfde plaats van 
het klassement.
In het begin van de wedstrijd lie-
ten de Amsterdammers het initia-
tief aan KDO, waardoor de Kwa-
kelaars veelvuldig balbezit hadden. 
Het technisch zeer begaafde Nieuw 
West loerden vooral op hun gevaar-
lijke counters met hun individue-
le sterke aanvallers. Na een kwar-
tier spelen kwamen de Amsterdam-
mers op zeer eenvoudige wijze op 
voorsprong, nadat een foutieve in-
speelpass van keeper Peter Onder-
water in de voeten belandde van de 
spits van Nieuw West. De spits nam 
de bal aan en schoot makkelijk de 
0-1 binnen. Na deze domper wist 
KDO zich tot goed te herstellen en 
kon een aantal keer goed gebruik 
maken van de ruimte achter de Am-
sterdamse verdediging. In de 28e 
minuut werd Joeri Stange onderuit 
gehaald in het zestienmetergebied, 
waardoor KDO een terechte penal-
ty kreeg. Stange ging zelf achter de 
bal staan en schoot de gelijkmaker 
binnen, 1-1. Met deze tussenstand 
werd ook de rust bereikt.

Schrik
In de tweede helft kwam KDO tot 
twee keer toe met de schrik vrij, 
want twee schoten van Nieuw West 
in tien minuten tijd spatte uiteen op 
de paal. In het vervolg van de wed-
strijd was het toch KDO, dat zeker 

niet minder was deze middag, dat 
brutaal van zich af beet. In de 60e 
minuut kreeg KDO een vrije trap op 
zes meter van het doel, nadat de at-
tractieve doelman van Nieuw West 
een terugspeelbal met zijn handen 
vastpakte. Op aangeven van Bart-
Jan van der Jagt werd de inzet van 
Patrick Schijff van de lijn gehaald, 
Nieuw West ontsnapte.
Toch waren het de Amsterdammers 
die in de 65e minuut op voorsprong 
kwamen. Nadat een inzet van een 
speler van Nieuw West gered leek 
te worden door doelman Peter On-
derwater, liet Onderwater de bal uit 
zijn handen glippen, waardoor een 
attente Amsterdamse aanvaller uit 
de rebound de 1-2 binnenschoot. 
Na deze tweede tegentreffer bracht 
trainer Ron Langhout Martin Bax en 
Doron Borger binnen de lijnen om 
extra focus op de aanval te leggen. 
Een waar alles-of-niets offensief 
was het gevolg, waarbij de lange bal 
regelmatig gehanteerd werd, maar 
tot echte kansen zou dit helaas niet 
leiden. Toen in de 88e minuut Timo 
Kas zijn tweede gele kaart kreeg en 
twee minuten later de 1-3 viel was 
de wedstrijd definitief beslist.
Resumerend blijft bij KDO het ge-
voel bestaan, dat er meer in had ge-
zeten tegen Nieuw West.
KDO krijgt aanstaande zondag de 
kans om zich direct te revancheren, 
want dan komt HBC op bezoek. De 
fysiek sterke Heemsteders wonnen 
vandaag met 2-0, waardoor zij zijn 
gestegen naar de vijfde plaats. De 
wedstrijd begint om 14:00 uur en uw 
steun wordt weer erg op prijs ge-
steld in De Kwakel!
(Foto Annemarieke Verheij)

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 18 novem-
ber was de eerste ronde van de 
tweede cyclus bij bridgeclub ABC.
Het was erg druk iedereen dacht 
natuurlijk nieuwe ronde nieuwe 
kansen. Er werd aan 15 tafels ge-
bridged. Maar voor er gebridged 
kon worden moest het computer 
programma nog nagekeken worden, 
wat gedaan is door Lucas v.d.Meer 
en Wim van de Wilk, die hun vrije 
woensdag er voor opgeofferd heb-
ben, zelfs tot diep in de nacht heb-
ben wij vernomen, maar het resul-
taat was er dan ook naar, het pro-
gramma liep vlekkeloos. De beide 
heren hadden zelfs het tennissen er 
voor afgezegd, waar vind je zoiets. 
Er werd in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het gelegenheids duo Hetty 
Houtman en Jan van Rijk met 57,44 
%. Van Hetty is inmiddels bekend 
dat zij goed kan bridgen, maar waar 
haalt die kleine Jan het allemaal 
vandaan, wij zullen eens informe-
ren, maar aan zijn gedrag zag men 
al dat het goed ging, zo klein als hij 
is daagde hij iedereen uit om mee 
naar buiten te gaan.
Dat doet hij normaal nooit, dan is hij 
de bescheidenheid zelf.
Tweede met slechts 0,3 % achter-

stand werd het paar Addie de Zwart 
en Jeannet Vermey en derde het 
paar Riet Bezuyen met Wim Egbers 
met 55,95 %.
Riet vond de uitslag niet zo belang-
rijk, zij had Jan van Rijk gedubbeld 
3 down gespeeld, dat vond zij veel 
belangrijker. 
In de B-lijn werden CorryH Snel 
met Netty Walpot eerste met 62,92 
%, zij hebben zich snel hervonden, 
net gedegradeerd en nu al weer op 
de weg terug, maar denk aan de 
woorden van de voorzitter van vo-
rige week, het eerste gewin is kat-
ten gespin.
Tweede werd het paar Bert Mors-
huis met Wim v.d. Wilk met 61,67 %, 
hier zet ik toch wel een paar heel 
grote vraagtekens bij, is het werke-
lijk zo dat je beter gaat spelen als je 
langzaam speelt of is het zo dat het 
werken aan het computerprogram-
ma van een dag ervoor hier iets mee 
te maken heeft, Wim is wel erg han-
dig met computers.
Derde werden Wies Lambriex met 
Phina Sutter met 57,64 %.
Volgende week gaan we er weer te-
genaan om de voorsprong vast te 
houden of proberen een paar pro-
centen in te lopen, ik verheug me 
er op.

Viertallen blijft leuk bij 
BV De legmeer
Uithoorn - In de tweede zitting vier-
tallen nestelde het team Lesmeister 
zich vaster aan kop in de A- lijn. Met 
vorige week een score van 24 pun-
ten voegden ze er deze avond nog 
eens 20 punten aan toe, zodat ze 
soeverein aan de leiding gaan met 
een gemiddelde van 22. Team Tim-
mer, een week eerder nog op gelij-
ke tophoogte, deed een klein stapje 
terug met nu 15 punten en een ge-
middelde van 19,50. Debet hier aan 
was het herstel, na een zeer ma-
gere start in de eerste zitting, van 
team ten Brink die de 15 punten 
met Timmer deelden. Egbers deed 
deze avond de beste zaken door 
het maximale aantal van 25 bin-
nen te halen en zo door te schuiven 
naar de derde plaats met gemid-
deld 18,50. In de B- lijn is het score 
verloop verreweg het meest span-
nend. Maarliefst drie teams verdrin-
gen zich hier om nummer één met 
gemiddelden van 18,50. Was vori-
ge week team de Jonge primus in-
ter pares, nu nam team Breggeman 
deze titel voor een keer over met 
22 punten. Daar de van der Roes-
ten cum suis met 17 punten goed in 
de buurt bleven staan ze nu gedrie-

en gelijk. Team van Liemt werd de-
ze avond keurig tweede met 19 en 
Gloudemans belandde op de derde 
plaats met een score van 18.
De C- lijn wordt voorlopig aange-
voerd door Tromp met een gemid-
delde van 20 punten. Wevers was ze 
deze zitting toch net te slim af want 
zij scoorden 17 punten tegenover 16 
van de koplopers. De eerstvolgende 
avond staat in het teken van de laat-
ste beslissende zitting van de eer-
ste ronde parencompetitie. De kop-
pels in de gedoemde regionen, de 
onderste vier van de A en B lijn de-
graderen, zullen met samengekne-
pen billen plaats nemen. De boven-
ste vier van de C en B lijn, die pro-
moveren, zullen hun euforie nog 
even moeten bedwingen tot de laat-
ste kaart is gelegd.
Wilt u ook eens de spanning van 
promotie/degradatie ondergaan of 
gewoon frank en vrij een avondje 
viertallen, kom dan spelen bij Bridge 
Vereniging De legmeer. Elke woens-
dagavond vanaf 19.15 uur in de bar-
zaal van sporthal de Scheg. Voor in-
fo: secretariaat Gerda Schavemaker 
tel: 0297 567458 of per E- mail: niek-
schavemaker@hetnet.nl

Zinderende slotronde
De Kwakel - De 2e cyclus van de 
parencompetitie van de BVK zit er-
op, zodat volgende week een begin 
kan worden gemaakt met de 1e se-
rie van de laddercompetitie.
Er heerste een gezonde wedstrijd-
spanning in Dorpshuis De Qua-
kel afgelopen donderdag, omdat er 
nog nagenoeg niets beslist was t.a.v. 
promotie en degradatie uit de diver-
se lijnen, zodat goed scoren de-
ze avond voor veel paren hard no-
dig was. Slechts een beperkt aantal 
paren kon onbevangen aan de strijd 
beginnen, omdat hen toch niets 
meer kon gebeuren.
In de A lijn was het aan de kop van 
de ranglijst zeer spannend, omdat 
er een heel klein verschil tussen 
de nummers 1 en 2, maar Geke en 
Jaap Ludwig lieten er met een sco-
re van 64,24% geen enkel misver-
stand over bestaan wie deze cyclus 
de sterksten waren. Met hun ge-
middelde over 6 avonden van maar 
liefst 59,17% bleven zij de num-
mers 2 Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef ruim 3% voor. Op de 3e plaats 
in deze cyclus eindigden Elly Strij-
bos en Jos Bader, die op deze slot-
avond opnieuw op het podium ein-
digden (2e met 57,6%). Riet en Ab 
van Nieuwkerk werden 3e.
Jose Moller en Huub Kamp vorm-
den een invalpaar en dat pakte niet 
zo goed uit, want zij werden laat-
ste, wat voor Jose en vaste partner 
Yvonne Koestal tevens inhield dat 
zij een stapje terug moeten doen. 
Zij worden daarbij vergezeld door 
Han Mann en Ria vanZuylen, alsme-
de de echtparen van Nieuwkoop en 
Kooyman. In de B lijn had Marianne 
Kamp ook een invalster en wel Loes 

Schijf en dat pakte aanzienlijk beter 
uit, want zij werden 1e met 58,7%, 
waardoor Marianne en vaste part-
ner Eefke Backers die positie ook in 
de totaalstand innemen en dus pro-
moveren naar de A lijn met 55% ge-
middeld.
Met hen promoveren Trudy Stokkel 
en Huub Zandvliet, Susanne Am-
bagtsheer en Riet Wesselingh en 
(onder voorbehoud) May Verhoef 
en Joop de Jong.
Janny Snabel en Vrony van Veen 
werden donderdagavond 2e met 
ruim 58% en de al eerder genoem-
de Susanne en Riet 3e met 55,65%.
Wim Maarschalk en Henk Poll slo-
ten de rij en zij dalen mede daardoor 
af naar de C lijn in gezelschap van 
Ria Broers en Tiny Mann, Henny en 
Jan van der Knaap  en Lous Bakker 
met Hans Elias.

Ria Bulters en Ans Nieuwendijk 
werden de trotse nummer 1 in de 
eindstand van de C lijn met 55,33% 
gemiddeld. Zij mogen de volgende 
keer uitkomen in de B lijn en trek-
ken op hun weg omhoog de paren 
Truus en Piet Langelaan, Toos Boer-
lage-Corrie van der Peet en Cor-
rie Bartels-Ruud Doeswijk met zich 
mee.
De 1e plaats deze avond was ech-
ter voor geen van deze paren, want 
met 66,83% waren Helen Conijn en 
Ineke Hilliard oppermachtig. Paula 
en Klaas Kniep deden een ultieme 
poging de promotieplaatsen te ha-
len maar zij slaagden daar net niet 
in door nu 2e te worden met 59,51%. 
Zij kwamen slechts 0.05% gemid-
deld tekort om 4e te worden(!). Toos 
en Corrie werden 3e met 57,26%.

Zeer gezellige herfstdrive 
in De Scheg
Uithoorn - Voor de tweede maal dit 
seizoen organiseerde Bridge Activi-
teiten Uithoorn een drive op de zon-
dagmiddag. Plaats van handeling 
de barzaal van de sporthal onder de 
noemer van Herfstdrive en onder de 
bezielende leiding van Cor Hendrix.
Een en twintig paren, verdeeld over 
een A en B- lijn bonden met elkaar 
de strijd aan. In de A- lijn waren de 
winst en de wijn voor Cora de Vroom 
& Mieke v/d Akker, die met een sco-
re van 59,58% de rest ruim achter 
zich lieten. Riet Doeswijk & Joop 
den Blanken behaalden de twee-
de plaats met 55,42% gevolgd door 
Corrie Olijhoek & Ria Wezenberg 
die 54,58% lieten aantekenen. Leny 
Heemskerk & Greet de Jong legden 
beslag op plaats vier met 53,75%  
en daarmee zijn de scores in de vijf-
tig procent allen genoemd. Hieron-
der, maar wel boven de helft kwa-
men Coby Bruine de Bruin & Ada 
van Maarseveen en Tiny & Adriaan 
Kooyman uit met voor allen 49,17%.

In de B- lijn trokken Kitty van Beem 
& José Möller de aandacht met een 
keurige eerste plaats en 59,72%, 
waarbij ze ook net aan het beste 
paar van de middag werden door 
Cora en Mieke 0,14%! voor te blij-
ven. Kiek & Ruud v/d Akker werden 
netjes tweede met 53,47% en ble-
ven zo twee paren de baas, die de 
derde plaats moesten delen. Hel-
een & Mees van der Roest en Emmy 
& Gerard van Beek eindigden met 
51,67% namelijk precies gelijk op de 
plaatsen drie en vier. Rie Bezuyen & 
Cor Hendrix kwamen op exact 50% 
uit en werden daar vijfde mee.
Na afloop had de initiatiefnemer ge-
zorgd voor een fleurig aandenken 
voor alle paren in de vorm van cy-
clamen om alvast de volgende drive 
van 12 december in de belangstel-
ling aan te bevelen. Deze wordt in 
De Kwakel gehouden in het dorps-
huis en begint ook om 13.30 uur.
Aanmelden bij:  bacu@bacuweb.nl  
of per telefoon: 0297 531674.

Legmeervogels veteranen 
1 op stoo‑m!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
middag heeft het VET1 team van 
Legmeervogels 3 belangrijke 
punten weten te veroveren tegen 
TABA. Door dit resultaat boekt 
VET 1 totaal 6 punten in de laat-
ste 2 wedstrijden en nestelt zich 
in de sub top van de poule.

De gretigheid van de spelers kwam 
reeds direct bij aanvang van de 
wedstrijd naar voren. Een extra posi-
tieve bijdrage hadden deze week de 
invallers Rene en Lodewijk. Bij aan-
vang van de wedstrijd ging reserve 
speler Kees heel brutaal toch in het 
veld staan op de door hem gewens-
te positie waardoor rechtsback Wim 
aan het twijfelen werd gebracht.

De scheidsrechter concludeerde 
echter terecht dat VET1 wel erg veel 
spelers in het veld had staan. Geluk-
kig wist de ervaren VET1 coach snel 
orde op zaken te stellen door Kees 
toch echt duidelijk te maken dat zijn 
enige juiste plek de reserve bank 
was. Na het vertraagde startsein 
van de scheidsrechter wist VET1 di-
rect druk naar voren te zetten.

Als snel bleek dat er bij TABA pun-
ten te verdienen waren.  Het aan-
valsduo Sander en Lodewijk wis-
ten de richting van het doel aan te 
geven. De 0-1 voorsprong werd be-
reikt door een bekeken schot van 
middenvelder Co. Spits Lodewijk 
wist middels een uitbraak over de 
linkerflank een voorzet op maat te 
geven op de voor het doel gereed 
staande Sander die hiermee de 0-2 
op het score bord wist aan te teke-
nen. Lodewijk wist achtereenvol-
gens zelf de 0-3 te maken middels 
een gericht schot op het doel van 
TABA.
Linkermiddenvelder Marco moest 
helaas vanwege een kuit blessu-
re het strijd toneel verlaten en werd 

waardig vervangen door Kees. Al 
snel wist Kees ditmaal de positieve 
aandacht op zich te vestigen door 
een mooie voorzet te geven weder-
om op het hoofd van spits Sander,  
die de 0-4 maakte en direct topsco-
rer werd van VET1.  

Voorsprong
De rust werd bereikt met een 0-4 
voorsprong. Na de hervatting werd 
spits Robin ingebracht. VET1 wist 
de concentratie helaas niet snel ge-
noeg te vinden.
Er ontstond een rommelige perio-
de die voornamelijk op de helft van 
TABA werd uitgevochten. Na ca 20 
minuten wist middenvelder Kees de 
0-5 te maken middels een schot uit 
de 2de lijn. Hierna volgde nog diver-
se kansen voor VET1.

De mooiste kans kwam van mid-
denvelder Dennis die de verdedi-
ging op het verkeerde been wist te 
zetten en alleen op de keeper wist 
af stormde. Helaas miste de krul-
bal die hij in gedachte had, de juis-
te precisie waardoor de bal over het 
doel heen zeilde.  De eind uitslag 
van 0-6 kwam uiteindelijk tot stand 
vanuit een dood spelmoment. Spe-
ler Co wist een vrije trap vanaf ca 
18 meter over de muur heen in het 
doel te schieten. Met deze overwin-
ning behaalde VET1 6 punten uit de 
laatste 2 wedstrijden. Hiermee werd 
een mooie 5de plaats in de poule 
bereikt op slechts 3 punten afstand 
van de nummer 2. Zo wordt het bij-
zonder spannend in de eerste klas-
se H poule.
De komende 2 wedstrijden tegen 
Aalsmeer en SCW zullen bepalen 
in hoeverre VET1 recht heeft op een 
definitieve plek in de sub top van 
deze poule. Man of the Match was 
spits Lodewijk die met goed spel 
aan de basis stond van de verdien-
de 0-6 overwinning.

Legmeervogels op 
karakter een punt 
Uithoorn - Vorige week onnodig 
verlies tegen Olympia. Nu dreigde 
dit tegen VEW uit Heemstede weer 
te gebeuren. Het is VEW wat als eer-
ste de schroom van zich afgooit en 
de aanval op zoekt. Het komt een 
paar keer gevaarlijk voor het doel 
van Roy Brouwer. Legmeervogels is 
nog  voorzichtig houdt veel mensen 
achter de bal om het achterin geslo-
ten te houden. Legmeervogels was 
gewaarschuwd dat VEW vanuit een 
gesloten verdediging met een coun-
ter de snelle nummer 9 aan het werk 
zet om gevaar te stichten, wat ook 
gebeurde. In de 15de  minuut eni-
ge opwinding in het strafschopge-
bied van Legmeervogels. Een schot 
op doel wordt door een verdediger 
op de borst/buik opgevangen. Op 
appelleren oordeelt de  scheids-
rechter dat daar ook een hand bij 
zat en geeft de omstreden straf-
schop. Dit vroege sinterklaas ca-
deautje wordt door VEW feilloos be-
nut 0-1. Legmeervogels weet dan 
wat  het te doen staat en moet de 
aanval zoeken. In de 20ste minuut 
een hard schot van Bas Righarts op 
het VEW doel, wordt goed door de 
keeper gestopt. De weggeschoten 
bal wordt goed door een speler van 
VEW opgepikt geeft een mooie pass 

aan een aanvaller. Deze omspeelt 
simpel een paar Legmeervogels ver-
dedigers en rond het simpel af met 
schuivertje in de korte hoek 0-2 in 
de 21ste minuut. In de 32ste mi-
nuut krijgt Legmeervogels een vrije 
schop halverwege de helft van VEW. 
Deze wordt door strak in het straf-
schopgebied van VEW gebracht. 
De in het strafschopgebied staande 
Bas Righarts werkt de bal het doel 
in. Scheidsrechter fluit, wijs naar het 
midden, naar de stip of naar de ach-
terlijn. Loopt naar de grensrechter 
van VEW en keurt vervolgens op zijn 
advies het doelpunt af. Met een te-
leurstellende 0-2 achterstand gaat 
Legmeervogels rusten.
Legmeervogels gaat ongewijzigd de 
twee helft in. Legmeervogels is van-
af het begin feller en is de boven-
liggende partij en dringt VEW  te-
rug op eigen helft. In de 52ste mi-
nuut krijgt VEW een hoekschop te 
nemen. De indraaiende bal wordt 
door iedereen gemist en hobbelt 
bij de tweede paal het doel in 0-3. 
Feest bij VEW en treurnis bij Leg-
meervogels omdat het op dat mo-
ment het betere van het spel had. 
Met de moed der wanhoop wordt 
alles op de aanval gegooid en een 
op een gespeeld.

Stronkhorst beschermt 
Qui‑Vive ME4
Uithoorn - Afgelopen zaterdag leek 
het winkelcentrum Amstelplein wel 
een sporthal waar een hockey-toer-
nooi gaande was. De meiden van 
Qui-Vive E4 hadden de opdracht 
gekregen om 07:45 uur bij Keursla-
ger Gert Stronkhorst te verzame-
len in plaats van bij het clubhuis in 
de Kwakel. Met het slaapzand nog 
in de ogen stonden de meiden te 
wachten tot Gert zijn maaltijd-voor-
bereidende-werkzaamheden even 
kon onderbreken om hun toe te 
spreken. Het was de Keurslager op-
gevallen dat de meiden nog niet als 
een eenheid gekleed waren. Hier 
heeft Keurslager Stronkhorst voor 
het seizoen 2010-2011 een oplos-
sing voor bedacht. 
Alle meiden, trainster, coach en re-
gelneef kregen ieder hun persoon-
lijke wind- en regenjack met eigen-
naam op de mouw van Gert uitge-
reikt. Even is er nog gedacht aan 
“Deze lekkere hapjes worden ge-
sponsord door Keurslager Gert 
Stronkhorst” op de rug van het jack 
te drukken. Gelukkig paste deze 
tekst niet want de kans dat iemand, 

die langs de kant van het veld staat 
te kijen, dan wil proeven is natuur-
lijk groot en daar zitten we niet op te 
wachten. Veel tijd om te bedanken 
was er niet want de meiden moes-
ten om 08:30 uur op het veld staan 
om warm te lopen. Ook Gert moest 
natuurlijk weer snel verder met het 
treffen van voorbereidingen voor 
maaltijden want Keurslager Stronk-
horst staat niet voor niets bekend in 
Uithoorn en omstreken als “De spe-
cialist in lekker eten!”. Na met zijn 
alle op de foto te zijn geweest gin-
gen de meiden snel naar Qui-Vive 
om tegen Pinoké ME5 te spelen.
Helaas eindigde deze wedstrijd in 
een 3 -3 gelijkspel maar aan de 
nieuwe windjacks kan het niet ge-
legen hebben want die zitten als ge-
goten. Namens alle speelsters en 
begeleiders willen wij Gert hart-
stikke bedanken voor zijn bijdragen 
aan een nu al geslaagd hockeysei-
zoen. Laat de regen en wind maar 
komen, Qui-Vive meisjes E4 kan er 
tegen met hun nieuwe rode wind- 
en regenjacks van Keurslager Gert 
Stronkhorst.
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Prijzen winnaars kleurwedstrijd 
Modehuis Blok uitgereikt
Uithoorn - De kleurwedstrijd die 
BloKids afgelopen weken hield 
blijkt een groot succes te zijn ge-
worden. Kinderen kregen voor hun 
ingeleverde kleurplaat een cadeau-
bon t.w.v. 10 euro. Daarnaast loof-
de de kinderafdeling van Blok Mo-
de cadeaubonnen t.w.v. 250,-, 150,- 
en 100,- uit aan de drie kinderen die 
de beste slogan bedachten! Nie-
mand minder dan sinterklaas kwam 
vlak na de intocht in Uithoorn naar 
de modezaak om daar de winnaars 
bekend te maken. 

Door alle drukte in het verkeer werd 
het nog even spannend of alle win-

naars aanwezig konden zijn maar 
gelukkig had sint de tijd om op de 
winnaars te wachten.
De 9-jarige Quinten van Stijn won 
de eerste prijs met “De nieuwste 
modehits vind je bij BloKids”, Im-
me de Hertog van 5 jaar werd twee-
de met “Ik ben blits in kleding van 
BloKids”. De 3-jarige Tessa van Dijk  
won de derde prijs met “Bij BloKids 
is het altijd raak, daarom komen wij 
er ook zo vaak!”.
Kinderen kunnen hun kleurplaat 
nog inleveren t/m aanstaande za-
terdag. Ga naar 
www.blokmode.nl/kleurwedstrijd 
om de kleurplaat te downloaden.

Dit weekend weer 
volop korting bij Big L
Regio - Het einde van het jaar na-
dert alweer, nog een paar weken en 
dan zit het jaar er al weer op. De ge-
zelligste tijd van het jaar komt eraan. 
De verjaardag van de sint staat voor 
de deur, de kerstman staat te pope-
len om te komen en voor je het weet 
staat iedereen weer te proosten op 
een nieuw jaar.
Ook een dure tijd, veel geld wordt 
eruit gegeven aan cadeaus, lek-
ker eten en mooie kleding om goed 
voor de dag te komen. Om geld te 
besparen op een trendy outfit moet 
je zeker dit weekend naar Big L in 
de Zijdstraat komen. Er is ruimte no-
dig in de magazijnen voor het nieu-
we seizoen dat straks aanbreekt, 
veel kleding gaat daarom dit week-
end weg met kortingen tot 50% en 
dat is een lekkere besparing in de-
ze dure tijd. Zowel op hun damesaf-
deling als op hun herenafdeling vol-
op aanbiedingen met de actie ma-
gazijnverkoop.

Sint shopt bij Big L
Kun je nog steeds niet bedenken 
wat je aan de sint moet vragen voor 
pakjesavond? Big L heeft een gro-
te keuze aan riemen, boxershorts, 
trendy shawls en mutsen en ga zo 
maar door. Uiteraard ontbreekt het 
ook niet aan de nieuwste mode van 
o.a. de merken G-Star, Desiqual en 
Only. Als je twijfelt aan de smaak 
van de foedheiligman, vraag je ge-
woon een cadeaubon die je dan zelf 
lekker kan besteden! Om je goed 
van dienst te zijn de laatste weken 
van het jaar, is Big L extra geopend 
met extra koopavonden voor de sint 
en kerst. Ook zondag 19 december 
zal de winkel geopend zijn, houdt de 
krant in de gaten dus!
De medewerkers van Big L zien je 
graag dit weekend. Vrijdag 26 no-
vember is de winkel geopend van 
10-21 uur en zaterdag 27 november 
is de winkel geopend van 10-17 uur.
Tot ziens bij Big L.

Voorbereidingen zo goed als afgerond:

Kerstmarkt Uithoorn aan 
de Amstel is bijna vol

Uithoorn - “We kunnen verheugd 
mededelen dat steeds meer onder-
nemers en bewoners zich aanmel-
den voor de grootse Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel. Op dit mo-
ment zitten we op 151 kramen die 
zich zullen presenteren op de Kerst-
markt. Aanmelden kan nog tot en 
met dinsdag 30 november aan-
staande, dan moeten we de inschrij-
vingen stoppen”, zo laat de organi-
satie van de Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel ons weten.

“Steeds meer ondernemers zien in 
wat voor spektakel het gaat worden 
en geven zich op om ons via spon-
soring te steunen in ons plan om 
van deze kerstmarkt een spektakel 
te maken. 

De hoofdsponsors zijn: Phanos, Al-
bert Heijn Jos van den Berg en voor 
alle activiteiten zoals kerstmannen, 
de arrenslee, kinderattracties, etc. 
hebben alle buurtbeheren uit Uit-
hoorn en De Kwakel zich opgewor-
pen, geweldig!

Daarnaast zijn we onze andere 
sponsors van Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel erg, heel erg dank-
baar dat we er met z’n allen zo’n 
mooie evenement van kunnen gaan 
maken.

Deze sponsoren zijn:
Solinas bv Uithoorn, Cequ Holding 
bv Uithoorn, BOP Opleidingen Am-
stelplein Uithoorn, Rabobank Uit-
hoorn, ABN-AMRO bank Uithoorn, 
UBA bouw Uithoorn, Sauna Amste-
land Uithoorn, Leenders Business & 
Partycatering De Kwakel, Stichting 
Werkgroep Horeca Uithoorn, Schijf 
Uithoorn, Total Prepress Uithoorn, 
Rian van der Veldt De Kwakel, SBBU 
beveiliging Uithoorn, NHAR Enter-
tainment Uithoorn, Krijtenberg Mu-
sic Store Uithoorn, M. Plasmeijer 
Uithoorn, Drinken en Zo Uithoorn, 
Arrow Cleaning Uithoorn, EKZ Uit-
hoorn, Administratie en Adviesburo 

John de Vries bv Uithoorn, Vrumo-
na drinks.
Sponsors mogen zich ook nog 
steeds melden, graag zelfs, want 
ook het Goede Doel: ThamerThuis in
De Kwakel willen we een leuk be-
drag kunnen overhandigen”, aldus 
de organisatie. 

Storten
Bij Albert Heijn Jos van den Berg 
kunt u in de daarvoor bestemde ton 
bij de emballageautomaat uw em-
ballagebon deponeren wat ook bij-
draagt aan een mooie bedrag voor 
ThamerThuis. Voor eenieder die 
ook graag wil storten voor dit Goe-
de Doel, dat kan ook op rekening-
nr. 45.35.04.752 t.n.v. Goede Doel 
Kerstmarkt 2010. Ook zal er op de 
Kerstmarkt de hele dag gecollec-
teerd worden.
Deze kerstmarkt zou niet van de 
grond kunnen komen zonder de in-
zet van een groepje hardwerkende 
vrijwilligers. Er is erg veel te rege-
len van hand- en spandiensten tot 
het regelen van het verkeer. Wie wil 
kan zich nog altijd beschikbaar stel-
len of aanmelden bij de organisatie 
van de Kerstmarkt Uithoorn aan de 
Amstel, Kees Veltman, Han Nollen, 
Jos Brouwer of Jos van den Berg. 
“Daarnaast hebben we van de Ge-
meente Uithoorn een wondermooi 
geschenk gekregen wat we op een 
later tijdstip pas bekend gaan ma-
ken maar wat de Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel mooi zal gaan 
kleuren. Verder natuurlijk vele kerst-
cadeaus en artikelen die ten toon 
gespreid zullen worden.

Volgende week woensdag 1 de-
cember zal in deze krant een prach-
tig programmaboekje worden ver-
spreid.

Maar liefst 47.500 huis aan huis in 
gemeente De Ronde Venen, Uit-
hoorn, De Kwakel en Aalsmeer, Rij-
senhout en Kudelstaart. Dus houd 
uw ogen gericht op de brievenbus.

Jong ontmoet oud tijdens herfst-
bingo in Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op dinsdagmiddag  
vond er in Zuwe Maria-Oord een 
herfstbingo plaats met bewoners 
van het zorgcentra en kinderen van 
de St. Jozefschool uit Vinkeveen. De 
bingo was een initiatief van de Riki 
Stichting en heeft als doel het con-
tact tussen kinderen en ouderen te 
bevorderen. Hoewel de leerlingen 
van de nabijgelegen St. Jozelfschool 
wekelijks in het zorgcentra helpen, 
vonden de medewerkers van de sec-
tor Welzijn van Zuwe Maria-Oord dit 
een leuk initiatief van de Riki Stich-
ting. Samen (bingo) spelen geeft 
plezier en gezelligheid. En zo zat op 
dinsdag 16 november de recreatie-
ruimte helemaal met 27 kinderen en 

ruim 60 bewoners. De kinderen za-
ten verspreid tussen de bewoners en 
hadden samen een kaart om de bin-
go te spelen. Als prijs was er voor al-
le kinderen een chocoladeletter en 
voor de bewoners bonbons of een 
chocoladeletter. De prijsjes werden 
aangeboden door de Riki Stichting. 
Het was een gezellige drukte.
In december gaat een andere groep 
leerlingen van de St. Jozefschool hel-
pen om de kerstpakketjes, geschon-
ken door de Riki-stichting, persoon-
lijk bij alle bewoners van Zuwe Ma-
ria-Oord en Vinkenoord te brengen. 
Dit is een jaarlijks terugkerende ac-
tie die erg gewaardeerd wordt door 
de bewoners.

Huldiging jubilerende zangers
Uithoorn - Elk jaar rond de twee-
de helft van november – in de buurt 
van het feest van Cecilia, de patro-
nes van veel koren en zangers – zet 
de Emmaüsparochie die mensen in 
het zonnetje die door hun langjarig 
lidmaatschap van het koor een ex-
tra bijdrage geven aan de vieringen.
Dit jaar was er een bijzondere jubi-
laris!  Theo Groot zingt al 60 jaar als 
tenor en voor zo´n lange staat van 
dienst heeft de Gregoriusvereniging 
geen standaardspeld en oorkonde. 
De andere jubilaris, Mevrouw Cis 
van Eijk-van der Velden, zingt al 25 
jaar als alt haar partij.
Mevrouw Ria van der Werff sprak 
namens het Parochiebestuur op het 
einde van de viering, waarin pas-
tor Woolderink was voorgegaan. Zij 
nam de toehoorders mee naar een 
sprookjeseiland waar allerlei soor-
ten vogels hun gezang lieten ho-
ren. Zo keerde zij weer terug in de 
gewone mensenwereld waar zij dus 

ook van die goede zangers had ge-
hoord.
Zij memoreerde de lange staat van 
dienst van Theo Groot, die al zo-
veel jaren zijn stem laat horen. Aan-
vankelijk in het Ceciliakoor van de 
Schans, waarvan hij ook nog een 
tijd voorzitter was, na de fusie in 
het Emmauskoor. Ook laat Theo zijn 
stem horen in het Gregoriaans koor.
Cis van Eijk zingt al 25 jaar haar alt-
partij en staat erom bekend nooit 
een repetitie over te slaan.
Pastor Woolderink spelde hierna bij 
Cis van Eijk de speld op voor 25 jaar 
lidmaatschap en reikte haar de bij-
behorende oorkonde uit.
Voor Theo Groot was er een specia-
le oorkonde en een onderscheiding 
met het getal 60 erin verwerkt. Na 
afloop was er in Trefcentrum van de 
Parochie gelegenheid de jubilaris-
sen te feliciteren en het koor zette 
dat samenzijn daarna nog met een 
drankje voort.

Daarom moet de bus-
sluis in Meerwijk open!
Ik wil graag even reageren op 
het artikel van het Comité Bus-
sluis in de Nieuwe Meerbode 
van 17 november j.l. Volgens 
mij wordt er in de media in Uit-
hoorn ten onrechte de indruk 
gewekt dat er alleen maar te-
genstanders m.b.t. de voorge-
nomen openstelling zijn. Wij 
zijn in 1998 in Meerwijk-West 
komen wonen en hebben ons 
al die jaren al verbaasd over 
en geërgerd aan het feit dat er 
midden in een rondweg door 
onze woonwijk een bussluis 
geplaatst is, waardoor wij, om 
bijv. naar het winkelcentrum 
Amstelplein te komen, hele-
maal moeten omrijden, via de 
zeer drukke N201 en langs 
een tweetal niet op doorstro-
ming ingestelde verkeerslich-
ten. Inwoners van Meerwijk-
Oost kennen dat ongemak 
niet. 

Ik geloof dan ook helemaal niet 
dat, zoals de schrijvers stellen, 
heel veel inwoners van Meer-
wijk tegen de openstelling zijn. 
Integendeel. Ik denk dat met 
name inwoners van Meerwijk-
West de openstelling zeer zou-
den toejuichen. Echter, het Co-
mité Bussluis, waarvan de le-
den zeer waarschijnlijk voor-
namelijk uit Meerwijk-Oost af-
komstig zijn en aan of nabij de 
rondweg wonen, heeft in kor-
te tijd enorm veel lawaai ge-
maakt, waardoor je de indruk 
krijgt dat iedereen tegen de-
ze openstelling is. De voor-
standers hoor je namelijk in dit 
soort kwesties zelden. 

De argumenten die de tegen-
standers hanteren zijn maar 
voor een deel terecht. Zo ge-
loof ik bijvoorbeeld helemaal 
niet in een toename van het 
autoverkeer in de vorm van  
sluipverkeer, want het lijkt mij 
zeer onwaarschijnlijk dat men, 
komende van de N201, drie 
km door Meerwijk zou omrij-
den om vervolgens verderop 
weer aan te sluiten in de fi-
le voor het stoplicht. De aan-
wezigheid van scholen langs 
het traject vormt evenmin een 
beletsel voor openstelling. De 
scholen worden van de open-
bare weg gescheiden door een 
hek en een zeer breed voet- 
en fietspad. Bovendien zijn er 
overal in ons land soortgelij-
ke woonwijken met rondwe-
gen te vinden waar de aanwe-
zigheid van scholen geen en-
kel probleem oplevert. Mocht 
men bevreesd zijn dat er te 
hard gereden zou worden, dan 
kan men dit eenvoudig oplos-
sen door het aanbrengen van 
verkeersdrempels of ande-
re snelheidsremmende obsta-
kels. Ook dient men te beden-
ken dat er voor inwoners van 
Meerwijk-West bij calamitei-
ten maar één ‘vluchtweg’ be-
schikbaar is als de bussluis 
niet verdwijnt. 

Kortom: openstellen die bus-
sluis!

Met vriendelijke groet,
M. Hoeve 

Zwarte Mees 4
Uithoorn (Meerwijk-West)
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Meldpunt Zorg en Overlast
Uithoorn - Ziet u wel eens iemand 
in uw buurt dwalen, doelloos, ver-
ward en misschien wel vervuild? 
Ziet u die ene buurvrouw nooit 
meer, terwijl u voorheen altijd een 
praatje maakte? U ziet haar wel 
eens over straat lopen, maar als u 
aanbelt doet ze niet open? Onder-
vindt u geregeld geluidsoverlast van 
uw buren? Of komt er een enorme 
stank uit het huis van een buurtbe-
woner? U heeft de buren er al een 
aantal keer op aangesproken, maar 
de overlast stopt niet? Bent u hulp-
verlener en houdt juist die cliënt 
waar u zich zorgen over maakt, al-
le hulp op afstand? Sommige men-
sen weten niet hoe ze de juiste in-
stantie kunnen bereiken, schamen 
zich of durven simpelweg geen hulp 
te vragen. De problemen waar men-
sen in verkeren, kunnen om die re-
den steeds groter worden. Bij het 
meldpunt zorg en overlast kunnen 
bewoners, hulpverleners, vrijwilli-
gers en mantelzorgers terecht uit de 
gemeentes Amstelveen, Uithoorn, 
Aalsmeer en Ouder-Amstel. Zij kun-
nen advies en ondersteuning krij-
gen bij het terugdringen van over-
last of wanneer zij zich zorgen ma-
ken om (buurt)bewoners. 

Werkwijze
Het meldpunt is erop gericht om 
zo snel mogelijk de juiste hulp in 
te schakelen. Om dat te realise-
ren werkt het meldpunt samen met 
veel instanties. Medewerkers van 
het meldpunt gaan niet zelf op mel-
dingen af en verlenen geen hulp. 
Een medewerker van het meldpunt 
neemt uw vraag in behandeling. De 
ernst en de juistheid van de mel-
ding wordt onderzocht, onder ande-
re door navraag te doen bij andere 
instanties. De medewerker zal u al-
tijd vragen of uw melding al bekend 
is bij de personen over wie het gaat.
Als besloten wordt dat er een huis-
bezoek plaats moet vinden, zal dat 
gedaan worden door iemand van de 
GGD (Vangnet en Advies) of van het 
Steunteam. Wanneer de situatie ge-
heel in kaart is gebracht, wordt de 
juiste hulp ingeschakeld en zorgt 
het meldpunt voor een terugkoppe-
ling naar de melder.

Wanneer kunt u melden?
Zorg: 
Bij zorgmeldingen kunt u denken 
aan: verwaarlozing, vervuiling, so-

ciaal isolement, verslaving, psychi-
sche problemen, ouderenmishan-
deling, dementie.

Wanneer u zich zorgen maakt over 
deze groep mensen, kunt u een 
melding doen bij het meldpunt zorg 
en overlast. Ons werk zal erop ge-
richt zijn zo snel mogelijk de juiste 
hulp in te schakelen voor deze men-
sen.

Overlast: 
Bij overlast kunt u denken aan: 
geluids- of stank overlast
scheldpartijen
hinderlijk gedrag
Voor alle gevallen van overlast geldt 
dat het aanhoudend of steeds te-
rugkerend moet zijn.

Het werk zal erop gericht zijn de 
overlast te verminderen of te doen 
stoppen. Soms is daarbij één ge-
sprek voldoende, maar soms is het 
ingewikkelder en zal een juridische 
procedure gestart moeten worden. 

Hoe kunt u melden?
Bellen: 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
12.00 op 020-5430440
Indien we u niet gelijk te woord kun-
nen staan, wordt u zo snel mogelijk 
teruggebeld. 

Persoonlijk: 
Vind u het prettiger om een melding 
persoonlijk te doen, dan kan dit op 
afspraak.
Een afspraak kunt u maken via 020-
5430440 (ma t/m vrijdag 09.00 tot 
12.00).
De afspraak zal plaatsvinden op de 
Dr. Willem Dreesweg 2, 1185 VB 
Amstelveen. 

Mailen:
meldpuntzorgenoverlast@vitawel-
zijnenadvies.nl

Vergeet daarbij niet de gegevens 
van de persoon over wie u meldt en 
uw eigen gegevens te noemen.
Gegevens die in elk geval nodig zijn:
naam, adres, telefoonnummer
reden van melden 
eventueel geboortedatum

Uw meldingen worden in vertrou-
wen behandeld.
Anonieme meldingen worden ech-
ter niet in behandeling genomen.



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 24 november 2010

Het einde nadert bij BVU
Uithoorn - Op maandag 15 novem-
ber speelde Bridge Vereniging Uit-
hoorn (BVU) de 5e en op 1 na laat-
ste ronde in de 2e parencompetitie. 
De uitslagen: 
A-lijn: 
1 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer 64,17%
2 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit 57,29%
3 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster 54,17%
4 Tineke van der Sluijs
& Huib van Geffen 52,78%
5 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg  51,74%
Tiny van Drunen
& Thea Kruyk 51,74%
7 Stenny Limburg
& Herman Limburg  50,35%
B-lijn: 
1 Greet Stolwijk
& Henk Stolwijk 65,00%
2 Loes Kroon
& Theo Vermeij 62,50%
3 Nel de Ruiter
& Cees Harte 55,00%
4 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 50,83%
5 Monique Verberkmoes
& Corry van Tol 50,00%

Tini Lotgerink
& Johan Lotgerink 50,00%

Zowel en de A als de B is de num-
mer 6 opgeklommen naar plaats 3 in 
de totaalstand. Onderin de A is het 
dringen geblazen, ten minste 6 pa-
ren “vechten” voor de 4 degradatie 
plekken. De BVU speelt op maan-
dagavond van 19.45 tot 23.00 uur in 
de grote zaal bij de bar in sporthal 
de Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer mee spelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Heren 1 van Qui Vive 
weer geen punten!!
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de uitwedstrijd tegen Push in 
Breda op het programma! Een ploeg 
die bovenaan in de competitie mee 
kan draaien en dus een lastige te-
genstander is. Het doel was dan 
ook vanaf het begin af aan duidelijk: 
vol erop vanaf de eerste minuut. De 
mannen uit Breda kregen het dan 
ook gelijk flink moeilijk in de ope-
ningsfase met het uiterst agressieve 
naar voren jagende Qui Vive. Resul-
taat was enkele kansen en uiteinde-
lijk een corner. Deze werd op zeer 
schone wijze verzilverd door Wouter 
Otto die vanaf de kop van de cirkel 
een push recht boven het hoofd van 
de keeper plaatste waarop de kee-
per geen antwoord had, 0-1! He-
laas werd Push daarna sterker en 
zakten de mannen uit de Kwakel 
in. Geleidelijk aan verloren ze dan 
ook de grip op de eerste helft. On-
danks het goede verdedigen lange 
tijd kon een doelpunt niet uitblijven 
voor Push. Dit werden er in korte tijd 
zelfs 3. Twee veldgoals en 1 corner 

zorgden voor een ruststand van 3-1 
voor Push. De frustratie in de kleed-
kamer was dan ook waarneembaar. 
De beuk moest er wederom in. Ge-
lijk werd Push teruggedrongen en 
kwamen de mannen van Qui Vi-
ve steeds vaker in en rond de cir-
kel. Dit resulteerde in een strafcor-
ner waaruit een strafbal werd ge-
haald. Danny Bakker pushte de-
ze beheerst binnen en 3-2 was een 
feit. Binnen 2 minuten leggen de 
mannen uit Breda, op briljante wij-
ze, de 4-2 erin. Het spel golfde daar-
na op en neer. Over en weer werden 
er kansen gemist. De stand bleef 
onveranderd en de ploeg kon weer 
met 0 punten naar huis. Er werd een 
prima pot op de mat gelegd en er 
wordt steeds langer een hoog ni-
veau volgehouden. De aankomen-
de twee wedstrijden, aankomende 
zondag thuis tegen hockeyclub de 
Gooische,  moeten worden gewon-
nen om echt afstand van de onder-
ste regionen te nemen. En daarbij is 
steun van harte welkom!!

KDO Rugby bezoekt interland 
Nederlands Rugbyteam

De Kwakel - Afgelopen zaterdag, 
20 november, zijn de jeugdleden 
van KDO Rugby door de Nederland-
se Rugby bond uitgenodigd voor de 
interland van het Nederlands rug-
byteam tegen Tsjechië. Deze wed-
strijd werd gespeeld voor de zo-
genaamde European Nations Cup 
waar ze in de eerste klasse uitko-
men. De wedstrijd werd in een vol 
stadion gespeeld op het terrein van 
de Nederlandse rugbybond in Am-
sterdam. Na een ruststand van 3-8 
werd er helaas met 13-25 verloren. 
Een geflatteerde uitslag, want Ne-
derland liet geregeld sprankelend 
rugby zien. Helaas werden indivi-
duele fouten genadeloos afgestraft 
door de Tsjechen. De KDO rugby-
ers hebben hun uiterste best ge-
daan om Nederland naar de over-
winning te schreeuwen, maar he-
laas heeft dat niet mogen helpen. 
Al met al een erg leuke ervaring om 
eens een wedstrijd van het Neder-
lands Team te mogen bezoeken en 
we willen hierbij iedereen hartelijk 
bedanken die hierbij betrokken is 
geweest. Op de foto ziet u de uitge-
nodigde jeugdspelers met het Ne-
derlands team.

Het Steenbok RunningTeam 
zoekt Partners/Sponsors

Regio - In september 2009 is de 
stichting Steenbok RunningTe-
am opgericht. Het is een ambitieus 
team dat, met AKU in Uithoorn als 
‘thuisbasis’, zich tot doel stelt regi-
onale hardlooptalenten naar de Ne-
derlandse top te helpen. De regio 
loopt globaal gezien van Haarlem 

tot Hilversum en Amsterdam tot Al-
phen aan de Rijn. Inmiddels bestaat 
het team uit 14 getalenteerde atle-
ten uit Uithoorn en Mijdrecht (AKU), 
Amstelveen (Av Startbaan) en Hil-
versum (GAC). De stichting zorgt 
voor training, coaching en het faci-
literen in samenwerking met Run-

nersworld uit Haarlem, Brooks uit 
Leusden en WEA accountants uit 
Uitgeest. Daarnaast wordt intensief 
samengewerkt met een deskundig 
begeleidingsteam en een Commis-
sie van Aanbeveling, welke voorna-
melijk bestaat uit oud topsporters.
De eerste resultaten zijn zeer be-

moedigend: de huidige atleten zijn 
afgelopen seizoen 2009 – 2010 
goed geweest voor 7 medailles op 
Nederlandse Kampioenschappen 
en een flink aantal top-10 noterin-
gen op nationale ranglijsten. Boven-
dien is talent Wouter Heinrich on-
langs uitgenodigd voor een inter-
land wedstrijd in het Belgische Mol. 
Daarmee heeft het team in toene-
mende mate een landelijke uitstra-
ling. Gedetailleerde informatie over 
het team en de prestaties is te vin-
den op www.steenbokrunningte-
am.nl. 
Ter vergroting van de mogelijkhe-
den voor professionele begeleiding 
is het team op zoek naar Partners/
Sponsors. Daarbij denken we aan 
een invulling op maat t.b.v.:
- naamsbekendheid en vergroting 
van positieve effecten naar zowel de 
Partner als het Steenbok Running-
Team. 
- denk hierbij aan reclameborden 
langs de atletiekbaan, 
- de mooie website waar o.a. be-
drijfslogo’s geplaatst kunnen wor-
den en het 
- verzorgen door de trainers van cli-
nics en bedrijfspresentaties bij de 
partners met ‘doel- en resultaatge-
richtheid’ als onderwerp. 
- Desgewenst is er ruimte om de 
bedrijfsnaam aan de naam van het 
team te verbinden.

Het RunningTeam streeft er naar om 
op professionele wijze zowel de ei-
gen organisatie als de relatie naar 
haar Partners in te vullen. Indien u 
interesse heeft om een sportieve 
samenwerking met het Steenbok 
RunningTeam aan te gaan, neemt 
u dan contact op met: H.M. Bouw-
meester
M: 06 53 989 162. : bert@steen-
bokrunningteam.nl

Argon en koploper
FC Oss delen de punten
Mijdrecht -In een spannende maar 
voetballend niet altijd hoogstaande 
confrontatie hebben Argon en FC 
Oss de punten gedeeld. Lang wist 
Argon de vroeg verkregen voor-
sprong vast te houden, maar FC 
Oss wist toch een punt uit Mijdrecht 
mee te nemen. De eerste minuten 
van de wedstrijd liet FC Oss direct 
zien waarom het hoog geklasseerd 
is. Met snel combinatievoetbal lieten 
de Brabanders zien dat Argon een 
pittige middag tegemoet ging. Na 
een afwachtende beginfase kwam 
Argon na een minuut of tien voor 
het eerst in de buurt van het doel 
van keeper Richard Arends. Nicolai 
Verbiest mocht aanleggen voor een 
vrije trap aan de zijkant van het veld. 
De linksback van Argon draaide de 
bal scherp voor het doel en Arends 
zag de bal tot zijn ontsteltenis in een 
keer in de lange hoek zeilen: 1-0.

Voorsprong
Met deze voorsprong op zak kon 
Argon vanuit de gesloten organi-
satie met de counter op zoek gaan 
naar meer en dit kwam er een paar 
minuten later bijna ook toen een 
vrije trap van opnieuw Verbiest maar 
rakelings langs de voor Argon ver-
keerde kant van de paal vloog en 
Oss keeper Arends opgelucht adem 
kon halen. In deze fase van de wed-
strijd kwam FC Oss er weinig aan te 
pas kwam Argon met vlotte combi-
naties en goede passing veelvuldig 
in de buurt van het vijandelijke doel. 
In de dertiende minuut was er weer 
een goede mogelijkheid voor Argon 
toen Johua Patrick een diepe bal op 
waarde ingeschatte maar de uitge-
komen Arends kon net een voetje 
tegen de bal krijgen en voorkwam 
zo dat Patrick de bal in het verlaten 
doel kon schuiven. 

Ingekopt
Na een kwartier spelen voorkwam 
de latere ‘man of the match’ Tuan 
Truong Minh dat FC Oss spits Jean 
Black op het doel van de uitstekend 
keepende Kevin Rijnvis kon schie-
ten door net voordat de spits wilde 
schieten het leer uit het zestienme-
tergebied van Argon te werken. Het 
in grote getale opgekomen publiek 
zag in het najaarszonnetje dat  Ar-
gon goed wegkwam toen een goed 
genomen corner werd ingekopt 
maar Aziz Ouaouirst bij de eerste 
paal dat deed waar hij voor stond 
en de 1-1 voorkwam. Uit de daar-
op volgende rebound schoot Geof-
frey Glatà hard in maar raakte zijn 
medespeler Emrullah Guvenc waar-
door ook dit gevaar niet resulteerde 

in de gelijkmaker. Vlak na deze ha-
chelijke momenten voor het Argon 
doel was FC Oss alweer gevaarlijk 
toen Kevin van Essen volledig mis 
zat en Black een goede mogelijk-
heid bood, die niet aan de spits be-
steed was. Uit de tegenaanval kreeg 
Argon de grootste kans van de eer-
ste helft toen een perfecte steek-
bal van Thabiso van Zeijl bij Jos-
hua Patrick terecht kwam, maar de-
ze schoof de bal vlak naast het doel 
van de uitstormende keeper Arends.

Niet goed
Het intensieve spel van de eerste 
helft wisten beide ploegen niet vol 
te houden en vooral bij Argon was 
de aansluiting van het middenveld 
naar de voorhoede niet goed ver-
zorgd. Twee uitstekende acties van 
Patrick Lokken gevolgd door een 
prima voorzet vonden geen mede-
speler omdat er geen goede aan-
sluiting was. FC Oss ging op zoek 
naar de gelijkmaker, maar deed dit 
zonder echt gevaarlijk te worden. 
De goede organisatie was bij Argon 
even weg toen Thabiso van Zeijl zijn 
plaats af moest staan aan Biekman 
en het middenveld even onderbe-
zet was. FC Oss profiteerde hier op-
timaal van. Een vrije trap op de rand 
van de 16 meter van Argon, na een 
gestrekt been van Kevin van Essen 
werd direct via de onderkant van 
de lat achter Kevin Rijnvis gescho-
ten. Scheidsrechter Holties keur-
de het doelpunt van Serdal Guvenc 
goed, ondanks dat een dergelijke 
overtreding een indirecte vrije trap 
zou moeten opleveren en de verder 
uitstekend leidende scheidsrech-
ter deze in eerste instantie ook leek 
te geven: 1-1. Tot in de laatste mi-
nuut van de blessuretijd leken bei-
de ploegen vrede te hebben met de 
eindstand, maar een nu wel indirec-
te vrije trap van Guvenc zorgde nog 
voor spannende momenten voor het 
doel van Kevin Rijnvis. De Ossena-
ren wisten de bal niet meer tussen 
de palen te krijgen en namen zo 
dus een voor hen enigszins teleur-
stellend punt mee naar Oss. Argon 
pakt een verdienstelijk punt tegen 
een beter voetballende tegenstan-
der maar met de inzet werd dit ruim-
schoots gecompenseerd. 
Opstelling Argon: Kevin Rijnvis, Ro-
ry van Gulik, Jocelino de Sa, Tu-
an Truong Minh, Nicolai verbiest, 
Kevin van Essen, Thabiso van Zeijl 
(69e min. Brayton Biekman), Anton 
den Haan, Patrick Lokken, Aziz Oua-
ouirst (85ste min Erik Mulder) , Jos-
hua Patrick (78ste min. Lorenzo Las-
sooij).

Gezocht:  Maatjes m/v
Aalze: “Mahin kon soms door al die 
 papieren ‘het bos’ niet meer zien. 
Nu denk ik met haar mee en dat 
geeft haar meer inzicht. We hebben 
veel lol en ik leer meer over haar 
 cultuur.” Aalze is Maatje. Ook u kunt 
Maatje zijn, bijvoorbeeld voor een 

tienermoeder, een schoolgaande 
 jongere of een vluchteling. Gewoon 
om diegene tijdelijk een steuntje in 
de rug te geven. Als mentor, als 
coach, als Maatje! Ontdek, net als 
Aalze, dat dit voor allebei hele leuke 
momenten oplevert.

Zoek waar u nodig bent: www.ikwordmaatje.nl

Ik kom niet uit mijn 
administratie

Ik denk met je mee



pagina 24 Nieuwe Meerbode  - 24 november 2010

De 
Peper
notenroad
show streek 
afgelopen weekend neer in 
Uithoorn in Winkelcentrum Amstel-
plein. Plofpiet en Uitslaappiet vertelden de 
vele aanwezige kin-
deren hoe het er aan toe gaat 
op de Pietenschool. 

Heel veel ouders en kinderen stonden de Pieten 
op te wachten en het werd een groot feest. Zo 
kwamen de kinderen onder andere te weten wat het
lievelingseten van Sinterklaas is en wat je allemaal moet 
kunnen als Zwarte Piet. De Pieten die ook een minipiet PIO
(red.: Piet in Opleiding) hadden meegenomen gaven ook dansles
aan de aanwezige kinderen en ze konden meedoen met het onderdeel 
raad een lied en schoorsteen vullen. 

Natuurlijk kregen de kinderen die mee mochten doen op het podium een originele Pepernotenroadshow 
button als aandenken en de winnaar kreeg een chocoladeletter. Aan het einde van de show kregen alle  aanwezige 
kinderen een kleurplaat en pepernoten van de Pieten.  In het centrum liepen ook nog twee Pieten die de kinderen 
die dat wilden sminckten. Kortom, het was weer reuze gezellig in winkelcentrum Amstelplein.

De 
Peper
notenroad
show streek 
afgelopen weekend neer in 
Uithoorn in Winkelcentrum Amstel-
plein. Plofpiet en Uitslaappiet vertelden de 
vele aanwezige kin-
deren hoe het er aan toe gaat 
op de Pietenschool. 

Heel veel ouders en kinderen stonden de Pieten 
op te wachten en het werd een groot feest. Zo 
kwamen de kinderen onder andere te weten wat het
lievelingseten van Sinterklaas is en wat je allemaal moet 
kunnen als Zwarte Piet. De Pieten die ook een minipiet PIO
(red.: Piet in Opleiding) hadden meegenomen gaven ook dansles
aan de aanwezige kinderen en ze konden meedoen met het onderdeel 

  Pepernoten road sho w   in W inkel centrum

Amstelplein  groot succes!
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Sinterklaasfeest bij Legmeervogels 
Handbal weer een groot succes
Uithoorn - Vrijdag 19 november 
vierde de  handbaljeugd van Leg-
meervogels het Sinterklaasfeest in 
het clubgebouw. Rond 17.00 uur 
kwamen de speelsters van de A, B 
en C teams samen met  hun coa-
ches en trainers binnenlopen. Vanaf 
17.30 uur werd er eerst gezamenlijk 
patat met kroket of frikadel gege-
ten. Na het eten werd er het Hints-
spel gespeeld. Alle teams hadden 
“hintsopdrachten” gekregen om uit 
te beelden. Het team dat het bes-
te en leukste de opdrachten uit wist 
te beelden was het A1-team, en het 

C3-team won de prijs voor het team 
dat de meeste opdrachten goed 
wist te raden. De speelsters wa-
ren vrolijk bezig met het spel toen 
Sinterklaas met een aantal van zijn 
Pieten ze met een bezoek verras-
te. De Sint was goed op de hoog-
te van de gebeurtenissen bij Leg-
meervogels. Hij had vernomen dat 
er bij de handbalclub het afgelopen 
jaar veel werk was verricht. Zo zag 
hij de twee prachtige nieuw aange-
legde handbalvelden en maakte hij 
kennis met het nieuwe meisjes C3-
team. Na afloop werd de Sint luid 

zingend door iedereen uitgezwaaid. 
Toen Sinterklaas eenmaal weer op 
pad was naar een volgend bezoek 
werd er in de kantine per team het 
“Sinterklaas Cadeau Spel” gespeeld. 
De avond werd afgesloten met de 
“stoelendans”. Rond 21.00 uur wer-
den alle kinderen opgehaald en kon 
de organisatie terugzien op een ge-
zellige avond. Namens alle kinderen 
wil de organisatie alle vrijwilligers - 
met name de dames van de keuken, 
en alle anderen die een pepernootje 
hebben bijgedragen, bedanken voor 
hun inzet. 

Waterpolo dames laten 
zich opnieuw aftroeven
Regio - Zaterdagavond moesten de 
dames van De Amstel uit tegen HPC 
in Heemstede. Net als in voorgaan-
de wedstrijden ging de wedstrijd in 
het laatste kwart verloren.
Zonder Yvonne W., Diana en Maai-
ke, maar met Dewi en Iris, werd be-
gonnen. De tegenpartij trok meteen 
fel ten aanval, maar ook de Amstel-
dames lieten zich niet onbetuigd. 
Toch was het HPC dat binnen een 
minuut op voorsprong kwam door 
een mooi doelpunt van hun num-
mer 10: 1 – 0. Twintig seconden la-
ter had een aanval van Hilde, De-
wi, opnieuw Hilde en Niké succes: 
1 – 1. Opnieuw twintig seconden la-
ter was nummer 10 van de thuis-
ploeg te sterk voor Hilde en kwam 
de stand 2 – 1 op het bord. De vol-
gende Amstelaanval, beginnend bij 
Colette werd voortdurend onder-
broken door overtredingen. Ninke 
kreeg een vrije bal mee, zij speel-
de Hilde aan die onreglementair ge-
stopt werd. Haar vrije bal naar Kate 
eindigde ook met een verdedigende 
fout. Toen de bal via Hilde bij Mireil-
le kwam waren de dertig seconden 
om. Na ruim drie minuten spelen 
vergrootte de thuisploeg de voor-
sprong naar 3 – 1. Nu was het num-
mer 13 van HPC. Met nog vijfen-
veertig seconden op de klok kwam 
een mooie aanval vanaf Colette, via 
Ninke, Yvonne V. bij Hilde die een 
vrije worp meekreeg. Haar pass op 
Kate was op maat en het stond 3 – 
2. Colette stopte een 5-meterbal en 
uit de tegenaanval zwom Dewi snel 
op en trok twee seconden voor tijd 
de stand gelijk: 3 – 3.

Nieuwe keeper
HPC bracht bij het begin van het 

tweede kwart een nieuwe keeper 
in. Na een halve minuut moest Kate 
voor straf naar de kant, maar Rian-
ne brak de aanval goed af. Een Am-
stelaanval met Rianne, Ninke, Hilde 
en Yvonne V. strandde op de kee-
per. HPC had meer succes, want 
na bijna twee minuten zette num-
mer 10 de thuisploeg weer op voor-
sprong: 4 – 3. Kate schoot uit een 
pass van Rianne net over en na ruim 
drie minuten moest Yvonne V. voor 
straf naar de kant. Het leverde de 
thuisploeg niets op. Een aanval met 
Yvonne V., Kate en Ninke eindigde 
bij Hilde die rakelings over schoot. 
De daarop volgende aanval werd 
steeds onderbroken door overtre-
dingen en daardoor liep deze uit de 
tijd. Colette speelde Kate aan, die 
op Ninke passte. Deze kreeg een 
vrije worp mee en speelde op Niké 
die keihard inschoot: 4 – 4. Met iets 
minder dan een minuut te spelen 
zette nummer 8 de thuisploeg weer 
op voorsprong: 5 – 4.Een vrije worp 
van Kate op Iris werd door de laat-
ste net gemist.
Nummer 10 van de thuisploeg ver-
overde de bal bij het begin van het 
derde kwart en via nummer 3 kwam 
de bal in handen van Colette. Deze 
zette een tegenaanval op via Ninke, 
Rianne en Kate. De vrije bal van Ka-
te kwam bij Ninke die meteen te-
rugspeelde op Kate. Haar achter-
waartse was voor de keeper. Binnen 
de minuut moest Ninke voor straf 
naar de kant, maar De Amstel ver-
dedigde goed. 

Mooie kans
Een vrije bal van Iris kwam bij Kate 
die de keeper op haar weg vond. De 
volgende aanval Van Colette, Ninke, 

Dewi en Mireille eindigde bij Ninke 
die een vrije bal meekreeg. Ze nam 
deze in een keer en daardoor werd 
het na twee-en-een-halve minuut 
gelijk: 5 – 5. Met minder dan een 
halve minuut op de klok wist num-
mer 10 van de thuisploeg opnieuw 
te scoren: 6 – 5. Toen nummer 3 van 
HPC voor straf naar de kant moest 
kreeg Niké een mooie kans, maar 
haar schot viel in het eindsignaal.
Ninke veroverde de bal bij het be-
gin van het laatste kwart, maar 
het schot van Kate ging net naast. 
Slecht opstellen van De Amstel 
toen Ninke voor straf naar de kant 
moest leidde in de eerste minuut al 
tot de 7 – 5, opnieuw van nummer 
10. Aanvallen van De Amstel wer-
den vrij vroeg afgebroken en ech-
te kansen kwamen er niet. Na twee-
en-een-halve minuut was nummer 9 
van de thuisploeg Colette met een 
hard schot de baas: 8 – 5. Een snel-
le Amstelaanval met Colette, Ninke 
en Hilde leek een doelpunt op te le-
veren, maar de scheidsrechter oor-
deelde anders. De Amstel kreeg op-
nieuw een goede kans toen met nog 
anderhalve minuut te spelen zij een 
man-meer hadden. Het schot van 
Ninke was een prooi voor de kee-
per van HPC. Hilde moest twintig 
seconden voor tijd naar de kant en 
na zeven seconden werd het nog 9 
– 5. De uitworp van Colette kwam 
bij Niké die opzwom en van afstand 
op doel schoot. De bal raakte buiten 
bereik van de keeper de lat en direct 
daarna klonk het eindsignaal.
In het laatste kwart van de wedstrijd 
gaven de Amsteldames de wedstrijd 
uit handen. De eerste drie partjes 
ging de strijd vrijwel gelijk op. Daar-
na was de thuisploeg te sterk.

Legmeervogels zondag stijgt
Uithoorn - Legmeervogels heeft af-
gelopen zondag eindelijk weer een 
overwinning weten te behalen. Te-
genstander Geindburgia werd met 
lege handen teruggestuurd naar 
Driemond. Een overwinning die niet 
alleen nodig was maar ook zeer ver-
diend. Geinburgia is er eigenlijk 
geen moment aan te pas gekomen. 
Legmeervogels is gedurende het 
gehele duel de baas geweest. 
Ook in deze wedstrijd is Legmeervo-
gels, net als in bijna alle voorgaan-
de wedstrijden, de baas op het veld 
en heeft Geinburgia zeker in de eer-
ste vijfenveertig minuten niets in te 
brengen. Het is Legmeervogels die 
de dienst uit maakt. Dan is het jam-
mer dat het grote veld overwicht in 
deze vijfenveertig minuten niet in 
doelpunten tot uiting gebracht kan 
worden. De enige keren dat Gein-
burgia in de buurt kan en mag ko-
men van doelman Patrick brouwer 
van Legmeervogels is uit stilstaan-
de situatie. Hoe mooi de combina-
ties er op het veld ook uit zien. Het 
is dan net de laatste pass die niet 
goed valt. Er is telkens wel een been 

van de Geinburgia spelers welke op 
het laatste moment een blok kan 
zetten.Legmeervogels heeft dan ook 
de pech dat een fraaie aanval opge-
zet door Robin Oussoren door Ste-
fan van Pierre net niet kan worden 
omgezet in een treffer; Stefan van 
Pierre komt een teenlengte tekort. 
Dat Legmeervogels veelvuldig voor 
het doel van Geinburgia mag komen 
is ook een compliment waar aan de 
middenvelders van Legmeervogels 
die bergen vol werk hebben verzet. 
De rust breekt aan met de bril stand 
op het scorebord. Vlak na de rust 
krijgt Geinburgia een beste moge-
lijkheid om de score te openen. Een 
glijpartij van Yannick van de Akker 
is de in leiding tot en van de weinige 
mogelijkheden die de gasten heb-
ben gekregen.

Uniek
Gelukkig wordt Yannick v.d. Akker 
weet Geinburgia deze unieke kans 
niet in een treffer om te zetten.  Dan 
komt er een fase in het duel waar-
in het op onverklaarbare manier wat 
grimmiger wordt in het veld en is de 

KDO B1 trots op hun 
nieuwe sponsor-shirts
De Kwakel - Voor dit seizoen hebben de junioren van veldvoetbal B1 een nieuwe shirt-sponsor gevonden. Op de 
shirts in het vertrouwde KDO-rood staat te lezen: J.H. Vosveld Schoonmaakdienst.
En wat doe je als je zo’n mooi nieuw shirt aan hebt? Winnen! En dat is dan ook precies wat de mannen doen. Sinds 
de aanvang van het seizoen is elke wedstrijd met winst voor de B1 geëindigd.

scheidsrechter verplicht om han-
delend op te treden. Een 5- tal ge-
le kaarten is dan het gevolg. Gele 
kaarten allemaal aan het adres van 
de gasten. Een speler loopt zelfs te-
gen zijn tweede gele kaart en kan 
dus vertrekken. Het komt er zelfs 
van dat de scheidsrechter het duel 
voor een 5-tal minuten moet onder-
breken. De directe aanleiding hier-
toe is het gedrag van de verzorgen 
van de gasten. Deze gebruikte taal 
aan het adres van de scheidsrechter 
waarvan deze niet is gediend. Het 
gevolg is dan ook dat deze man met 
een rode kaart het speelveld moet 
verlaten. Ook na deze verplichte 
rust blijft Legmeervogels de boven-
liggende partij en kan dit eindelijk in 
de 73ste minuut omgezet worden in 
een treffer. Op aangeven van Stefan 
van Pierre weet Bart v.d.Tol, in de 
58ste minuut in het veld gekomen 
voor Mels Bos, het net te vinden en 
staat Legmeervogels op een zeer 
verdiende 1-0 voorsprong. Dan gaat 
Geinburgia alles of niets spelen en 
komt de verdediging van Legmeer-
vogels voor de eerste deze middag 
onder druk te staan. Dit is ook een 
fase waarin doelman Patrick Brou-
wer een aantal keren handelend 
moet optreden. Als dan in de 90ste 
minuut Stefan van Pierre op aan-
geven van Bart v.d.Tol de 2-0 weet 
te score is de strijd gestreden en 
stapt Legmeervogels weer eens als 
overwinnaar van het veld. Door de-
ze winst stijgt Legmeervogels op de 
competitielader en laat nu CTO’70 
en KDO duidelijk achter zich
De volgende wedstrijd voor Leg-
meervogels is een bekerwedstrijd. 
Tegenstander is de zaterdag 1 van 
de FC Breukelen. FC Breukelen, dat 
uit komt in de 1ste klasse van de 
zaterdagcompetitie. De bekerwed-
strijd Legmeervogels zondag tegen 
FC Breukelen zaterdag wordt ge-
speeld op zaterdag 27 november 
en het aanvangstijdstip is 15.00 uur. 
Plaats van handeling is sportpark 
Randhoorn.

Legmeervogels F13 ontembaar
Uithoorn -  Meer dan op tijd kwa-
men de Legmeervogels F13 aan bij 
het sportcomplex van Amstelveen. 
Amstelveen Heemraad F4 was de 
volgende tegenstander. Legmeer-
vogels F13 wilde wederom 3 pun-
ten mee naar huis nemen om een 
aanval te kunnen doen op de top-
posities in de competitie. Met 61 
doelpunten voor in 8 wedstrijden 
en maar 13 tegen, zijn zeker goed 
op weg. De wedstrijd begon precies 
om negen uur met een indringend 
fluitsignaal van de Amstelveense 
scheidsrechter. Legmeervogels F13 
had de gebruikelijke 8 tegen 8 in-
gewisseld voor 7 tegen 7 en kon 
vandaag dus over 2 wisselspelers 
beschikken. Door de roulatie van 
plekken startte Alex op het doel. 
Hij hoefde tijdens de eerste helft 
niet veel in actie te komen. Door het 
knappe spel wat de spelers van de 
F13 ten toon spreiden kwam de te-
genstander nauwelijks aan spelen 
toe. De ene aanval was nog mooi-
er dan de andere. Het was een ge-
not om naar te kijken hoe gemak-
kelijk het team de bal rond speel-
de. Dit moest uitmonden in doel-
punten hoewel de supporters nu al 
volop genoten. In de vijfde minuut 
van de wedstrijd was het al raak 
door Teun. De zevende minuut was 
het met een vloeiende aanval met 
Teun, Derk, Jesse en waarbij Mal-
ky doeltreffend de 2-0 aantekende. 
Door het overwicht in het veld ble-
ven de mannen van de F13 door-
gaan met aanvallen en goede com-
binaties. Mocht de tegenstander 
een aanval proberen op te zetten, 
werd het vakkundig op het midden-
veld opgevangen. De ruststand was 
6-0, door 2 doelpunten van Malky 
en Teun, en 1 doelpunt door Jelmer 
en David. 

Van links naar rechts: Boven: Malky Jacob, Derk Streefkerk, Alex van Luyn, 
David Fluks, Jelmer Kooijman, Nicolai Hooiveld Onder: Jesse Hafkamp, Caden 
Roodenburg, Teun Gieling

Instructies
Tijdens de pauze werden de laat-
ste instructies van de trainers ont-
vangen en ze begonnen de tweede 
helft met Teun op het doel.
De winst was al bijna binnen maar 
ze moesten nog wel 20 minuten 
spelen. Het tempo ging wel iets om-
laag, waardoor de tegenstander iets 
meer mogelijkheden kreeg. Amstel-
veen Heemraad F4 kwam alleen niet 
tot scoren. David maakte zijn twee-
de doelpunt van de dag, door een 
mislukte uittrap van de keeper met-
een met een mooie krul langs de-
zelfde keeper te schieten. Met een 

schitterende combinatie werd Alex 
in stelling gebracht en de 8-0 stond 
op het bord. In deze wedstrijd is 
Malky de topscorer geworden met 
drie doelpunten, maar al zijn team-
genoten verdienen alle lof door de 
vele goede assists. De eindstand 
werd 9-0 voor de Legmeervogels 
F13. 

De wedstrijd was om van te genie-
ten, dat in tegenstelling tot het ne-
men van de strafschoppen. Alle 
energie was natuurlijk in de wed-
strijd gaan zitten. Maar ja, volgen-
de keer beter.

Petanquevereniging Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Zondag 21 november 
werden onder een stralend zonne-
tje de clubkampioenschappen pre-
cisieschieten (tireren) en precisie-
plaatsen (pointeren) gespeeld. Dit 
zijn de twee basisonderdelen van 
het petanque (jeu de boules). De 
leden konden aantonen hoe goed 
ze deze basisonderdelen beheer-
sen. Gestart werd met het precisie-
plaatsen. De deelnemers moeten 
vijf proeven van bekwaamheid af-
leggen. Hier bij worden punten ge-
scoord door vanaf vier verschillende 
afstanden een boule zo dicht moge-
lijk bij butje (doelballetje) te plaat-
sen en dat bij sommige proeven te 
doen zonder obstakelboules te ra-
ken. Na een voorronde speelden 
de vier met de hoogste puntensco-
re de halve finale, waarna de twee 
winnaars de finale speelden om het 
clubkampioenschap. In de halve fi-
nale werden Henk van Rekum en 
Ina Hoekstra uitgeschakeld. De fi-
nale tussen Ria Jacobs en Bertus 
Buchner verliep zeer spannend. De 
laatste worp van Bertus moest de 
beslissing brengen. Hij moest drie 
punten scoren om de winnaar te 
zijn, maar miste nipt, waardoor het 

clubkampioenschap pointeren naar 
Ria Jacobs ging.
Na een korte lunchpauze was het ti-
reren aan de beurt. Ook hier vijf oe-
feningen met na de voorronde de 
halve finales voor de vier spelers 
met de hoogste scores. Opmerke-
lijk was dat drie van de halve fina-
listen ook halve finalist waren bij het 
pointeren. In die halve finale werden 
Günther Jacobs en Bertus Buchner 
uitgeschakeld. In de finale werd ge-
streden door Ina Hoekstra en Henk 
van Rekum.
Het was te merken dat het de derde 
serie oefeningen was voor hen en 
dat de temperatuur daalde, want de 
echte scherpte was er een beetje af. 
Wel ging de strijd gelijk op met nog 
één boule te spelen in het laatste 
onderdeel, het schieten van het but, 
stond Henk één punt voor op Ina. Bij 
een geslaagde poging zou hij zijn 
kampioenschap van 2007 herha-
len. Het werd echter een misser. Ina 
greep haar kans en schoot het but 
op 10 meter afstand uit de doelcir-
kel en scoorde daardoor vijf punten 
en het clubkampioenschap tireren.
Het was een mooie dag, maar in 
2011 zal het kampioenschap in mei 

plaatsvinden. Misschien kan dan 
één van de clubleden in de buurt va 
het wereldrecord (66 punten) van 
de Belg Claudie Weibel komen.
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HKU rijdt in nieuw
H.J van Rijn & Zn. tenue
Uithoorn - nazomers zonnetje hun wekelijkse rondje. Ditmaal werd er gereden in hun nieuwe tenue (zie foto). Hier-
op staat de naam vermeld van H.J van Rijn & Zn, onze wielerspecialist uit Vrouwenakker, die ons het hele jaar door 
op de weg houdt. In de winter zullen we veelvuldig in het zwart (wat overigens heel mooi afkleed) en zomers in het 
wit te bewonderen zijn. De foto (met een deel van de groep) is genomen op ons wel bekende kruispunt in Uithoorn, 
waar elke week de rit start.

KDO G-voetbal heeft drie sponsors
De Kwakel - De selectie van KDO 
heeft prachtige nieuwe tenues met 
daarop het logo van het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. Een mooi ini-
tiatief vanuit een unieke vorm van 
sponsoring.
Als je een handicap hebt, wil je zo-
veel mogelijk dezelfde dingen doen 
als je leeftijdgenootjes. Dat kan bij 
KDO in de speciale afdeling voor 
jeugd G-voetballers. Dit initiatief, dat 

in april 2010 is gestart, wordt door 
een 3-tal sponsoren uit Uithoorn 
ondersteund door alle G-voetballers 
te voorzien van nieuwe outfits.
Comhan Holland B.V. is sponsor van 
de tenues van de kinderen. Geos-
tick B.V. is sponsor van de tassen en 
Rabobank regio Schiphol is sponsor 
van de trainingspakken. 
De kinderen voelen zich in hun out-
fits net zo belangrijk als de selectie 

van KDO. Tijdens de trainingen en 
in de Friends League (zie ook www.
friendsleague.nl) zullen ze dit zeker 
laten zien.
Heeft uw kind een beperking en 
zou hij niets liever willen doen dan 
voetballen? Kom dan eens een keer 
langs op zaterdagochtend.
Van 10.00 uur tot 11.00 uur zijn de 
trainingen. Meer informatie vind u 
op www.kdo.nl

Qui Vive JA1 verliest 
derde keer op rij
Uithoorn - De IDC-hockeycompeti-
tie bracht het jongens A1 team van 
Qui Vive zaterdag 20 november naar 
Amersfoort, alwaar een uitwedstrijd 
tegen de gelijknamige ploeg op het 
programma stond.  Beide ploegen 
waren elkaar dit jaar reeds twee-
maal tegen gekomen, tijdens een 
oefenduel en een toernooi. Beide 
keren waren de Amersfoorters te 
sterk voor de equipe van Qui Vive. 
De Qui Vivenaren waren er vanzelf-
sprekend op gebrand revanche te 
nemen…..

Een goed begin
De Uithoornse hockeyploeg begon 
sterk aan de wedstrijd. Er werd van 
meet af aan met bezieling en con-
centratie gespeeld. Het goede ni-
veau dat in de voorgaande wed-
strijden werd geëtaleerd werd ook 
nu weer gehaald. De Amersfoorters 
lieten echter zien ook op een goed 
niveau te spelen en zo ontstond er 
al snel een boeiende wedstrijd tus-
sen twee teams die aan elkaar ge-
waagd waren. Beide ploegen cre-
eerden verschillende kansen, maar 
tot een goal leidde dit niet. Hierbij 
liet met name de achterhoede van 
Qui Vive zien weinig “weg te geven”. 
Zo werden er ondermeer een aan-
tal vijandelijke strafcorners onscha-
delijk gemaakt. De rust werd met 
een 0-0 stand ingegaan. Het was 
niet duidelijk te zeggen welke van 
de twee opponenten aanspraak zou 
mogen maken op een overwinning: 
Beide teams waren de eerste helft 
in evenwicht.

Tweede helft
In het tweede bedrijf speelden de 
mannen van Qui Vive gedreven 
voort. Hetzelfde hoge niveau van het 
eerste deel van de wedstrijd werd 
ook nu gehaald. Doelpunten bleven 
echter nog altijd uit en zo bleef het 
een buitengewoon spannende wed-
strijd. Het was de vraag of en wan-
neer een van beide ploegen tot sco-
ren zou komen. Degene die dat het 

eerste zou doen, zou deze wedstrijd, 
die zo in balans was, wellicht win-
nen…..
Het eerste doelpunt viel uiteindelijk 
een kwartiertje voor het einde van 
de wedstrijd en kwam op naam van 
Amersfoort. Er werd uit een straf-
corner gescoord, die met een vari-
ant het doel van keeper Kaas werd 
ingewerkt. Qui Vive stond nu ach-
ter en de wedstrijd liep op z’n einde. 
Net als in de voorgaande wedstrij-
den, waarin het vaak tegenzat, hiel-
den de Qui Vivenaren de rug recht 
en zetten nog eens aan voor een 
slotoffensief. Dit leidde snel tot een 
aantal goede mogelijkheden, waar-
van Tom Günther er één benutte. 
De spits sloeg de bal hard, schuin 
in het Amersfoorste doel. De stand 
was weer gelijk.
De laatste minuten van de match 
gingen in. De spanning was groot, 
want wie nu zou scoren, zou vrijwel 
zeker winnen. De eerste grote kans 
was voor Qui Vive. De bal werd ra-
kelings langs de tweede paal gesla-

gen en vond de weg naar het net, 
net niet. Qui Vive bleef aandringen. 
De scheidsrechters gaven aan dat 
er nog twee minuten speeltijd over 
waren. Een gelijkspel leek onvermij-
delijk. Amersfoort viel nog eenmaal 
via een snelle counter, die uit een 
vrije slag ontstond, aan. De bal werd 
op het doel geslagen, maar keeper 
Kaas stopte hem. Uit de zogenaam-
de rebound zag één van de Amers-
foorters echter kans de bal alsnog 
in het doel te werken. De wedstrijd 
was vrijwel meteen hierna afgelo-
pen en zo ontglipte de Uithoornaars 
in de slotfase van de wedstrijd he-
laas een punt. Het zou het eerste 
punt geweest zijn.
Nu werd helaas voor de derde keer 
op rij verloren.
Ondanks het derde verlies op rij (1-
2) konden de jongens van de A1 ook 
deze keer met opgeheven hoofd het 
veld verlaten, want er was weder-
om op een goed niveau gehockeyd. 
Bovendien lieten de Qui Vivenaren 
zien zich niet door tegenslagen uit 
het veld te laten slaan.
De JA1 van Qui Vive is en blijft een 
uitstekend team, dat wekelijks een 
mooie partij hockey speelt onder de 
kundige leiding van coach Erik Otto 
en manager Pieter Bas Kolenberg.

Sven maakte zijn allereerste “echte”

Legmeervogels F14 scoort 
er zestien!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde de F14 van Legmeervo-
gels alweer zijn 9e competitiewed-
strijd. Deze zaterdag was Buitenvel-
dert MF2 de tegenstander en de-
ze ploeg stond puntloos onderaan 
in de competitie. Onze keeper Sa-
muel Abel was nog steeds niet he-
lemaal fit, waardoor de F14 het met 
z’n 9-en moesten doen. De meis-
jes van Buitenveldert hadden tot op 
heden eenmaal gescoord en al bij-
na 100 doelpunten tegen. Op pa-
pier zou het dus een makkelijke 
wedstrijd moeten worden. Het weer 
deed in ieder goed mee, want het 
zonnetje scheen en het was lekker 
van temperatuur.

Ook het publiek was in grote geta-
le op komen dagen, dus alle ingre-
diënten waren aanwezig om er iets 
moois van te maken. Over de wed-
strijd kunnen we heel erg kort zijn. 
Buitenveldert was een paar maatjes 
te klein voor de F14 van Legmeer-
vogels. Scheidsrechter meneer van 

der Greft (wij mogen Kees zeggen) 
floot met een 9-0 stand voor de rust. 
Kees, die al jaren het scheidsrech-
terskorps van Legmeervogels aan-
voert, floot als vanouds een fan-
tastische wedstrijd. Scheidsrech-
ter Kees, die menige vader langs de 
lijn ook al floot in hun jeugdjaren, 
doet dit met een passie en uitstra-
ling, waar Luinge, Wegereef, Blom 
en consorten jaloers op zouden 
zijn. Ook afgelopen zaterdag zorg-
de hij ervoor, dat zowel Legmeer-
vogels, als Buitenveldert tevreden 
van het veld afliepen. De 2e helft 
ging de F14 verder met het uitbrei-
den van de voorsprong. De wed-
strijd eindigde in een 16-0 overwin-
ning en hierdoor blijft de F14 volop 
meestrijden om het kampioenschap. 
De doelpuntenmakers waren: Bart 
Duikersloot 3x, Rody Hoogduijn 3x, 
Rens Janmaat 3x, Rohan Sassen 3x, 
Robin Wakkers 2x, Ayoub Elkaddou-
ri en aanvoerder Sven Kas scoor-
den beide 1x. Uiteraard vergeten we 
Daniel van Vliet en Jayden Zschu-

schen niet te vermelden, want ook 
zij zorgen ervoor, dat deze grote uit-
slag behaald werd. Deze competi-
tie is nu 9 wedstrijden ver en tot op 
heden heeft iedere speler minimaal 
1x een “echte” goal gescoord en dat 
maakt het helemaal een mooie team 
prestatie. 

Drie medailles voor KDO 
turnselectie
De Kwakel - Zaterdag 20 novem-
ber stonden de meisjes van de KDO 
turnselectie uit De Kwakel al vroeg 
in Leimuiden. Daar werd de eerste 

wedstrijd van het seizoen gehou-
den in het Spant bij gymnastiekver-
eniging ODI. In totaal waren er 47 
meisjes aanwezig van de vereni-

gingen Zevensprong, Kwiek, ODI 
en KDO. Zij turnen nog volgens het 
NTS systeem van niveau 13 tot en 
met 9 met de bonus en malus re-
geling..

Misty Kas 
Er werd begonnen met een geza-
menlijke warming-up voor niveau 
13. Hier heeft KDO maar liefst 5 
nieuwe meisjes turnen. De enig 
overgeblevene van vorig jaar moest 
het spits afbijten en liet meteen op 
sprong het goede voorbeeld zien. 
Misty Kas sprong een keurige hand-
stand overslag met halve draai in de 
aanzweeffase op een verhoogd vlak, 
goed voor een 8,8 het tweede cijfer 
op dit onderdeel. Jette Zuijderduin, 
Isa Vlasman en Melissa Misseyer 
haalden ook door een hoge sprong 
en goede indraai een ruime 8. Ta-
ra Meekel had een klein zetje no-
dig. Zij is zo klein en licht van ge-
wicht dat de trampoline niet zo veel 
voor haar doet. Bij de lange mat zag 
het er wat slordiger uit. Kromme be-
nen bij de radslag, voeten uit elkaar 
bij de koprollen voor en achter-
over, kleine sprongetjes, handstand 
niet afgemaakt, verkeerde volgorde, 
beetje hulp bij de handstand door-
rol. Toch nog drie achten voor Mis-
ty, Jette en Melissa en een 7,9 voor 
Marwa Haroun.

Bij de brug ging het weer prima. Ho-
ge zwaaien met gesloten benen van 
Misty en Melissa, prachtige borst-
waarts om van Jette, mooi achter el-
kaar geturnde onderdelen van Tara 
en Misty, goed ver gespreide speid-
zolen ondersprong van Isa en Mar-
wa. Buiten de 7,7 voor Isa wegens 
een mislukte buikdraai, haalde ie-
dereen hier een goede 8 en Misty 
zelfs een 9,5, het hoogst behaalde 
cijfer van niveau 13 op de ongelij-
ke brug.

Na berekenen van de gemiddelde 
cijfers bleek Tess van Nieuwburg 
van Kwiek  de beste met 9,27. Misty 
behaalde echter een prima tweede 
plaats met 8,93.  Bij de KDO meis-
jes behaalde  Melissa een 6e plaats 
met 8,3, Jette de 7e met 8,23, Marwa 
en Isa een gedeelde 13e met 7,9 en 
Tara een 14e plaats met 7,83 punten. 
Met dit mooie resultaat lieten ze al-
lemaal zien over een juiste wedstrijd 
mentaliteit te beschikken.

Niveau 12 
Ook in niveau 12 moesten de mei-
den strijden op 3 onderdelen: de 
lange mat, ongelijke brug en de 
handstand overslag over de kast 
met de minitrampoline. De meiden 
van KDO zaten verdeeld in twee 
groepjes, zodat juf Bettie steeds 
heen en weer moest om ze bij te 
staan.

Denise van der Tol en Lynn van 
Wees begonnen bij de lange mat en 
legden de maat meteen hoog voor 
de rest. Beiden draaiden een prima 
uigevoerde oefening en haalden het 
één en twee na beste cijfer, 8,9 en 
9,2. Bij diezelfde mat maakte Katja 
Bertoen een prachtige radslag maar 
ging via de knieën met de rol ach-
terwaarts. Die laatste maakte Quin-
ty Kas juist prima, maar zij was uit 
evenwicht na de kaats halve draai, 
beiden een 7,4. Bij de handstand 

overslag deden de meiden het be-
ter, allemaal prima tot stand,  Lynn 
zelfs met gestrekte benen, iets waar 
we al heel lang op oefenen, goed 
voor de enige 9, en goede tweede 
Katja met een 8,8.
Bij de brug lieten Quinty en De-
nise zien dat ze het ophurken uit 
steun ook al beheersen. Daar be-
gonnen zij hun oefening mee. Jam-
mer genoeg miste Quinty bij het te-
genspreiden met één voet de leg-
ger en kwam scheef van de brug 
af. Bij Katja lukte de buikdraai niet, 
wat aftrek gaf. Zij scoorden hier niet 
zo hoog. Denise en Lynn lieten hun 
vorm van de dag het meest zien op 
de brug met prachtige hoge zwaai-
en aan de hoge legger en goed ach-

ter elkaar geturnde onderdelen aan 
de lage legger met tot slot een ho-
ge speidzolen ondersprong tot stil-
stand. 9,2 voor Lynn en zelfs een 9,4 
voor Denise. Katja en Quinty eindig-
den op de 14e en 13e  plaats. Maar 
Lynn en Denise lieten het podium 
KDO-rood kleuren. Denise werd 4e 
met 8,97. en Lynn werd 2e met 9,13 
punten, wat zeer weinig scheelde 
met de Kwiek meisjes Ilse  van de 
Berg en Bente Heemskerk die 3e en 
1e werden met 9,10 en 9,17 punten. 
Dat belooft de volgende wedstrijd 
ook weer heel spannend te worden! 
Die wedstrijd wordt gehouden op 29 
januari bij Zevensprong in Zeven-
hoven. Dan zijn de balk, ongelijke 
brug en plank - kast aan de beurt.




