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Ongewenst
Het college vindt het ongewenst
thans een grondexploitatiebegroting vast te stellen. ‘Dit moet namelijk leiden tot het treffen van een
voorziening ter grootte van dit tekort en dat legt een onverantwoord
beslag op de financiële middelen
van Uithoorn.’ In plaats daarvan stelt
het college voor om uiterlijk voor de
zomer van 2012 nadere voorstellen
te doen, die leiden tot een kleiner
tekort dan wel blijk geven van voldoende alternatieve dekkingsmogelijkheden. in de brief aan de raad
staat het nu zwart op wit. ‘Financieel
kan het navolgende overzicht wor-

Onverantwoord
“Naast een inhoudelijke beoordeling van de raad, laten de huidige
financiële positie van de gemeente en de economische onzekere tijd
het niet toe om een dergelijk tekort
thans te dekken. Met deze constateringen ontstaat een dilemma.
Enerzijds kan een dergelijke kwalitatieve herontwikkeling, waarvoor je
maar een keer in de 50 à 100 jaar
de kans krijgt, nagenoeg onmogelijk kostendekkend worden gerealiseerd en anderzijds is (op dit moment) niet voldoende dekking te
genereren. Vaststelling van deze
grondexploitatie kan met deze cijfers nu dan ook niet plaatsvinden.
Vaststelling leidt immers direct tot
het treffen van een voorziening ter
grootte van dit bedrag en legt een
onverantwoord beslag op de financiële middelen van Uithoorn”, aldus
de brief van het college aan de raad.
Tegenvaller
Deze nieuwe ontwikkeling rondom
de herontwikkeling van het dorpscentrum is een flinke tegenvaller
voor het college. En heeft veel meer
consequenties. Dit haalt ook de bodem uit de Detailhandelsnota en de

economische structuurvisie. In deze beide nota’s zijn de speerpunten
o.a. De economische bedrijvigheid
van de winkelgebieden Amstelplein
en Het Oude Dorp. Als het Masterplan niet haalbaar blijkt te zijn, zal er
van de geplande economische bedrijvigheid van beide centra onvoldoende overblijven. En wat gebeurt
er met de grootse plannen van de
brug? Het zal toch niet zo zijn, dat
de gemeente Uithoorn bijna vijftig
jaar heeft geknokt om de omlegging
van de N 201 voor elkaar te krijgen
om zo de doorsnijding van hun dorp
door een drukke weg kwijt te raken,
dat straks na de omlegging de weg
er blijft liggen, alleen met wat minder vrachtwagens? Dit zou toch wel
erg triest zijn, en zeker voor de vele winkeliers.
Varia nt
Daarentegen is lokale politieke partij Ons Uithoorn zeer content. Fractievoorzitter Benno van Dam: ‘De
uitkomst van het rekenwerk is een
zegen voor onze gemeente. Wij
hebben steeds vraagtekens gezet
bij de haalbaarheid van het Masterplan. Nu is het tijd dat het college weer serieus gaat kijken naar
de historische variant.’ In die variant
wordt het dorpscentrum ingericht
zoals het vroeger was. Dit betekent
onder andere de terugkeer van de
historische Lange Brug en het binnenhaventje De Kil”, aldus Benno.
Echter, of dat financieel haalbaar is,
en of daar de winkeliers op zitten te
wachten is ook nog maar de vraag.
Ook hier zal zeker gelden: wordt
vervolgd.

Eerste bijeenkomst Stichting ‘Wat is je passie?’
Uithoorn - Stichting “Wat is je passie?” organiseert op zaterdag 3 december aanstaande de eerste bijeenkomst van Jongerenpanel Uithoorn. Deze bijeenkomst vindt
plaats in Sport & Health Club Amstelhof in Uithoorn.
Vaak is het zo dat jonge mensen
barsten van goede ideeën of dat er
mogelijkheden worden gezien bepaalde kwesties binnen de gemeen-

te anders te regelen. Daarom is er
nu Jongerenpanel Uithoorn. Dit panel is bedoeld om jongeren uit verschillende lagen en culturen van de
samenleving in Uithoorn met al hun
ideeën en frustraties bij elkaar te
brengen zodat ze samen hun stem
kunnen laten horen, hun plannen
kunnen vertellen aan anderen en
samen zorgen dat deze uitgevoerd
kunnen worden! De jongeren worden professioneel begeleid en ver-

werven onder meer inzichten over
ondernemerschap en maatschappelijke vraagstukken.
Dus heb jij een goed idee? Denk
je dat er dingen anders kunnen of
ben je gewoon nieuwsgierig? Kom
dan op zaterdag 3 december om
15.30 uur naar de allereerste bijeenkomst van Jongerenpanel Uithoorn
in Sport & Health club Amstelhof in
Uithoorn!
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Gezellige
knutselmiddag
bij AH Jos van
den Berg

BekeNde merkeN kleiNe prijZeN!
jack & jONes/G-star/cars/pme leGeNd/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltB/edc/WraNGler

heel veel artikeleN
vaN
10,-*
14,95*
19,95*
24,95*
vOOr »
vaN
39,95*
49,95*
59,95*
vOOr »
*

5,- 10,95
15, 19,
vaN
19,95*
29,95*
39,95*
vOOr »

vaN
49,95*
59,95*
69,95*
vOOr »

vOOrBeeld prijZeN

+ vele aNdere aaNBiediNGeN
Uithoorn - Zoals bijna iedereen wel
weet heeft AH weer een leuke actie waarbij je Disney figuren bijeen
kunt sparen. In het kader van deze
actie konden de kinderen woensdagmiddag gezellige Disney knutselwerkjes maken bij AH Jos van
den Berg aan het Amstelplein.
Jong, maar ook al wat oudere jeugd
maakten er graag gebruik van zoals
bijgaande foto laat zien.
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NOvemBer GeOpeNd!

kOm kijkeN Op de verNieuWde kiNder- eN damesafdeliNG!

BiG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.BiGl.Nl
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Gemeentebestuur: ‘Masterplan
Dorpscentrum niet haalbaar’
den gegeven van de concept exploitatiebegroting van het Dorpscentrum: Het Amstelplein/Oude dorp: 4,68 miljoen, De Schans: - 0,23 miljoen, De Waterlijn: - 3,31 miljoen
en de Busbaanzone: - 0,63 miljoen.
Bij elkaar een tekort van nu al 7.6
miljoen. Tot op heden zijn hiervoor
voorzieningen getroffen ter grootte
van circa 3,3 miljoen.
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onze
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Zo zien de plannen er op papier uit. Of dit nog gebeurt is de vraag...

Uithoorn - Het Masterplan voor de
herontwikkeling van het dorpscentrum Uithoorn, is thans niet haalbaar. Dat schrijft het college in een
brief aan de gemeenteraad van 3
november jl. Dit plan, onverbiddelijk
verbonden met de plannen de brug
over de N201 af te sluiten en de garagevariant te creëren, blijkt (voorlopig) financieel onhaalbaar. Uit
een eerste financiële analyse blijkt
dat realisatie van het Masterplan
Dorpscentrum zal leiden tot een tekort van 7,6 miljoen euro. Het grootste deel van dit tekort komt op conto van de plannen rondom het Amstelplein en het Oude Dorp. In een
toelichting zegt het college: “Het tekort past binnen de marges van het
Masterplan en ook bij het ambitieniveau. Maar de huidige financiële positie van de gemeente en de
economische onzekere tijd laten
het niet toe om een dergelijk tekort
thans te dekken.”
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Zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m ZaterdaG | tel: 0297 321177
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

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

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Klimaatstraatfeest van start
gegaan. Doe mee!
Klimaatstraatfeest

Straten in heel ons land proberen allemaal te winnen in de competitie om de meeste energie te besparen. Daarmee zijn 500 straatfeesten te winnen. De straat die het meeste energie bespaart, wint een Superstraatfeest, met een optreden van een bekende Nederlandse artiest. Met de acties in uw straat zijn punten te verdienen. De straat met
de meeste punten wint.

meedoen aan het klimaatstraatfeest doe je zo

Alle informatie is te vinden op www.klimaatstraatfeest.nl. Als tenminste drie buren zich hebben aangemeld, doet u mee en maakt u met uw
straat kans op één van de 500 straatfeesten, waaronder het Superstraatfeest voor de beste Klimaatstraat van Nederland!. Iedereen
kan zich inschrijven.

n

i

e

u

w

s

ALGemene inFORmAtie
Bewonersoverleg
buurtbeheer Centrum,
uithoorn aan de Amstel
Op dinsdagavond 29 november is
er bewonersoverleg van buurtbeheer Centrum in Buurthuis Pondero-

Loket wonen,
welzijn en Zorg
op 28 november
en 12 december
gesloten

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

e
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Op maandag 28 november en
maandag 12 december is het
Loket Wonen, Welzijn en Zorg
in de gemeentehuizen van
Aalsmeer en Uithoorn gesloten.
Er is op deze dagen ook geen telefonisch spreekuur.

sa. Aanvang: 19.30 uur. De agenda is
te vinden op de site van buurtbeheer:
www.buurtbeheer.uithoorn.nl

weRK in
uitVOeRinG

Het KORte einD DOODLOPenD VAn 21 t/m 25
nOVemBeR 2011

De brug van het Korte Eind naar recreatiepark ‘t Korte Eind heeft een slecht
brugdek. In opdracht van de gemeente
wordt dit brugdek vervangen. Vanwege de daaraan verbonden werkzaamheden is in deze periode geen doorgaand fietsverkeer over de brug mo-

gelijk. Er is een omleidingsroute en
passanten worden met borden geïnformeerd over de afsluiting. Voor meer
informatie kunt u van maandag t/m
donderdag telefonisch contact opnemen met de heer R. van der Werf, tel.
0297-513111.

PLAnten BOOm in
ROtOnDe
wieGeRBRuinLAAn

Op 23 en 24 november 2011 gaat de
aannemer aan de slag op het middeneiland van de rotonde Wiegerbruinlaan-Achterberglaan- Guido Gezellelaan. Hij plant daar een grote boom en andere groenvoorzieningen. Op woensdag 23 november begint de aannemer met de voorbereidingen voor het planten van de boom.
Het verkeer ondervindt van deze voorbereiding geen hinder. Maar voor het
daadwerkelijk planten van de boom
wordt op 24 november rond 4.30 uur
een gedeelte van de rotonde gedurende 1 uur afgesloten. Het verkeer wordt
dan door verkeersbegeleiders geregeld. Voor dit vroege tijdstip is gekozen om het verkeer zo min mogelijk te
hinderen. De werkzaamheden zullen
wat geluidsoverlast veroorzaken. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Valkenburg via tel.

0297-513111 of via gemeente@uithoorn.nl

30 Km-ZOne De
LeGmeeR

Deze week begint de aannemer met:
- het aanleggen van nieuwe kruisingsplateaus op In het Midden en
op Aan de Zoom;
- het aanpassen van de weg bij de
toegang tot de 30 km-zone bij Aan
de Zoom met de kruising Geertruidahoeve en bij In het Midden met
de kruising In het Rond;
- het verwijderen van de korte drempels op In het Midden.
We verwachten dat de werkzaamheden, afhankelijk van het weer, eind dit
jaar zijn afgerond. De aannemer werkt
steeds per plateau of drempel, zodat u
altijd de wijk kunt verlaten. Mocht het
voorkomen dat hij een straat voor een
dag moet afsluiten, dan krijgt u daarover een week van tevoren een brief
van de aannemer. Ook worden er dan
omleidingsborden geplaatst.

nadere info

Met vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
heer L. Disseldorp of de heer B. Willemse. Beiden zijn bereikbaar via tel.
0297-513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

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

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor
de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl.
Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook
op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x koffie/thee).
t/m 10 dec. Miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad, Pr.
Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten in totaal: €105,. Info:Carla de Brave, 06-22608327.
t/m 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo:
12.00-17.00 u. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare
kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
t/m 26 dec. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag
13.30-16.30 u. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan
86 in Uithoorn Kosten: €225,-. Contact: Joke Zonneveld, 0206418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.
26 nov.
Toneelvereniging Genesius speelt ‘En ik dan?’ Plaats: Dorpshuis De Quakel. Zaal open: 19.30 u. Uitvoering begint om
20.15 u. Kaartverkoop á €7.50 bij Marga Westerbos Cyclamenlaan 48, De Kwakel tel: 0297-532970 of via: frankmar@
caiway.nl
25 nov.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
25 nov.
Amerikaanse middag, 14.30 uur. Zangduo Jean en Marjan, incl. Amerikaans eten. Kosten €12,50. Aanmelden tot uiterlijk 23
nov. Kaarten te koop in het wijksteunpunt Info: 567209
27 nov.
Philadelphus Ensemble, kamermuziek. Leden van het Concertgebouworkest spelen werk van Mendelsohn en Dvorak.
Thamerkerk, start 14.30 u.. Kosten: €12,-. Meer info: www.
scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
29 nov.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 u.
29 nov.
Mediteren in kleine groep, Multatulilaan 7, 19.45-21.30 u. Kosten: €5,- incl. thee. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@gmail.com of 06-22608327.
30 nov.
Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand
Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 u.
6 dec.
Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van
basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 u: vertrek Sinterklaas.
8 dec.
Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u.,
kosten: €5,- (incl. thee en teksten)
8 dec.
Mantra zingen, 19.45-21.30 u. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: €7,50 incl. thee en teksten.

9 dec.
9 dec.
9 dec.

10 dec.

11 dec.
13 dec.
13 dec.
14 dec.

17 dec.

18 dec.
23 dec.
31 dec.
1 jan.
6 jan.

10 jan.

Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@
gmail.com of 06-22608327.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 u. Aanvang
20.00 u.
Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volksliederen, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten
uit diverse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 u. Toegang gratis.
Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn.
Van 13.00-17.00 u. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïekproducten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versieren, hun eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook koffie, thee
en erwtensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942
of morgenster@onstweedethuis.nl
Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein van 12.00-20.00 u. Info:
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl
Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.
Proefles Zumba fitness voor 60-plussers. In Praktijkschool,
Legmeerplein 55. Duurt van 19.30-20.15 u. Kosten: €5,-.
Info: taufiqdewater@gmail.com of 06-52102453.
Judovereniging Tai-Otoshi geeft open training in gymzaal
van Brede school Legmeer, Randhoornweg 31-37. Kinderen
van 7/8 jaar welkom tussen 15.00-16.00 u. Kinderen van 8/9
jaar tussen 16.00-17.00 u. en kinderen van 10/11 jaar tussen
17.00-18.00 u. Zie: www.tai-otoshi.nl
Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uithoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00
u. Duur wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmelding niet nodig. Info: 0297-287223 / yfke.zijlstra@casema.nl.
Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/
Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30
u. Kosten €12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabelfoon.nl of 0297-563709.
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 u. Kosten €2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname €2,50
Zaal open 13.00 u. Aanvang 13.30 u.
Nieuwjaarsduik, 12.30 u. bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden v/a
11.00 u. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 u. en duurt tot
15.00 u. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO,
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Kosten: €155,-. Nadat je
eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor
jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan
we ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de
training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen
in verschillende situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl
om je in te schrijven of bel met 06-53505222
evenementen vanaf februari 2012
staan op www.uithoorn.nl
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ALGEMENE INFORMATIE
Inspraakavond inrichtings- en beheervisie Libellebos op 30 november
B&W nodigen u uit voor een inspraakavond over de visie voor het
Libellebos.
De bijeenkomst is op 30 november in

Grand Café Plux, Joh. Enschedeweg
180. Om 19.00 uur gaat de zaal open
en om 19.30 uur begint de bijeenkomst. U kunt dan vragen stellen, een

suggestie doen of een reactie achterlaten. Op basis van alle reacties nemen B&W uiteindelijk een definitief
besluit. De inrichtings- en beheervi-

sie voor het Libellebos geeft aan hoe
we de inrichting en het beheer van
het park in de toekomst vorm willen
geven.

Ter inzage

De visie ligt van 16 november t/m 2
december ter inzage bij de receptiebalie in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1. Ook
op www.uithoorn.nl is het ontwerp

te zien. U kunt t/m 2 december 2011
schriftelijk reageren op het ontwerp.
Stuur uw reactie naar de gemeente Uithoorn, afdeling Leefomgeving,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011
Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter
inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van
der Waals, 0297-513111
- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van betonpalen ter hoogte van de kruising Mol/parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23).
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111
- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van

9 november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat 6.
Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- Inrichtings- en beheervisie Libellebos. Ter inzage van 16 november t/m 2 december 2011. Contactpersoon: de heer R. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel.
Ter inzage van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage
van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Het Korte Eind 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een
bestaande loods. Ontvangen 9 november 2011
- Vuurlijn 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten
op honk- en softbalveld. Ontvangen 15 november 2011.
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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 76 t/m 79, vergunning kamerbewoning voor het betreffende
pand. Bezwaar: t/m 29 december 2011.
- Amsterdamseweg 14, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een silo op
het bestaande silogebouw. Bezwaar: t/m 28 december 2011.
De Kwakel
- Hoofdweg 81, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een expansievat.
Bezwaar: t/m 30 december 2011.
- Kwakelsepad 10, melding ontvangen van Van Schie B.V. voor het realiseren
van een tijdelijke uitweg van Kwakelsepad 10 naar het Kwakelsepad.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 3, vergunning verleend aan de exploitanten van Café de Gevel, t.w.:
- Horeca-exploitatievergunning t/m 31 december 2014
- Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2012
Bezwaar t/m 30 december 2011
- Koningin Julianalaan 20, vergunning verleend aan de exploitant van Café Bonaire, t.w.:
- Horeca-exploitatievergunning t/m 18 november 2014
- Drank- en Horecavergunning
Bezwaar t/m 30 december 2011
- Aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m
31 december 2012. Bezwaar t/m 28 december 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Fokkemast 11 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 29 december 2011
- Amstelplein 30, Vergunning verleend aan de exploitant van Kwalitaria Amstelplein, t.w.: Horeca-exploitatievergunning t/m 31 december 2014
Bezwaar t/m 28 december 2011
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN
“LANDELIJK GEBIED, POSTZEGELPLANNEN 2011”

Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Landelijk gebied, postzegelplannen 2011” als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.postzegelplanlg1-VG01, gewijzigd vast te stellen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het bestemmingsplan:
a. wijziging bebouwingsvlak van de bouwmogelijkheden op het perceel Banken
1a;
b. de bouw- en gebruiksmogelijkheden op het perceel Steenwijkerveld 21;
c. andere diverse aanpassingen in de toelichting en planregels, één en ander zoals verwoord in de Nota Zienswijze Bestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011
Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 liggen van 25
november 2011 tot en met 5 januari 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-

taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan terinzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 23 november 2011

VERKEERSBESLUIT Kerstmarkt aan de Amstel

Dorpscentrum Uithoorn
Burgemeester en wethouders hebben ten einde een kerstmarkt op 11 december 2011 in het Dorpscentrum van Uithoorn mogelijk te maken op 16 november
2011 besloten :
- de Koningin Julianalaan, Prinses Irenelaan tot de ingang van de parkeergarage, Wilhelminakade vanaf de Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat en Amstelplein in het verlengde van de Dorpsstraat t/m Schans 1 af te sluiten voor
alle verkeer, waarbij op de betreffende wegen op 11 december van 05.30 tot
23.00 uur tevens niet mag worden geparkeerd.
Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
-

In het kader van de openbare orde en de veiligheid het parkeerverbod in de
Stationsstraat uit te breiden op zondag 11 december 2011 van 08.00 tot 23.00
uur, zodat automobilisten uit tegengestelde richting elkaar kunnen passeren
ten behoeve van de kerstmarkt in het Dorpscentrum van Uithoorn.

Dit wordt bereikt door in de gehele Stationsstraat een parkeerverbod in te stellen
door het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 op zondag 11 december 2010 van 08.00 tot 23.00 uur
Op de parkeerterreinen kan wel geparkeerd worden.

Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 4 januari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUIT Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school

Legmeer-West
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een stopverbod op de Randhoornweg bij beide bochtverbredingen ter hoogte van de Brede
School, teneinde de veiligheid op de weg te verzekeren en de bruikbaarheid van
de weg in stand te houden
Dit verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt tot en met 4 januari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
- Civiel & Infra Service B.V. voor het oprichten van een laboratorium op de locatie C. Verolmelaan 176 te Uithoorn
- Punto Italia B.V. voor het oprichten van een groothandel op de locatie Amsterdamseweg 15B te Uithoorn
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 23 november 2011

WWW.UITHOORN.NL

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.
www.kinderfondsknuffels.nl
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UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

BRANDWEER
& POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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:
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes ven 7 maanden. Zij heeft
een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
genaamd Red.
Gevonden:
- Uithoorn, Nicolaas Beetslaan: jong cypers katje van ongeveer
6 tot 8 maanden
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Vinkeveen, Herenweg: twee rood-witte kittens ongeveer
6 weken oud.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart-grijs cyperse kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve zwart/witte poes van 1 1/2 jaar. Zij is gesteriliseerd.
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Cypers katertje van 3 maanden.
- Lieve 3-jarige kater. Luna is blauw/grijs met een witte bef. Het
liefst geplaatst bij iets oudere mensen zonder andere
huisdieren.

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

Grote bonte specht man

Grote bonte specht
in onze buurt
Ze zijn mooi en opvallend
met hun rode stuit. Ze klinken als een krakende deur bij
het maken van hun nestholletje. Met hun lange scherpe
snavel hakken ze razendvlug
een gat, liefst in een oude en
beetje zachte boom. Zo zetten ze hun territorium af en
lokken ze een vrouwtje. Met
schokdempers in de hersenen hebben ze zelf geen last
van het gehamer.
Is het holletje eenmaal klaar,
dan kan het vrouwtje haar eieren erin leggen. Bij het voeren van de jongen vliegen de
oudervogels af en aan. Soms
komen ze koddig uit zo’n nestgaatje te voorschijn. Maar om
dat waar te nemen moet je
veel geduld hebben en weten
waar het nestholletje zit.

WWW.MEERBODE.NL

Spechten vliegen ook gewoon
rond en fourageren in loof- en
naaldbomen. Dan maken ze
geen herrie en zijn ze een
beetje acrobaat net als een
boomklever of pimpelmees.
Ze hebben handige tenen

Biezenwaard Creatief
exposeert in Bilderdijkhof
Uithoorn - Het schildercollectief
‘Biezenwaard creatief’ exposeert
vanaf maandag 21 november tot en
met 5 januari 2012 in het wijksteunpunt Bilderdijkhof. In de openbare ruimte van het dienstencentrum
is opnieuw een aantrekkelijke expositie ingericht en belangstellenden worden van harte uitgenodigd

om de werkstukken en schilderijen
te komen bezichtigen.
Het ruim aanwezig geëxposeerde resultaat toont een grote gevarieerdheid werkstukken met een grote diversiteit aan materiaalkeuzes.
De expositie is op werkdagen gratis
toegankelijk van 9.00 tot 12.00 uur.

Mijmeringen

om zich vast te grijpen en een
staart om op te steunen. En ze
bewegen zo langs tak of stam
dat het lijkt of ze de takken en

DUUR
door Flavoring
De dure tijden zijn aangebroken. Het is koud, dus de verwarming
brandt weer volop. De energierekening zal iets hoger uitvallen, ook
door het branden van de vele, gezellige kerstlichtjes binnen en buiten.
Cadeautjes moeten ingeslagen worden voor de diverse feesten die ons
te wachten staan. En het dagelijks leven wordt niet goedkoper met de
crisis waar we al een tijd in zitten met zijn allen.
Nu zal de een daar meer last van hebben dan de ander, toch is het iets
wat ons allen aan gaat. Uiteindelijk zal iedereen merken dat er minder geld overblijft aan het einde van de maand. Zoals Loesje zo mooi
verwoordde: “aan het eind van mijn geld hou ik altijd een stuk maand
over”.
Maar na het nieuws van deze week weet ik waar ik op zou kunnen bezuinigen.
“Pink Ribbon, de organisatie die geld ophaalt ten behoeve van kankeronderzoek, besteedt maar een fractie van de opbrengsten daadwerkelijk hieraan. De afgelopen jaren werd met de verkoop van de beroemde
lintjes, speciale tijdschriften en gala-avonden zo’n 16 miljoen euro opgehaald bij particulieren. Daarvan is tot nu toe 288.000 euro uitgegeven aan
borstkankeronderzoek. Dat meldt de NOS. In 2009 en 2010 werd helemaal geen geld uitgegeven aan onderzoek. De bedoeling is dat Pink Ribbon 15 procent uitgeeft aan borstkankeronderzoek, maar nu is dat niet
meer dan 1,8 procent. Toch is het juist dat onderzoek dat mensen overhaalt om geld te doneren.” (Volkskrant, 16-11-11)
Net als velen met mij vond ik Pink Ribbon een goeie organisatie die
ik steunde door het tijdschrift te kopen. Persoonlijk vind ik een artikel kopen waarvan een gedeelte naar het goede doel gaat een leuke
en toegankelijke manier van bijdragen aan het goede doel. Ik als lezer,
als vrouw, als iemand die graag acties en goede doelen steunt rondom kankeronderzoek, weet het even niet meer. Je kunt niet alles geloven wat er in de krant staat. Soms worden bepaalde kanten meer belicht dan andere. Dus ben ik verder gaan neuzen op internet en kwam
ik het volgende stukje tegen op internet van nieuwsuur.
Het geld is vooral gegaan naar bewustwording, voorlichtingsfolders en
zorgprojecten voor borstkankerpatiënten. Terwijl onderzoek naar borstkanker wel vaak wordt gebruikt als verkoopargument voor de roze producten. In 2008 wil KWF het bekende roze lintje gebruiken in de eigen
fondsenwerving voor borstkanker. Maar de stichting Pink Ribbon claimt
het alleenrecht van het beeldmerk. KWF besluit een deal aan te gaan met
Pink Ribbon. Al het geld dat KWF ophaalt tijdens oktober borstkankermaand met de logo’s van KWF en Pink Ribbon wordt gedoneerd aan Pink
Ribbon. De wervingskosten zijn voor KWF. Op deze manier is in twee jaar
tijd ruim twee miljoen euro overgemaakt aan Pink Ribbon. Het geld is wel
geoormerkt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar is de samenwerking met Pink Ribbon gestopt. KWF denkt meer geld op te kunnen halen met de kankerbrede actie ‘Sta op tegen kanker’. (http://nieuwsuur.nl/
onderwerp/313896-hoe-besteedt-pink-ribbon-het-geld.html)

bast zelf eten. Maar ze eten
larven, torren en ook besjes.
Met hun kleverige tong halen
ze die naar binnen.
Pas heb ik bij mij in de
buurt een mannetje
gezien en nu ook een
vrouwtje. Dan denk ik
vanzelf dat het wel goed
gaat met de grote bonte
specht. Geen bedreigde soort, geen last van
gebrek aan voedsel of
andere soorten die hen
verdringen.
Maar het kan ook zijn dat
onze dertigjarige woonwijk met z’n dertigjarige
bomen inmiddels een
geschikte woonplek is
geworden. Toch maar
eens opletten of ze hier
ook echt wonen of alleen
maar komen eten.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

In deze kwestie zou je kunnen zeggen dat Pink Ribbon als hoofddoel
heeft om bewustwording van en over borstkanker te verhogen. En
daarin zijn zij zeker geslaagd, de laatste jaren is het onderwerp duidelijk aanwezig geweest in de media. Wat nu te doen als je toch het goede doel wilt steunen? Zeker in de decembermaand waarin juist de gedachte centraal staat dat je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan
je medemens?
Pink Ribbon is een naam en een doel op zichzelf geworden. Een doel
waar ik niet meer achter kan staan. Ik heb net als vele anderen, mensen verloren aan kanker. En dus wil ik maar één ding en dat is dat ooit
deze ziekte overwonnen kan worden. Dat zal enkel gaan door onderzoek en nog meer onderzoek en daar is veel geld voor nodig, voor onderzoek, niet voor op de spaarrekening.
Gelukkig zijn er ook vele andere sympathieke acties die opgezet worden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ik noem de Alpe
d’Huez wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen. Niet zomaar,
maar om geld op te halen voor het Alpe d’HuZesonderzoeksfonds bij
KWF Kankerbestrijding. De Stichting Alpe d’HuZes hanteert een strikt
antistrijkstokbeleid: alle giften gaan voor 100% naar het onderzoeksfonds.
Alstublieft, geef aan het goede doel. Laat je niet weerhouden door negatieve verhalen in de media. Gebruik je eigen gezonde verstand en
bedenk welk doel jij wilt steunen. En bekijk dan ook waar het geld aan
wordt gespendeerd. Het goede doel is er in veel verschillende vormen
en maten. Het hoeft niet alleen een geldbedrag te zijn, het kan net zo
goed de helpende hand zijn voor je buren of familielid. Dus als je op je
financiën moet bezuinigen, kijk gewoon wat je praktisch kan doen en
doe wat goed voelt. Geven is mooier dan krijgen.
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Morgenavond komen VVD en CDA met motie:

‘Voer rechtstreekse busverbinding naar Utrecht weer in’
is gaan rijden.
Gebundeld
De fracties van VVD en CDA hebben nu hun krachten gebundeld.
Frans Lugtmeijer VVD en Emiel
Hoogendijk CDA gaan morgenavond tijdens de openbare raadsvergadering, door middel van het
indienen van een motie proberen
de meerderheid van de rad mee te
krijgen, om het college weer tot actie te laten overgaan er iets aan te
veranderen. In hun voorstel aan de
raad staat te lezen: “Nu, medio november 2011, krijgen we als raadsleden nog steeds klachten over de
slechte verbinding met Utrecht, van
zowel inwoners van Uithoorn als De
Ronde Venen. Hoewel Connexxion en de Provincie Utrecht er alles aan doen om de overstap op de
trein in Breukelen zo soepel mogelijk te laten verlopen, blijft de verbinding verre van ideaal. Als de bus of
de trein vertraagd is, dan ontbreekt
een goede aansluiting. In de weekenden en avonduren blijft de bereikbaarheid slecht en de reisfrequentie laag”, aldus Emiel en Frans.

Emiel Hoogendijk CDA en Frans Lugtmeijer VVD
De Ronde Venen/Uithoorn Per 15 december 2008 is de rechtstreekse busverbinding tussen Uithoorn (via De Ronde Venen) en
Utrecht opgeheven en omgezet in
een verbinding via station Breukelen, waar overgestapt moet worden op de trein. In De Ronde Venen ontstond daarover behoorlijk
wat commotie. Dagelijks reisden
diverse doelgroepen met de bus
naar Utrecht. De nieuwe verbinding
bleek voor veel mensen duurder,
lastiger en meer tijdrovend te zijn.
In de gemeenteraad van De Ronde
Venen is dit destijds door het CDA
en Gemeentebelangen aangekaart.
Ondanks de inspanningen van het

toenmalige College van De Ronde Venen, is het niet gelukt om herstel van de rechtstreekse verbinding
met Utrecht weer onderwerp van
gesprek te maken bij de vervoerder en de Provincie Utrecht. Een belangrijk argument om herinvoering
van de rechtstreekse busverbinding
niet opnieuw onderwerp van discussie te maken, was en is het contract dat de Provincie heeft met de
NS in het kader van het Randstadspoor. Dit contract zou het onmogelijk maken om een bus te laten
rijden parallel aan het treintraject.
Echter, in de praktijk blijkt er van alles mogelijk, omdat buslijn 120 ook
weer rechtstreeks naar Utrecht CS

Agenda
.”De indruk die we hebben, mede
onderbouwd door cijfers en ervaringen van Connexxion en chauffeurs”,
zo vervolgen Frans en Emiel “is dat
steeds meer mensen (forenzen,
scholieren, dagjesmensen) Utrecht
mijden en kiezen voor Amsterdam.
Met deze motie willen we de rechtstreekse busverbinding met Utrecht
opnieuw op de politieke agenda
zetten. Het zal niet makkelijk worden om meteen iets te veranderen.
We hebben te maken met een buslijn die door twee provincies rijdt,
de OV-concessie van de Provincie
Utrecht waar de lijn onder valt loopt
nog tot december 2016*, en er komen grote bezuinigingen aan in het
openbaar vervoer. Maar goed openbaar vervoer in onze regio is een belangrijk speerpunt in het beleid van
zowel de gemeente Uithoorn als gemeente De Ronde Venen, en daarom moeten we alles doen wat we
kunnen om onze goede verbinding
met Utrecht terug te krijgen. We
werken nauw samen met gemeen-

Thuis mediterraans eten?
El Silva zorgt ervoor!
Uithoorn - Voor lekker mediterraans eten hoeft u niet meer de
deur uit. Gezellig thuis opdekken en
smullen met familie en vrienden is
vandaag de dag goed mogelijk. En
het mooie is, u hoeft er zelf niet voor
te koken. El Silva uit Uithoorn zorgt
ervoor dat het u aan niets ontbreekt.
Eveneens als het gaat om drankjes en zelfs bestek. Naar wens kan
de catering compleet worden verzorgd uitgevoerd, inclusief schalen,
réchauds, plates en verdere warmhoud-apparatuur. Na afloop worden de attributen op een nader af te
spreken tijdstip door een medewerker weer opgehaald. Dus ook geen
afwas. Als u hiervoor kiest dient u
dit wel ruim van te voren op te geven.
El Silva is sinds mei dit jaar geves-

tigd in Uithoorn en biedt een compleet menu aan gerechten met een
Spaanse inslag tegen heel aantrekkelijke prijzen: bijvoorbeeld een
driegangenmenu voor 15,95 euro
p.p.. Er is keuze uit vlees-, vis- en
vegetarische gerechten. Ook een
gevarieerd menu is mogelijk en wie
vegetarisch wenst kan eveneens op
zijn/haar wensen worden bediend.
Verder zijn er ook kindermenu’s. De
gerechten worden met uitsluitend
verse producten bereid in eigen
keuken! Behalve erg smakelijk en
lekker – als je van de mediterraanse (lees: Spaanse) keuken houdt –
staat ook gezond eten bij El Silva
hoog in het vaandel en daar zijn de
gerechten mede op afgestemd. Op
de menufolder staan de verschillende gerechten vermeld, allemaal voor

dezelfde prijs met daarnaast heerlijke specialiteiten van het huis als
ook nagerechten. Liefhebbers van
losse tapas komen eveneens volop aan hun trekken bij El Silva. Het
complete aanbod is om je vingers bij
af te likken en te zien op de website: www.elsilva.nl. En wat meer is, bij
El Silva kookt men bovendien seizoensgebonden, dus is er vaak veel
variatie in het aanbod.
El Silva bezorgt (vanaf 15,00 euro) warme en koude gerechten en
componenten gratis aan huis in Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en Kudelstaart. Kwestie vanaf 16.00 uur
telefonisch de bestelling doorgeven:
0297-750668. El Silva is ‘geopend’
dinsdag tot en met zondag van 16.00
tot 21.00 uur. Dat wil zeggen, dan
wordt er gekookt, waarna bestelde
koude en warme gerechten per auto aan huis worden bezorgd. Zowel
particulieren, groepen als bedrijven
kunnen hun bestellingen bij El Silva opgeven. Daaronder ook complete buffetten. Ideaal als er een verjaardag of ander feestje is, dan wel
als er iets te vieren valt op de zaak,
zoals bedrijfsopeningen, jubilea e.d..
En wat te denken van Sinterklaasavond die je met elkaar viert? Eerst
een hartig hapje en daarna het plezierige zoet. Pracht combinatie! Bovendien komt de goedheiligman uit
Spanje. Kan niet missen, toch?
Tapas menuschotels
El Silva is eigendom van en wordt in
de markt gezet door Ellen de Roode en Silvia Cherta Arbos. Laatstgenoemde is Catalaanse van oorsprong. Vandaar de Spaanse inbreng in de gerechten. Hoe kom
je er op om zoiets aan te bieden?.
“Omdat onze partners al jaren met
elkaar bevriend zijn, kwamen wij elkaar regelmatig tegen. Anderhalf
jaar geleden ontstond het idee om
samen iets in de nichemarkt van de
horeca te gaan beginnen. Omdat
wij affiniteit met de horeca, maar
ook kennis en kunde van de Spaanse keuken en ervaring met dienstverlening hebben, konden wij deze
elementen prachtig combineren om

teraadsleden van CDA, Gemeentebelangen en VVD in Uithoorn, die
een identieke motie zullen indienen.
Bij aanname van de moties ontstaat
daardoor een krachtig signaal vanuit twee gemeenten”.
Motie
De tekst van de motie die morgenavond wordt voorgelegd aan de
Rondeveense raad is:
*In augustus verschenen in de media berichten over een nieuwe concessie voor het streekvervoer in de
regio Utrecht, gegund aan Qbuzz.
Ter verheldering: het ging hier niet
om de concessie op ons grondgebied, maar dat van de BRU-gemeenten, waar wij geen onderdeel
van zijn. De concessie voor ons gebied loopt van 2008 tot 2016. Tot
2016 wordt het OV binnen onze gemeente door Connexxion verzorgd.
De gemeenteraad van de gemeente
De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 24 november 2011.
Onderwerp:
Het (her)invoeren van een rechtstreekse busverbinding tussen Uithoorn (via De Ronde Venen) en de
stad Utrecht
Overwegende dat:
- Er vanuit de Uithoornse en Rondeveense samenleving regelmatig klachten komen over de bereikbaarheid van de stad Utrecht
en dat deze bereikbaarheid is afgenomen sinds bus 130 (voorheen 140) eindigt in Breukelen;
- De reizigersaantallen in bus 130
tegenvallen en afgenomen zijn
sinds 2008;
- De huidige verbinding tussen
Uithoorn, De Ronde Venen en
Utrecht verre van ideaal is en dat
met name op de gebieden reisgemak (overstappen), tijd (overstappen maakt de reistijd langer)
en frequentie (weinig bussen in
avonduren en weekenden) verbeteringen mogelijk zijn;
Besluit
Verzoekt het College:
- om in te zetten op terugkeer van
de rechtstreekse busverbinding
tussen Uithoorn (via De Ronde
Venen) en de stad Utrecht bij de
nieuwe openbaar vervoer concessie van de Provincie Utrecht
(ingaande december 2016)
- dit vroegtijdig kenbaar te maken aan de Provincie Utrecht in
de voorbereiding van de concessieverlening. Het is nu aan de
raad om deze motie te steunen
en mocht dat het geval zijn is het
aan het college om hier iets mee
te doen en dan is het afwachten.
een horecagelegenheid op poten te
zetten met een culinair aanbod wat
er volgens ons in Uithoorn nog niet
is. Eerst dachten wij aan het uitsluitend bereiden en presenteren van
een breed assortiment tapas en het
bezorgen ervan, maar dat groeide
al snel uit richting complete menu’s
met gerechten op basis van tapas.
Dus tapas menuschotels. Die vind
je nergens anders, omdat het onze
eigen vinding is. Daar hebben we
dus het assortiment mee samengesteld en dat in de folder gezet. Op
die manier is ons bedrijf El Silva ontstaan, waarvan de bedrijfsnaam een
samentrekking is van onze voornamen”, licht een goed van de tongriem gesneden Ellen toe. “En kennelijk is het in de smaak gevallen
getuige het toenemend aantal klanten dat we verwelkomen.”
Aanbod voor elk budget
Om een en ander te realiseren werd
in een van de nieuwbouw business
units op het industrieterrein een
professioneel ogende keuken geinstalleerd. Compleet met een afdeling om de gerechten te kunnen verpakken en - voor zover van
toepassing - warm te kunnen bewaren voor aflevering met een bestelauto. “Het is uitsluitend bezorgen op bestelling, er is hier geen afhaalmogelijkheid omdat deze locatie dat niet toestaat. De keuken en
de bezorgservice zijn dus onze core business. Onze klanten hebben
daar geen moeite mee, zij zien ons
graag met de bestelling aan de deur
komen. Naast de menufolder hebben we ook nog een andere menukaart en daar staan hapjesschotels
op. Die stellen we op verzoek ook
samen. Daarop gaan ongeveer 35
hapjes per schaal. Er is een budgetschotel, een standaard schotel, een luxe schotel enzovoort. Al
met al heeft El Silva voor elk budget
wel wat in het programma. We willen eigenlijk ook een speciaal wintermenu samenstellen, waarbij we
het Spaanse met het Hollandse willen combineren. Ook geven we invulling aan het maken van nieuwe
tapas. Zo zijn we toch ook innovatief bezig binnen onze eigen culinaire activiteiten”, vult Silvia aan.
Wie meer wil weten over de gerechten, mogelijkheden en bestellingen
kan die informatie op de website
vinden (www.elsilva.nl). Of bel even
vrijblijvend 0297-750668. E-mail:
info@elsilva.nl.

Tentoonstelling Vogelvereniging
De Groenling wederom succes
De Kwakel - Zoals elk jaar werd er
ook dit jaar weer een vogelshow gehouden bij sportcomplex KDO. Op
donderdag beginnen de voorbereidingen en op vrijdag is de dag dat
alle vogels worden gekeurd door de
keurmeesters. Deze klus van ruim
400 vogels was dit jaar al rond 15.00
uur klaar. Alles verliep voorspoedig
en goed. De Groenling heeft dit jaar
voor het eerst alle catalogussen zelf
geprint en verzorgd. Om 19.55 uur
kwam de laatste catalogus uit de
printer vandaan. Dus om 20.00 uur
kon de heer Rob Kristel de tentoonstelling openen. Er waren veel mensen tijdens de opening aanwezig, de
vogelvereniging is hier heel blij mee.
Er waren 28 deelnemende leden. En
alle kampioenen die werden omgeroepen waren ook aanwezig om hun
oorkonde in ontvangst te nemen. Tijdens de feestavond krijgen alle prijswinnaars hun prijs in handen. De
show is goedbezocht en de tombola was bijna uitverkocht. Dus het was
een succesvolle tentoonstelling. Hun
dank gaat uit naar KDO, de adverteerders, de sponsors en de schenkers en alle helpers. Mede dankzij
hen heeft De Groenling weer haar
tentoonstelling kunnen organiseren.

Algemeen Groenling kampioen
Kampioen Koeleman, Sjors 93 pnt
Kleurkanaries
Kampioen, Bondsmedaille Vree,
C.D. de
93 pnt
2e prijs Vree, C.D. de,
92+ pnt
3e prijs Boer, A.J. den,
92 pnt
Postuurkanaries
Kampioen Smit, J.,
92 pnt
2e prijs Brune, R.,
91+ pnt
3e prijs Cligge, J.M.,
91 pnt
Zebravinken
Kampioen, Bondsmedaille Konst,
A.J.,
92 pnt
2e prijs Konst, A.J.,
92-pnt
3e prijs Konst, A.J.,
91+ pnt
Japanse Meeuwen
Kampioen, Bondsmedaille
Jagt, A.C.M v/d,
93 pnt
2e prijs Jagt, Marco v/d,
93- pnt

3e prijs Jagt, A.C.M v/d,
92+ pnt
Tropen 1
Kampioen, Bondsmedaille
Zethof, W.,
93 pnt
2e prijs Jagt, A.C.M v/d,
93-pnt
3e prijs Jagt, A.C.M v/d,
92+ pnt
Tropen 2
Kampioen, Bondsmedaille
Jansen, C.,
93 pnt
2e prijs Jagt, L. v/d,
92 pnt
3e prijs Markwat, To,
92- pnt
Tropen 3
Kampioen, Bondsmedaille
Koeleman, Sjors,
93 pnt
2e prijs Koeleman, Sjors,
93-pnt
3e prijs Koeleman, Sjors, 92+ pnt
Hollandse Grasparkieten
Kampioen Jagt, Mick v/d,
91 pnt
Agaporniden
Kampioen, Bondskruis
Verlaan, J.A.,
92 pnt
2e prijs Verlaan, J.A.,
92- pnt
3e prijs Verlaan, J.A.,
91+ pnt
Grote parkieten 1
Kampioen, Bondsmedaille
Wilms, Ronald,
93 pnt
2e prijs Weijden, G. v/d,
93- pnt
3e prijs Smit, J.,
92+ pnt
Grote parkieten 2
Kampioen, Bondsmedaille
Korver, H.J.,
93 pnt
2e prijs Klijn, C.,
92+ pnt
3e prijs Korver, H.J.,
92 pnt
Open klasse /
overja rig eigen kweek
Kampioen Blieck, Jan de,
93 pnt
Stammenkampioen
Kampioen Vree, C.D. de,
367 pnt
Stellenkampioen
Kampioen Korver, H.J.,
188 pnt
Jeugdkampioen
Kampioen Jagt, Mick v/d,
92 pnt
Derby kampioen
Kampioen Smit, J.,
92+ pnt
Jan Smit bokaal
Kampioen Konst, J.N.M.,
92 pnt
Klassementkampioen
Kampioen Jagt, A.C.M v/d, 462 pnt
Startersprijz en:
Jansen, C.,
91 pnt
Koeleman, Sjors,
92 pnt
Brune, R.
90 pnt
Linde, Robert v/d
89 pnt

Komend weekend in Aalsmeer:

Magazijnverkoop bij Big L
Aalsmeer - Het is weer magazijnverkoop bij Big L. Dat is leuk shoppen voor weinig euro’s. Van alle
merken die Big L voert bieden ze
wel wat aan zoals G-Star/Pall Mall/
Only/Jack&Jones/Esprit etc. Voor
iedereen zit er wel wat in de magazijnverkoop. Deze actie start komende vrijdag 25 november en eindigt op zondag 27 november. Big L is
dus ook aanstaande zondag 27 november geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Tevens kunt u vanaf nu kennismaken met de geheel vernieuwde
damesafdeling en hun grotere kinderafdeling, dus een bezoek aan de
winkel is zeker de moeite waard.
Sint shopt bij Big L
Kunt u nog steeds niet bedenken
wat u aan de Sint moet vragen voor
pakjesavond? Big L heeft een grote 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, Dept, Only en sinds kort het nieuwe denim
merk voor de heren Rockford Mills.
Als u nu twijfelt aan de smaak van
de goedheiligman, vraagt u gewoon
lekker een cadeaubon die u dan zelf
lekker kunt besteden.
Om u goed van dienst te zijn de laatste weken van het jaar, is Big L nog
extra geopend met een extra koopavond voor de kerst. Ook zondag 18
december zal de winkel geopend
zijn, houd de krant in de gaten dus!
De medewerkers van Big L zien u
graag dit weekend. Vrijdag 25 november is de winkel geopend van
10.00 tot 21.00 uur, zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur en
om er even tussen uit te zijn op de
zondag kunt u terecht bij Big L van
12.00 tot 17.00 uur.
Tot ziens bij Big L.

Knotten op de Liniedijk
bij Fort Nigtevecht
Uithoorn - Zaterdag 26 november
gaat de Knotgroep Uithoorn aan de
slag op de Liniedijk bij het Fort Nigtevecht. De Liniedijk, ook wel Vuurlijn genoemd, vormde de verbinding
tussen het Fort en de steunbatterij aan het Gein. Allemaal onderdelen van de Stelling van Amsterdam.
Langs de Liniedijk staat een rij bejaarde, monumentale knotwilgen,
die na drie jaar weer zorgvuldig van
hun pruik ontdaan moeten worden.
Dat is nodig omdat anders de knot
te zwaar wordt voor de oude onderstam en de hele boom omwaait. Er
wordt gewerkt van 9.00 tot 13.00
uur. Verzamelpunt is het Fort Nigte-

vecht. De route erheen is: over de
N201, onder de A2 door, bij Loenersloot rechtsaf en onder het
spoor door, bij het Amsterdam-Rijnkanaal linksaf naar het noorden. Na
6 km links tot bij het Fort. Iedereen
die ervan houdt om een ochtend actief te zijn in de natuur is van harte welkom. De Knotgroep zorgt voor
koffie en koek halverwege, en voor
soep aan het eind van de ochtend.
Neem zelf een beker plus lepel en
waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed
gereedschap. Voor meer informatie: Bert Schaap 0297-565172. Of
www.knotgroepuithoorn.nl .

2e katern
Jelle Mulder deed het bij één van de
lichtste categorieën erg goed. Ook
Jelle wist al zijn partijen overtuigend met een volle punt te winnen
en werd heel mooi kampioen. Geerthe Kolkman deed vandaag voor de
eerste keer mee aan wedstrijden.
Geerthe verloor dan ook haar eerste
partij, maar pakte daarna de draad
goed op en wist partijen met een
volle punt te winnen.
Poule
Ze werd dan ook heel knap 2e in
deze poule. Jake Westenberg, Binck
Zoontjes, Genell Tjong Akon en Floris van der Zwaag deden allemaal
erg hun best. Sommige wisten zelfs
nog wel een partij te winnen, maar
kwamen deze keer niet op het podium terecht.
Om 12.30 uur mocht de 2e groep
op de mat aantreden. In deze groep
doen de 8 en 9 jarigen mee Je ziet
dan ook dat deze judoka´s al wat

ervoor dat ze deze partij toch winnen afsloot en knap 2e werd. Joeri
van der Zwaag was goed op dreef.
Alleen de tweede partij liet hij zich
verassen, maar alle andere partijen won hij met en volle punt. Joeri werd hierdoor heel mooi 2e. Jesse
Spaans deed het vandaag ook erg
goed, Jesse toonde deze keer een
behoorlijke strijdlijst. Deze wat kleinere judoka maakte het de wat grotere judoka´s erg moeilijk. Deze inzet bracht hem tot een knappe 3e
plaats. Lex Mulder had het deze
keer wat zwaarder. Zijn laatste partij
wist hij in ieder geval wel te winnen.
Maar lex haalde het podium niet en
werd net 4e.

lijk. Hij verloor deze dan ook, maar
daarna kwam hij toch op gang en
wist de partijen met een volle punt
te winnen. Marnick werd eindelijk toch 3e. Maxime Roelvink deed
het deze keer erg goed. Ze verloor
wel haar tweede partij, maar dit was
niet nodig geweest. Hierdoor moest
ze haat laatste partij wel zien te winnen om nog op het podium te komen. Maxime begon fel in de ze
wedstrijd. Ze kwam halverwege op
een mooie voorsprong. Maar die
moest ze natuurlijk wel vasthouden.
Maxime deed er dan ook alles aan
om deze voorsprong niet uit handen
te geven. Haar inzet werd dan ook
beloond.

Fel
Om 14.30 uur was de laatste groep
van de dag aan de beurt. De judoka’s van 10 jaar en ouder mochten
laten zien wat ze allemaal in hun
mars hebben Deze judoka´s hebben

Ritme
Maxime won de partij en werd heel
knap 3e. Mark van Dam had het
vandaag ook zwaar. Mark kwam
niet echt in zijn ritme. Maar wist
toch wel wat te winnen. Uiteinde-

allemaal al wat meer ervaring en het
gaat er dan ook vaak fel aan toe.
Koen Wendel deed het deze keer
weer zeer gecontroleerd. Koen wist
al zijn partijen met een volle punt
te winnen. Koen werd zeer overtuigend 1e. Mark Schuiling deed het
in zijn poule erg goed. Mark won
de partijen overtuigend met een
volle punt en werd terecht kampioen. Ran van Dun was deze keer
goed geconcentreerd aan het judoën. Ran won de partijen allemaal
met een volle punt en werd hiermee kampioen. Dennis de Jong was
vandaag niet heel goed geconcentreerd en verloor daardoor dan ook.
Maar Dennis wist met zijn puntentotaal toch verrassend 2e te worden. Bart van der Jagt was alleen
in z´n tweede partij even van slag.
Deze verloor hij zeer snel. Maar de
overige wedstrijden won Bart wel en
hierdoor werd hij 2e. Menno Dekker had het vandaag zwaar. Menno probeerde erg zijn best te doen,
maar het lukte hem regelmatig niet
om goed te overtuigen. Maar Menno wist door wat winst partijen toch
3e te worden. Marnick Kolkman
had het in zijn eerste partijen moei-

lijk resulteerde dat in een 3e plaats.
Linde Veen deed het tegen de jongens ook niet slecht. Ze maakte het
hen zeer lastig en wist zelfs een partij te winnen. Linde werd uiteindelijk knap 3e. Jay Jonkman en Donny Jesterhoudt deden erg hun best
maar dat was niet genoeg voor een
plaats op het podium. Donny moest
helaas eerder afhaken vanwege een
blessure.

9,4 beiden. De turnselectie van KDO
bestaat uit 10 meisjes in 3 niveaus.
Trainster Bettie was zeer verrast dat
er in elk niveau medailles mee naar
huis genomen werden.

In totaal zelfs 4!! Er zal zeker hard
door worden getraind om tijdens
de volgende wedstrijd bij Kwiek op
28 januari weer een mooi resultaat
neer te zetten.

Prima prestaties Judoka’s TaiOtoshi bij toernooi in Leimuiden
Uithoorn - Afgelopen zondag 20
november organiseerde de plaatselijke judovereniging van Leimuiden, Sotai Renshyu, het 2e recreatieve judotoernooi van dit seizoen.
Dit toernooi is zeer goed geschikt
voor alle judoka´s om in een gemoedelijke sfeer wedstrijdervaring
op te doen.
De de Uithoornse Judovereniging
Tai-Otoshi had deze keer 30 judoka’s ingeschreven. Deze werden deze gehele dag weer bij gestaan door
hun leraar Dennis Bakker (5e Dan).
Ook al was iedereen weer goed
voorbereid het bleef toch erg spannend. Veel Inzet, enthousiasme en
ook zeker hun sportieve gedrag waren de belangrijkste opdrachten die

ze van hun leraar meekregen.
De dag was verdeeld in 3 groepen. Alle judoka´s waren verdeeld in
poules die waren ingedeeld op leeftijd, gewicht en graduatie. Zo draaide elke judoka meerdere wedstrijden. De judoka met uiteindelijk de
meest gewonnen wedstrijden werd
de winnaar in de poule.
Zenuwachtig
In de eerste groep mochten de
jongste judoka’s op de mat aantreden. Een aantal van hen was dan
ook erg zenuwachtig.
Alexander Baartman was er vandaag helemaal klaar voor. Maar helaas liet hij zich in de tweede wedstrijd verassen en verloor deze dan

ook. Maar Alexander wist alle volgende partijen overtuigende met
volle punt te winnen. Hierdoor moest
hij het nog een keer opnemen tegen
de tegenstander waarmee hij met
punten gelijk was geëindigd. Deze
wedstrijd won Alexander zeer snel
met een mooi volle punt. Hiermee
werd Alexander 1e .
Linda Schuiling was vandaag ook
goed op dreef. Linda wist al haar
partijen overtuigend met een volle
punt te winnen en werd hiermee terecht kampioen. Daan van de Ridder deed het vandaag ook zeker niet
slecht. Zeer geconcentreerd wist hij
zijn partijen met een volle punt te
winnen. Daan werd dan ook ongeslagen kampioen.
meer ervaring hebben op de mat.
Julius van de Wilt had er deze dag
erg veel zin in. Julius was geconcerteerd aan het judoen en wist al zijn
wedstrijden, 5 in totaal met een volle punt te winnen en werd dan ook
terecht kampioen. Brandon Kuda
Liyanage was deze keer ook goed
aan het judoen. Zijn eerste wedstrijden wist hij te winnen. Alleen zijn
laatste wedstrijd verloor hij, maar
omdat deze judoka ook een partij had verloren werd Brandon toch
heel mooi kampioen in deze poule.
Jerre Bakker was wel een beetje zenuwachtig, hij verloor dan ook zijn
eerste partij. Maar Jerre kwam goed
terug en wist vervolgens de partijen te winnen. Jerre werd uiteindelijk
heel mooi 2e. Mateo Claassen had
het deze keer zwaar. De toch ietwat
zwaardere judoka´s maakte het hem
zeer lastig. Mateo moest dan ook
alle zeilen bijzetten om de partijen
te winnen. Dat resulteerde in een
mooie 2e plaats. Iris Kuiken verloor haar eerste wedstrijd, maar de
volgende partij wist ze toch knap te
winnen. In haar laatste partij ging
het lang gelijk op, maar een beetje
hulp van de scheidsrechter zorgde

Goed begin van turnselectie KDO

De Kwakel - Zaterdag 19 november organiseerden Hesther
Kas en Karen van der Graaf van
de gymnastiek afdeling van KDO
voor het eerst een turn selectiewedstrijd in de eigen hal aan de
Vuurlijn.
De verenigingen Kwiek uit Nieuwveen, Zevensprong uit Zevenhoven en ODI uit Leimuiden hadden
hun beste meisjes gestuurd om de
strijd aan te gaan met de meiden
van KDO. De onderdelen die geturnd werden bij deze eerste wedstrijd van het seizoen waren ongelijke brug, lange mat en sprong met

de minitrampoline over de kast of op
het verhoogde vlak.
De gezamenlijke warming-up voor
niveau 13, meisjes geboren in
2003 en 2002 werd verzorgd door
de KDO turnsters Katja, Quinty en
Denise. Zij zorgden ervoor dat iedereen goed voorbereid begon. In
dit niveau heeft KDO twee nieuwe
meisjes. Samantha Geres is zeer enthousiast bij de training en had erg
veel zin in haar eerste selectie wedstrijd. Zij moet nog leren om alles
wat meer met gestrekte benen en
armen te doen. Luca Hogenboom
had wat meer angst van te voren,
maar turnde sterk, vooral op de on-

gelijke brug met een prima borstwaarts om en buikdraai. Marwa Haroun had de meeste moeite met de
sprong, handstand halve draai tot
buiklig en dan goed de benen gesloten houden. Het ging echter veel
beter dan op de training. Jette Zuijderduin haalde een superhoog cijfer
op de brug door heel hoge zwaaien en perfect met gesloten benen
geturnde borstwaartsom en buikdraai, een 9,5! Melissa Misseyer, de
jongste van deze groep turnde bij de
brug een niveau hoger. Zij bleek de
spreidzolenondersprong uit steun
beter te kunnen dan die uit stand,
wat haar een bonus opleverde. Op
de sprong was ze de beste van alle 19 meisjes in niveau 13, hoog gesprongen en prima gestrekt tijdens
de halve draai.
Bij de prijsuitreiking bleek dat KDO
twee medailles had veroverd. De
derde plaats was voor Melissa met
8,8 gemiddeld. De tweede was voor
Jette met 8,9. De eerste plaats veroverde Ilse Hamoen van ODI met
9,0.
Niveau
Om half 1 begonnen de oudste meiden van niveau 11 en 10. De lange
mat is niet het sterkste onderdeel
van dit KDO groepje. Daar turnden
Quinty Kas, Katja Bertoen en Denise
van der Tol een malus. Dat wil zeggen een niveau lager dan ze eigenlijk zouden moeten. Dat werd goed
gemaakt door een bonus op sprong.
Daar springen ze én de handstand
overslag én deze met halve draai

in de aanzweeffase. Quinty heeft
moeite om goed hoog genoeg te
komen, maar maakte toch mooi
zonder hulp de beide sprongen. Bij
Katja en Denise staat de plank op
bijna drie voet afstand. Ze springen
zo hoog en ver dat ze de hoogste
cijfers op sprong haalden, een 9,2
en 9,3. Jammer genoeg heeft Katja
bij de brug nog steeds gebogen benen, waardoor ze daar laag scoort.
Denise werd door ook een 9 op de
brug te halen gedeeld derde, 9,1 gemiddeld. Zij kon niet op tegen Vicky Schutter van Zevensprong met
9,2 en Amber Uijttewaal van Kwiek
met 9,5.
Gedreven
Misty Kas en Isabella van der Knaap
turnen dit jaar voor het eerst in niveau 12, meisjes geboren in 2001 en
2000. Zij trainen samen altijd heel
gedreven en dat was te zien. Vooral op de lange mat een prima arabier-kaats, ruime handstand doorrol
en koprol achterover. Bij sprong kozen ze ervoor om de handstand halve draai te springen. Op de training
hapert de aanloop bij Misty dan
wel eens, maar nu goed gesprongen. Met haar torenhoge zwaaien scoorde Isabella op de ongelijke brug het hoogste cijfer van de 13
meisjes in niveau 12, namelijk een
9,8! Het kon bijna niet mooier. Allebei sterk geturnd in dit hogere niveau. Voor Misty een vijfde plaats
met 8,9 en voor Isabella een medaille. Zij eindigde als derde met 9,2 gemiddeld, achter Ilse van de Berg van
Kwiek en Kim van Laar van ODI met

Het tweede toernooi van dit seizoen
was dan ook zeer geslaagd en voor
vee judoka´s leerzaam.
De judoka´s kunnen allemaal terug
kijken op een geslaagde dag waarin
vooral het mee doen al een ervaring
op zich is. De judoka´s lieten veel
verbeteringen zien op technisch en
tactisch niveau.
Tai-Otoshi judoleraar Dennis Bakker
was dan na afloop erg trots en zeer
tevreden op zijn judoka’s Hij was
dan ook erg blij met het getoonde
judo van zijn judoka’s. Vooral de tomeloze inzet van veel van de judoka’s waren geweldig om naar te kijken. Een uitgebreid fotoverslag is te
vinden op onze site.
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Hollandse avond groot succes
bij Danscentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het dan zover, de leerlingen van
Danscentrum Colijn hadden er al
een jaar naar uitgekeken; de Hollandse avond! En een succes, dat
was het zeker!
Axel en Heleen Colijn hadden de
aanwezigen gevraagd om zich vooral echt Hollands te kleden. Nou, dat
heeft iedereen geweten. Velen waren gekleed in Delfts blauw, boerenkielen, oranje voetbaloutfits, en
zelfs Sinterklaas kwam langs met
maar liefst vijf Pieten!
Absoluut hoogtepunt van de avond
was de geweldige Nederlandsgetinte show die Merel, al ruim drie
jaar werkzaam bij Colijn als allround
(Hip hop, Popshow, Musical, ADV

en klassiek) docente, in elkaar had
gezet met de meiden van de showgroep. Op de muziek van o.a. Guus
Meeuwis, Gerard Joling, André Rieu,
2 Unlimited en Marco Borsato wisselden hilarische- en kippenvelmomenten elkaar in rap tempo af. Via
deze Meerbode willen Axel en Helen Merel nogmaals bedanken voor
deze supergeweldige show!
Ook het Ik Hou van Hollandspel kon
natuurlijk niet ontbreken. De vragen die Axel en Heleen hadden verzonnen bleken toch moeilijker dan
zij dachten, vooral het spellen van
woorden leverde de nodige problemen op. Natuurlijk werd er ondertussen veel gedanst op veelal Nederlandstalige muziek van toen

en nu, uitgezocht door DJ Ax. Uithoornse Bierbrouwerij en -winkel
“De Schans” had 8 biertjes samengesteld om te proeven. De aanwezigen konden zo ervaren dat er zoveel
verschillende soorten bier te verkrijgen zijn!
Kerst- en Nieuwjaarsbal
De Hollandse avond vormde tevens
de aftrap van een reeks gezellige
middagen en avonden in de feestmaanden. Naast de bekende Kersten Nieuwsjaarsbals zullen ook de
iets minder jonge leden van KBO
hun jaarlijkse kerstviering houden
bij Danscentrum Colijn. Dit doen zij
al jaren bij Colijn, en is altijd een gezellige middag voor de ouderen van
Uithoorn.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeentebelangen vreest voor
Uithoornse cultuur
Het is nog niet veel voorgekomen in de geschiedenis van Uithoorn dat de oppositie zo eensgezind was in haar afkeuring van een gemeentelijke begroting. In de raadsvergadering van donderdag 10 november was dat het geval. Ondanks dat
de begroting sluitend is , is het vooruitzicht dat
bij continuering van de huidige manier van uitgeven het gemeentelijk tekort structureel wordt en
wel vanaf 2015. Daarnaast is het een grote zorg
dat het eigen vermogen van de Gemeente door alle investeringen drastisch aan het dalen is. Zelfs
meer nog dan vorig jaar werd aangenomen. Dit
is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In dit alles is
het grote risico van deelname in en garantstelling voor de Green Port Aalsmeer (GPA) door de
gemeente Uithoorn nog niet eens meegenomen.
De oppositiepartijen zijn van mening dat er te veel
geld wordt uitgegeven aan nieuw beleid. Dit houdt
voornamelijk extra ‘asfalt met allure’ in. Het college heeft echter nog niet echt duidelijk gemaakt
aan welke projecten dit uitgegeven gaat worden.
Daarnaast zijn ook een aantal ombuigingen (bezuinigingen) aangekondigd, maar op vragen hoe
deze specifiek ingevuld gaan worden, kon het college geen antwoord geven. De grootste oppositiepartij Gemeentebelangen is erg bang dat cultuur,
welzijn en WMO onevenredig hard worden getroffen in dit voorstel aan de raad. Er ligt al vanaf 2009
een cultuurfoto, met enthousiasme door o.a. veel
inwoners van Uithoorn opgesteld, die als basis zou
dienen voor het nieuw te vormen cultuurprogramma voor de periode 2010-2014. Het is al 1,5 jaar
een doorn in het oog van Gemeentebelangen dat
dit nog steeds niet is gebeurd. Zonder enig pro-

gramma als basis, wordt op voorhand onder het
mom van ‘herijken’ aangekondigd dat op de post
cultuur in de komende twee jaar 20% ten opzichte
van 2011 zal worden bezuinigd. En in de daaropvolgende twee jaar nog eens 10% extra.
Dit was dan ook een reden voor Gemeentebelangen om een amendement in te dienen om in ieder geval de post cultuur voor het jaar 2012 op
het niveau van 2011 te houden en ons daarmee
de tijd te gunnen om een nieuw cultuurprogramma vast te stellen. Voorgesteld werd dat de bekostiging zou moeten komen uit het minder uitgeven aan ‘asfalt met allure’. Dit amendement werd
onder aanvoering van de coalitiepartijen weggestemd. Wel noemde wethouder Verheijen dat de
subsidies voor cultuur, verenigingen, stichtingen
e.d. voor 2012 nog volgens de huidige subsidieverordening plaats gaat vinden, ofschoon dat volgens Gemeentebelangen mogelijk geen garantie
voor de individuele hoogte van de subsidie is.
De gelederen binnen de coalitie bleven dus gesloten, waarmee de coalitiepartijen aangaven dat
voor hen cultuur geen hoge prioriteit voor onze inwoners heeft. Kenmerkend voor de andere oppositiepartijen was dat ook zij van mening waren dat
het voorstel over cultuur nou niet iets was om je
zorgen over te maken. Een gemiste kans vindt de
fractie van Gemeentebelangen.
Fractie Gemeentebelangen
Klaas Bijlsma
Sjaak Verhaar
Robert Timmers
Herman Bezuijen

Door slecht postbezorgen in de
moeilijkheden

Gratis kroketten bij cafetaria Kwalitaria
Uithoorn - Hans Fontijn van cafetaria Kwalitaria op het Amstelplein
deelde afgelopen zaterdag van twee
tot vier uur aan zijn klanten een gratis kroket uit. Voor wie dat wilde natuurlijk. Maar dat bleken er toch
heel wat te zijn. Want niet alleen
vaste klanten stelden deze geste op
prijs, ook nieuwsgierige bezoekers
lieten zich verwennen. Zij maakten meteen kennis met het smakelijke aanbod aan snacks, een groot
assortiment heerlijke en versbelegde broodjes, salades, hamburgers,
smoothies enzovoort. Over het algemeen allemaal biologisch verantwoorde, verse en gezonde producten. En niet te vergeten complete
menuutjes met overheerlijke frites
voor jong en oud. Kortom, het aanbod en assortiment zijn dusdanig
dat het ook zonder traktatie van een
overigens heerlijke kroket de moeite
waard is bij Kwalitaria binnen te lopen voor een hapje. Een ideaal rustpunt tijdens het winkelen.
25e in de top 100
De aanleiding van de traktatie was
dat Kwalitaria 25e is geworden op

de ranglijst van beste cafetaria’s in
Nederland. “Elk jaar schrijven wij
ons in en hopen op een nominatie
binnen de top honderd te komen.
Het gaat om een landelijke erkenning, zoals de beste supermarktketen van Nederland, slijter of keurslager. In die orde moet je het zien. We
hebben steeds meegedaan en vorig jaar stonden we op plaats 35. We
zijn dus in een jaar tijd tien plaatsen gestegen”, aldus een enthousiaste Fontijn. “Dat was een hele verrassing en dus wel een traktatie voor onze klanten waard. Als
dat zo doorgaat zouden we in 2012
op de vijftiende plaats moeten staan
en daarna binnen de top tien. Maar
het wordt steeds moeilijker, want er
doen hele grote ketens van snackbars en cafetaria’s mee. Sommige
zijn veel groter dan die van ons en
tellen wel zestig zitplaatsen, hebben een steenoven voor de pizzabereiding etcetera. Dat hebben wij
hier niet. Binnen hebben we achttien zitplaatsen en in de zomer nog
24 buiten op het terras. Dat is dus
middelgroot. Onze klanten vinden
het hier gezellig en men komt graag

terug. Hoe je beoordeeld wordt? Er
wordt gekeken hoe het er bij je in
de zaak aan toe gaat. Zoals hoe je
personeel de klanten te woord staat,
hoe ze gekleed gaan, of het overal schoon is, wat het aanbod is, de
kwaliteit van je producten, hoe dat
geserveerd wordt en nog veel meer.
Omdat je daarmee punten kan verzamelen zorgen wij ervoor dat alles zoveel mogelijk tot in de puntjes
verzorgd is, voor zover je zaak dat
natuurlijk toelaat. Aan ruimte kan je
hier niet veel veranderen, maar wel
zorgen voor een efficiënte werkwijze en routing. Om die reden hoeven onze klanten bijna nooit lang
te wachten op hun bestelling. Overigens bezorgen wij ook aan huis.”
Bevlogen
Kwalitaria scoort hoog op hygiëne,
het culinaire aanbod, de creativiteit die aan de dag wordt gelegd en
de kwaliteit. Mede dat laatste kwam
goed uit toen de naamsverandering
begin dit jaar werd doorgevoerd van
Vork naar ‘Kwalitaria’. Zo heet de keten tegenwoordig met tal van vestigingen in Nederland. Hans Fontijn zit zijn leven al in de horeca, een
vak dat hem elke dag nog steeds
boeit. Hij schopte het tot manager
bij een drukke vestiging van La Place, maar wilde uiteindelijk toch iets
voor zichzelf. Sinds 2006 is dat Cafetaria Kwalitaria op het Amstelplein
geworden. Zijn medewerkers zijn al
net zo bevlogen van het vak en dat
weerspiegelt zich in de liefde voor
hun werk, de producten en de aandacht die zij aan hun klanten schenken.
Kwalitaria vindt u pal tegenover de
op/afrit van de parkeergarage van
het winkelcentrum aan Amstelplein 30. Geopend zeven dagen per
week op werkdagen van 12.00 tot
22.30 uur, in het weekend van 12.00
tot 21.30 uur. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook op de website:
www.kwalitaria.nl.

Graag wil ik het volgende probleem waar ik tegenaan loop voorleggen. Op 21 oktober jl. werd ik verrast door een bezoek van een deurwaarder. Omdat
ik mij niet bewust ben van achterstanden in mijn
administratie was ik zeer verbaasd. Het bleek om
twee CJIB boetes te gaan. Ik heb nooit een boete noch een herinnering of een aanmaning mogen ontvangen op mijn adres. Bij navraag bij het
CJIB blijken mijn adresgegevens te kloppen. En
daarmee is het klaar voor het CJIB. Ik kreeg het
advies om de klacht bij TNT neer te leggen. Dit
heb ik gedaan, waar ik schriftelijk een antwoord
op heb mogen ontvangen, met als inhoud, dat het
ondoenlijk voor hen is om de vermiste post op te
sporen, dit i.v.m. met de miljoenen poststukken die
zij verwerken. En daarmee is het klaar voor TNT.
Om dit in de toekomst te voorkomen, wil ik een
overzicht per maand van de openstaande boetes. En wat blijkt, het CJIB heeft hier een restrictie
op van maximaal 2x per jaar een overzicht te verschaffen, nu heb ik gedacht dat er misschien iets

met het computersysteem van het CJIB zou kunnen zijn. Omdat het om zoveel poststukken gaat
van het CJIB van twee boetes zijn dat er 6!
Nu blijkt gisteren dat ik een poststuk mis van mijn
zorgverzekeraar. Dus ligt het probleem dan toch
bij de TNT. Bij telefonische navraag bij het CJIB
of mijn aangetekende brief is aangekomen, blijkt
dat idd zo te zijn. Aangetekende stukken blijken
dus wel aan te komen. Tevens stelt de telefoniste van de klantenservice van het CJIB vast, dat zij
met veel klachten te maken heeft m.b.t. de bezorging van TNT. Ook de deurwaarder bevestigde deze klacht.
Nu ben ik nieuwsgierig hoe het met de ervaringen
van de inwoners in De Ronde Venen is m.b.t. tot
het probleem van slechte bezorging . Graag wil ik
deze eventuele klachten bundelen om zo sterker
te staan. Om een onderzoek bij TNT af te dwingen.
J.J. Engelbart uit Uithoorn

Afsluiting R.K.
kerkhof Zijdelveld
Met grote verontwaardiging hebben wij vernomen
dat het bestuur van de Emmaüsparochie het R.K.
kerkhof aan het Zijdelveld gesloten heeft middels
grote bouwhekken inclusief prikkeldraad (!), omdat er asbesthoudende materialen in de grond
zouden zitten. Het is op z’n minst ergerlijk te noemen dat het parochiebestuur deze actie heeft ondernomen onder het mom van een verbod van de
gemeente om daar te werken.
Het zijn nota bene leden van het parochiebestuur
zelf geweest, die door het ondeskundig ontmantelen van een aantal graven de asbesthoudende
platen gebroken hebben en de brokstukken bovengronds hebben gebracht .
Deze asbesthoudende platen komen alleen voor
in een aantal graven ter ondersteuning van grit/
steenslag dat door nabestaanden erover heen is
gestrooid ter versiering.
Het zijn de latere vrijwilligers geweest, destijds onder politiedwang in opdracht van het parochiebestuur verwijderd, die de aanwezigheid van deze
brokstukken hebben aangetoond.
Als wij dit niet hadden gedaan was de verdere
ontmanteling een feit geweest en waren de brokstukken door de bestuursleden weer in de graven
teruggeschoven.
Toen moest het parochiebestuur op verbod van de
gemeente stoppen met het ontmantelen van de
graven. En dat was natuurlijk een enorme tegenvaller voor het parochiebestuur, in verband met de
voorgenomen verkoop van de grond.
Het parochiebestuur memoreert nu in het plaatselijk weekblad dat de omwonenden gevaar lopen door de onderhoudswerkzaamheden van deze vrijwilligers.
Kennelijk zijn ze vergeten dat ze recent een gedeelte van dit kerkhof verkocht hebben aan de eigenaar van het naastgelegen kinderdagverblijf. Dit

gedeelte is door de eigenaar bewerkt, er is gras
ingezaaid en er zijn grote bomen geplant.
Is dit gedeelte van het kerkhof onderzocht op asbesthoudende materialen en beenderen? En vergeten ze ook maar even dat er jarenlang door een
vast aantal vrijwilligers, met toestemming, onderhoudswerkzaamheden zijn verricht? Toen is ook
nooit over asbest gesproken!
Wij onderhouden het kerkhof uit respect voor de
overledenen die er liggen begraven en die ervoor
gezorgd hebben dat zij de R.K. parochiegemeenschap in Uithoorn op de kaart hebben gezet.
Wij verwijten het parochiebestuur dat er door hen
totaal geen piëteit wordt getoond jegens deze
overledenen en hun nabestaanden.
Wij zijn nu ca. zes maanden bezig met het onderhouden van het kerkhof middels schoffelen en
harken van de toegangspaden en de paden rondom de graven, snoeien de struiken en maaien het
gras, omdat het onze intentie is om de graven zoveel mogelijk toegankelijk en netjes te houden,
mede voor de nog aanwezige nabestaanden van
de overledenen.
En wij werken alleen waar geen asbesthoudende
materialen liggen, namelijk buiten de graven.
Diverse nabestaanden hebben grafrechten betaald aan het parochiebestuur, maar wat staat er
tegenover ? Het is niet te verteren dat ook de toegang voor deze mensen wordt geweigerd en de
oorzaak van dit alles naar ons wordt geschoven.
Hopelijk ziet het parochiebestuur in, dat wij allen slechts goedwillende vrijwilligers zijn, die het
kerkhof met zijn overledenen, in gewijde- en ongewijde grond, een schone en een nette laatste
rustplaats willen geven.
Het vrijwilligersteam van het Zijdelhofje
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FLASHMOB OP BASISSCHOOL DE REGENBOOG!

”Juf, kunnen we dit niet
elke dinsdag doen?”
Uithoorn - Dinsdagmiddag 15.00
uur. De school gaat uit. Een bekend
ritueel, maar deze dag is het net
even anders! Er staan twee boxen
opgesteld, dat doet al iets vermoeden. Dan stroomt het schoolplein
vol met kinderen. Het is er veel voller dan anders, alle klassen zijn er
- inclusief meesters en juffen. De
muziek begint. De kinderen trakteren hun ouders op een flashmob op
het lied ‘Alle kleuren van de Regenboog’.
Een flashmob is een grote groep
mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer uiteenvalt. Vaak wordt een flashmob
via internet georganiseerd maar in
dit geval zat de school in de organisatie! Het viel niet mee om het
geheim te houden. Door wat kleine hints waren de ouders wel op de

hoogte dat er iets te gebeuren stond
die dag. Maar de verrassing was er
niet minder om!
In een workshop van een half uur
hadden alle groepen de flashmob
diezelfde dag geleerd, onder de
deskundige begeleiding van dansdocente Carrol van dansschool Buenting uit Amstelveen. De kinderen
vonden het geweldig. Vooraf had
een aantal jongens wel hun twijfels
over de muziekkeuze. Maar na afloop zei iemand: “Ik werd er helemaal vrolijk van en mijn rugpijn is
over”. Een andere leerling: “Het was
zo leuk! Ik durfde gewoon mee te
dansen want iedereen deed mee,
wanneer is het eigenlijk weer?”
Deze dag kwam tot stand door de
inzet van de interne cultuur-coördinator in nauwe samenwerking met
de combinatiefunctionaris cultuur.
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Nederlands Kampioenschap petanque
Uithoorn - Zondag 20 november
2011 werd voor de achttiende maal
het Nederlands Kampioenschap petanque voor tripletten vrouwen gespeeld. Tweeëntwintig equipes hadden ingeschreven waaronder twee
equipes van Boule Union Thamen
uit Uithoorn en twee equipes van
Petanque Union Badhoevedorp.
De strijd vond plaats in de nieuwe
overdekte accommodatie van PU
Kennemerland in Haarlem.
De equipes van Boule Union Thamen bestonden uit Ria van Beek,
Ina Hoekstra en Joan van Rekum,
die al eerder aan het NK hadden
deelgenomen. Ria van Beek en Ina
Hoekstra waren al eens in de top
drie geëindigd. De ander equipe,
Nel Bloemers, Wilma Buchner en Tine Siegel debuteerden op een NK.
Na de eerste ronde speelden de

elf winnaars verder in het Nederlands Kampioenschap en de verliezers in het Open Haarlems Kampioenschap. De tweede ronde is een
cadrageronde om tot acht equipes
voor de kwart finales te komen. Zowel BU Thamen als PU Badhoevedorp veroverde één plaats in het NK.
De equipe van BU Thamen werd in
het Open Haarlems uitgeschakeld
door een equipe van de Nationale Junioren Selectie. De equipe Mimi Tchang, Dorine Martron en Maja van der Linden wisten namen
Badhoevedorp als vierde te eindigen in het Open Haarlems Kampioenschap, dat door een equipe uit
Vlaardingen gewonnen werd. Zowel
de equipe van BU Thamen als van
PU Badhoevedorp moesten in het
NK de cadrageronde spelen. Beide
wonnen hun partij. De meisjes van
Thamen wisten te winnen van het
PU Kennemerland team met de zusters Anouk en Manon van Loon, die
drie en viermaal Nederlands kampioen zijn geweest.
In de kwartfinale stuitte de equipe
van BU Thamen op de latere kampioen, de equipe Kirpensteijn, v/d
Eijnden en Zwaal. Het was een gelijk opgaande strijd, maar de winst
ging met 13-9 naar Kirpensteijn.
Nietemin een goed resultaat om op
een gedeelde vijfde plaats te eindigen. De dames van Badhoevedorp
deden het een stukje beter. Zij wonnen de halve finale van een equipe
van de Nationale Vrouwen Selectie en moesten in de finale aantreden tegen de equipe Barbera Kirpensteijn, Judith v.d Eijnden en Sonia Zwaal. Het was voor Jose Roos,
Jeanette Spanjer en Nel de Zwart
net een partij te veel. Na een stand
van 4-4 gaf de equipe Kirpensteijn
de but niet meer uit handen en bepaalden de eindstand op 13-4.
De eindstand in het NK:
Barbera Kirpensteijn, Judith v.d Eijnden en Sonia Zwaal (Mixteam);
Jose Roos, Jeanette Spanjer en Nel
de Zwart (PU Badhoevedorp);
Marina Blom, Katy Bosch en Katja
v/d Wouw (Nationale selectie).

Afscheid Claudia Koster,
voorzitter KDO D.A.G.
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
heeft KDO Dance Aerobics Gymnastiek afscheid genomen van voorzitter Claudia Koster-van Egmond.
Claudia heeft zich sinds 1999 heel
enthousiast ingezet als bestuurslid en later als voorzitter van DWS.
DWS was toen nog een zelfstandige vereniging in De Kwakel. Mede
dankzij de grote inzet van Claudia
is het samengaan met KDO in januari 2008 soepel verlopen en sindsdien heeft zij als voorzitter van KDO
Dance Aerobics Gymnastiek ook
deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van KDO.
Omdat Claudia het erg druk heeft
met haar gezin en hun eigen bedrijf
LEF, heeft zij besloten te stoppen
met haar voorzitterschap bij KDO.
Iets wat de overige bestuursleden
betreuren, maar heel goed kunnen
begrijpen.
Tijdens het voorzitterschap van
Claudia is de afdeling uitgegroeid
tot de op een na grootste afdeling
van KDO. De afdeling heeft ruim
350 leden, die elke week met veel
plezier hun sporten uitoefenen. Er

Afscheid
Het huidige bestuur wilde daarom
het afscheid van Claudia niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de
KDO kantine wachtte zaterdagmiddag een verrassing voor haar.

Na afloop van de receptie heeft het
voltallige bestuur van KDO D.A.G.
nog gezellig een hapje met Claudia gegeten, om haar ook in besloten kring te bedanken voor al haar
inzet.
De functie van voorzitter bij KDO
Dance Aerobics Gymnastiek is momenteel vacant. De taken zijn ver-

Doelpuntloos gelijkspel
voor KDO in Diemen
De Kwakel - Na het teleurstellende
0-0 gelijkspel van vorige week tegen
laagvlieger CTO’70, stond voor KDO
afgelopen zondag de uitwedstrijd in
en tegen Diemen op het programma. Diemen, de nummer twee van
de ranglijst, is een oude bekende
van KDO, want beide clubs speelden voorheen meerdere malen tegen elkaar in de vierde klasse.
Trainer Raymond de Jong wijzigde
twee posities ten opzichte van vorige week, waardoor Fabian van der
Hulst en de herstelde Michael Meijer in de basis starten. Onder mistige omstandigheden begon om
14:00 uur de wedstrijd op sportpark
De Diemen. Diemen is een goede
voetballende ploeg, waarbij vooral
de middenvelders veelvuldig in balbezit willen komen. KDO kon hier
een dosis werklust en passie tegenover stellen en kreeg in de eerste helft absoluut de beste mogelijkheden om op voorsprong te komen.
Kansrijke positie
In de 23e minuut veroverde KDO op
het middenveld de bal en kon Timo Kas aan de linkerkant doorbreken. Kas leverde een prima voorzet
af op Rick Kruit, maar Kruit schoot
de bal in kansrijke positie net naast
het doel. Vijf minuten later was het
Joeri Stange, die opnieuw Rick Kruit
in stelling bracht, maar ook ditmaal

kon Kruit de bal niet binnenschieten, want hij schoot voor langs.
In het laatste kwartier van de eerste
helft viel nog op dat KDO tot tweemaal toe discutabel werd afgevlagd
door de grensrechter van Diemen,
zodat beide ploegen uiteindelijk met
een 0-0 stand de rust in gingen.
Balvaardig
In de tweede helft waren de rollen
omgekeerd en kwam Diemen sterk
uit de kleedkamer. Het balvaardige
Diemen kreeg gedurende het verloop van de wedstrijd kleine kansen, maar KDO hield stand. Tien minuten voor tijd leek Diemen de 1-0
te maken, maar dankzij scherp en
alert vlaggen van KDO-grensrechter Jordan Smits werd het doelpunt,
tot grote opluchting van de Kwakelaars, afgekeurd wegens buitenspel. Met hangen en wurgen werd
vervolgens het eindsignaal gehaald,
zodat KDO voor de tweede keer op
rij met 0-0 gelijkspeelde in een uitwedstrijd.
Door dit gelijkspel blijven de Kwakelaars op de vierde plaats staan.
Volgende week speelt KDO de inhaalwedstrijd tegen de nieuwe koploper Geinburgia. Het verschil tussen beide ploegen is op dit moment
vijf punten in het voordeel van de
Driemonders. Wil KDO in de top van
het klassement mee blijven doen,

De Kwakel - Na de spetterende jubileumviering van vorige week zaterdag, waarvan het verslag door de
lokale pers op bizonder leuke wijze
aan het lezerspubliek werd gepresenteerd, was het afgelopen donderdag in Dorpshuis De Quakel tot
de laatste kaart bloedstollend spannend. De felbegeerde promotie of
de met angst en beven tegemoet
geziene degradatie hadden vele paren in hun greep en het ene paar
ging daar beter mee om dan het andere.
In de A lijn geen promotie, alleen de
eer van de eerste plaats en daarmee de totaalwinst van de 2e cyclus
stond hier op het spel en het wekte
weinig verbazing dat Andre Verhoef
en Dick Elenbaas (laatst genoemde deze week opnieuw genietend
van een bridgevakantie in het onder bridgers beroemde Monte Gordo in Portugal) deze winst naar zich
toetrokken met een gemiddelde van
55,64%.
Voor het zover was moesten er
nog 24 spellen worden gespeeld
en Jan Heijlman met partner Margo Zuidema wisten met die 24 spellen de hoogste score te behalen en
wel 65,07%. Gerda Bosboom en Rina van Vliet deden met 60,4% goed
mee en dankzij hun 3e plaats met
55,9% ontsnapten Huub en Kitty van
Beem aan degradatie.
Dat gold niet voor Hennie en Jan
van er Knaap, Piet vd Poel en Gerard
de Kuijer, Eefke Backers en Marianne Kamp en last bus not least Atie
en Wan Overwater, die zich vanaf januari 2012 allemaal vanuit de B lijn
terug omhoog kunnen gaan knokken.

Bep Verleun en Ria van Zuylen werden met 60,42% 2e en mede daardoor eindigden zij in de totaalstand
als 1e. Truus Langelaan haalde met
An van der Poel de ‘verslagwaardige’ 3e plaats met 55,9%.
Met de al genoemde paren Han en
Tiny en Bep en Ria mogen ook Hilly Cammelot met partner Mieneke
Jongsma en Thecla Borggreven met
partner Trudy Fernhout in de volgende parencyclus zich gaan meten
met de gevestigde orde in de A lijn.
Vooral Trudy was daar duidelijk zeer
verguld mee en zij kondigde al aan
dat de A lijn vanaf dit moment hun
vaste domein zou blijven.
Minder goed verging het echtpaar
Koning en de paren Janny SnabelVrony van Veen, Piet-Hein BackersHuub Kamp en Toos Boerlage-Corrie van der Peet, die de 4 onderste
plaatsen op de ranglijst in namen en
daarmee tijdelijk afscheid van deze
lijn moeten nemen.
In de C lijn heersten al weken Ab
en Riet van Nieuwkerk en dat was
deze week niet anders. Ook nu 1e
met 60,14% en uiteraard ook eerste
‘over all’ met een gemiddelde over
6 avonden van maar liefst 59,63%.
Jose Moller en Yvonne Koestal herstelden zich van het dipje van vorige
week en zij werden niet alleen deze avond 2e (bijna 59%) maar namen die positie ook in de totaalstand in. Corrie Bartels en Ruud
Doeswijk deden het opnieuw goed
met een 3e plaats met 58,4% en dat
bleek ruim voldoende om de 4e promotieplaats te bemachtigen. Tussen
hen en de nummers 1 en 2 kwalificeerden ook Addie de Zwart en Hettie Kesting zich voor terugkeer naar
de B lijn.

Hoofdrol
In die B lijn was een hoofdrol weg
gelegd voor echtpaar Tiny en Han
Mann, die met 66,53% de eerste
plaats opeisten en en passant ook
een promotieplaats bemachtigden.

Volgende week start de laddercompetitie en ook van het verloop daarvan wordt u, als de combinatie van
tijd, gelegenheid en zin zich bij uw
verslaggever voordoet , op de hoogte gehouden.

Bridgeclub Hartenvrouw

zijn 21 verschillende groepen waarin kinderen vanaf 4 jaar tot en met
ouderen van 85 jaar sporten op hun
eigen niveau in de mooie accommodatie van KDO aan de Vuurlijn in De
Kwakel.

Haar man, kinderen, familie, hoofdbestuur, leiding, dansers uit haar eigen groep en de overige (oud)bestuursleden stonden haar op te
wachten voor een gezellige receptie. Na een speech van mede-bestuurslid Brenda Kooyman, kwam
er een optreden van een van onze
dance-groepen o.l.v. Samantha. De
groep liet heel knap zien dat ze in
een paar weken tijd een erg leuke
Streetdance-, Hiphop- en Urbandans hadden ingestudeerd. Als klap
op de vuurpijl werden alle aanwezigen uitgenodigd om mee te doen.

Ups en downs bij BVK

dan is een gunstig resultaat tegen
Geinburgia meer dan welkom! De
wedstrijd begint om 14:00 uur in De
Kwakel.
KDO 2
Na de prima 4-0 thuisoverwinning
van vorige week op Pancratius, kon
het tweede met een goed gevoel afreizen naar sportpark Ookmeer voor
het duel tegen koploper AGB 2.
De Amsterdamse koploper stond op
voorhand drie punten voor op KDO,
kortom het was een echt zespunten duel.
De Kwakelaars begonnen de wedstrijd prima en vol overtuiging. Door
kort op de man te zitten, kwamen de
Amsterdammers erg moeizaam in
het duel. In de 10e minuut kwam de
beloning voor KDO via Patrick van
de Nesse. Patrick, de laatste weken goed op dreef, strafte zwak ingrijpen achterin bij AGB keihard af.
Van de Nesse kon schuin alleen op
doel af lopen en schoot de bal op
keurige wijze in de linkerhoek, 0-1.
KDO bleef vervolgens de bovenliggende ploeg, waarbij met name op
het middenveld de slag werd gewonnen.
In de 25e minuut kwam het tweede verdiend op 0-2 via Martin Bax.
Bax schoot de bal, op aangeven van
Marco Rijbroek, zeer secuur in de

deeld over de overige bestuursleden. Astrid Kooyman is nu contactpersoon voor de afdeling Aerobics.
Corina Smit voor de afdeling Dance
en Hesther Kas voor de afdeling
Gymnastiek. Voor vragen van leden,
leiding etc. kan men terecht bij de
betreffende contactpersoon.
Voor de e-mail adressen kunt u kijken op de website www.kdo.nl
linkerhoek. De vreugde kon niet op
bij KDO en AGB kon hier niks tegenover zetten. Vlak voor rust kreeg
het tweede nog enkele prachtige
kansen om de wedstrijd definitief
te beslissen, maar de Amsterdamse doelman weigerde hier aan mee
te werken.
Eenvoudig
In de tweede helft deed AGB er alles aan om terug in de wedstrijd te
komen, maar KDO kon vrij eenvoudig stand houden. In de 60e minuut
was het opnieuw Martin Bax die
zich positief liet gelden. Nadat Marco Rijbroek de bal aan de linkerkant
veroverde en met een uitstekende bal Martin wist te bereiken, was
het een koud kunstje voor spits pur
sang Bax om de bal één op één met
de keeper binnen te schieten, 0-3.
In het vervolg van de tweede helft
deed AGB iets terug door de 1-3
te maken, maar verder kwamen de
Amsterdammers niet. Vijf minuten
voor tijd werd de technische rechtsbuiten van AGB wegens natrappen
terecht met rood van het veld gestuurd, waardoor de wedstrijd gespeeld was.
Door deze dure drie punten mee te
nemen naar De Kwakel staat het
tweede inmiddels op gelijke hoogte met AGB. Doordat NFC/Brommer
met 2-0 won van DCG, zijn de Amstelveners de nieuwe koploper met
twee punten voorsprong op KDO.
Aanstaande zondag is het tweede
vrij, waarna er op zondag 4 december om 14:00 uur aangetreden gaat
worden in Kudelstaart tegen RKDES 3.

Uithoorn – Op dinsdag 15 november werd de vijfde, en op één na
laatste, zitting van de tweede parencompetitie in de Scheg gespeeld.
Het griepvirus ging rond zodoende
waren er 15 paren in de A lijn en 13
paren in de B lijn, hetgeen betekende dat de combitafel werd ingezet.
B lijn: De koplopers waren Gertrude Doodkorte en Floor Janssen met
62,92%, zij werden op de hielen gezeten door Mieneke Jongsma en
Hilly Cammelot met de bijna gelijke score van 62,50%, terwijl de derde positie met 56,67% werd ingenomen door Ploon Roelofsma en Marja Slinger, de vierde plaats was voor
Trees Ellerbroek en Mita Maas met
56,25%, deze dames zijn aan hun
eindsprint begonnen!
A lijn: De topscore was voor het
combipaar Tini Geling en Elly van
Nieuwkoop met 62,64%, Ted Brand
en Alice Oostendorp veroverden de
tweede plaats met 57,29%, gevolgd
door weer een combipaar Guus Pielage en An van der Poel met 54,17%,
de vierde positie was voor Kokkie
van den Kerkhoven en Corry Smit
met 53,06%. Bij de combiparen zien
we dat “verandering van spijs doet
eten”.

Competitiestand: B lijn: Vast gesetteld op de eerste plaats staan Mieneke Jongsma & Hilly Camelot met
het gemiddelde van 56,62%, maar
zij worden op de voet gevolgd door
Gertrude Doodkorte & Floor Janssen met 56,39%, opgerukt naar de
derde positie zijn Ploon Roelofsma & Marja Slinger met het gemiddelde van 53,63%, Wil Voss &
Cathy Troost tekenen voor de vierde plaats met 53,17%. A lijn: Nog
steeds aan kop Kitty van Beem &
Agnes de Kuijer met een gemiddelde van 56,21%, een stapje gestegen zijn Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 55,88%, die stuivertje hebben gewisseld met Thecla
Maarschalk & Rees van der Post op
de derde plaats met het gemiddelde van 54,68%, de vierde plaats is
voor Nel Bakker & An van der Poel
met 54,29%.
Volgende week het uur der waarheid, en wordt er bekend wie er
promoveren of degraderen, maar
het belangrijkste is dat er een middag gezellig gebridged wordt! Daarna gaan we een laddercompetitie
spelen. Voor inlichtingen: Mieneke
Jongsma, tel: 0297-56756 of e-mail
wjongsma1@hotmail.com.

Stuivertje wisselen bij
de Legmeer
Uithoorn - Zo eindig je de avond
onder applaus als eerste en zo sta je
enkelen weken later weer met beide benen op de grond als laatste!
Het overkwam de verslaglegger en
schetst maar weer eens de betrekkelijkheid van bridgeroem.
In de A- lijn buitten Wim Slijkoord
& Francis Terra hun combi tafel met
de B- lijn kennelijk zodanig uit, dat
ze uiteindelijk met een totaal score
van 59,17% op de eerste plaats beslag legden.
De verrassing waren hier echter To
van der Meer & Anne Tolsma die
met 57,92% zeer knap tweede werden. Ook Renske & Kees Visser vergaarden een momentje roem met
hun derde plaats en 54,58%.
Wel is waar moesten ze deze delen
met Ben ten Brink & Jan Bronkhorst,
maar toch! Ook de plaatsen vier en
vijf werden gedeeld en wel door
Gerda Schavemaker & Jaap Kenter en Andre van Herel & Cora de
Vroom die allen 52,08% behaalden.
B lijn
In de B- lijn vielen ditmaal Hetty Houtman & Ria Wezenberg erg
op. Ze waren zelfs het beste koppel van de avond met een topprestatie van 65,28%. Tom de Jonge &
Herman Vermunicht are still going
strong met nu een tweede plek en

59,72%. Gerda Bosboom profiteerde van Guusje Pielage als derde
met 58,68% gevolgd door Lidy Krug
& Ada van Maarseveen met 57,78%
als vierde.
Floor Janssen & Tonny de Jonge kwamen daar op plaats vijf vlak
achter met 56,25%, zodat het gaatje met Tom binnen de perken bleef.
In de C- lijn was de overwinning
voor Tini Geling & Jo Wevers met
58,33%. Evert Wevers hield met
Atie de Jong echter oogcontact als
tweede met 56,77%.
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans kwamen keurig met 54,38%
op plaats drie uit, net voor Marjan
& Jan Wille die met hun 53,75% nu
vast op weg zijn naar een rangetje
hoger.
Elly Belderink & Ans Voogel versloegen met 51,25% als vijfde nipt Tini &
Johan Lotgerink die op 51,04% uitkwamen.
Wilt u ook eens met rode konen applaus ontvangen maar vreest u ook
de nederlaag niet, kom dan bridgen
bij BV De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in de barzaal
van sporthal de Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 0297 567458.
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Zaterdag Sinterklaas surprisekienen in buurthuis Ponderosa
Uithoorn - Voor maar liefst de 40ste keer wordt in Buurthuis Ponderosa het jaarlijkse Sinterklaas-surprisekienen georganiseerd.
Dit jaar komende zaterdag 26 november.
Zoals altijd zijn er weer mooie prij-

zen te winnen, allemaal feestelijk ingepakt. Heb je prijs: kies zelf één
van de dozen. Daar zit een mooie
prijs in, maar wat deze prijs is, blijft
een verrassing tot het einde van de
kienronde. De kosten zijn één per
blaadje. Het kienen begint om 20.00

uur, maar de zaal is al open om
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Kom wel op tijd, want vol is vol!
U komt toch ook? De warme chocomel met speculaas staat voor u
klaar! Buurthuis Ponderosa kunt u
vinden aan de Plesmanlaan 27.

Dragon Tuina voor uw gezondheid

Koorjubilarissen Emmaüsparochie
ontvangen speld en oorkonde
Uithoorn - Tijdens een feestelijke
viering waarin Pastor J. Woolderink
voorganger was werden in de kerk
van de Emmaüsparochie aan het
Potgieterplein zondag 20 november
de jubilarissen gehuldigd die al lange jaren hun beste krachten geven
aan de muzikale ondersteuning van
de weekenddiensten. Onder de jubilarissen waren ook enkele dames
die de zang verzorgen bij een uitvaart vanuit de kerk.
Namens het parochiebestuur belichtte mevrouw Ria v.d. Werff iets
over de eigen bijdrage die iedere ju-

bilaris had geleverd aan het reilen
en zeilen van het koor. Joop Alsemgeest, geen onbekende in Uithoorn
omdat hij op meerdere terreinen
actief is, zingt al 50 jaar en is ook
een aantal jaren al de dirigent van
het dameskoor. Jan van Bunningen
zingt al 40 jaar en hij verzorgde lange jaren de financiën van het koor.
Het echtpaar Wil en Therese van
Lommel zingt al veertig jaren lang
samen en zij verzorgden ook de
koormappen, zodat iedereen bij de
repetitie en op zondag de goede
teksten voor zich heeft. De dames
Bep Molenkamp en Ans van Tigge-

len zijn al veertig jaar paraat als er
een beroep op hen wordt gedaan
voor de ondersteuning met muziek
bij een uitvaart.
En Henny Verhaar geeft ook al weer
25 jaar haar stem aan het dameskoor.Hierna werd door pastoor
Woolderink bij elk van de feestelingen de speld van de Gregoriusvereniging op de borst bevestigd en de
er bij passende oorkonde uitgereikt.
Na de viering was er in het Trefcentrum gelegenheid tot felicitatie en
het koor zou later er in eigen gelederen er nog een mooie dag van
maken.

Nog een paar weken en dan is hij er weer:

Kerstmarkt Uithoorn
aan de Amstel 2011
Uithoorn - Sinds februari van dit
jaar is Stichting Kerstmarkt Uithoorn
aan de Amstel alweer druk bezig
met het organiseren van de kerstmarkt 2011. Deze kerstmarkt is op
zondag 11 december aanstaande
van 12.00 tot 20.00 uur in het centrum van Uithoorn: langs de Amsteloever, het Amstelplein en de
Schans. Er zijn 125-150 kramen met
een zo gevarieerd mogelijk aanbod van kerstgerelateerde artikelen. Daarnaast zijn er diverse eet- en
drinkkramen met een aanbod variërend van warme chocomel met lekkere oliebollen tot culinaire hapjes
en kerstdineradviezen.
Kramen
Alle kramen worden fraai gedecoreerd met guirlandes, kerstballen
en kerstverlichting en een aantal
ook met een houten decoratie wat
bijdraagt aan een gezellige kerstsfeer. Bovendien is er over de gehele markt kerstachtergrondmuziek
te horen. Voor de kinderen is er een
kerstpoppentheater met prachtige
voorstellingen. Verder is er een levende kerststal, een klimwand, een
arrenslee en... u komt uiteraard leuke kerstmannen tegen die snoep of
informatie aanbieden.
Officieel open
Om 12.00 uur zal de kerstmarkt officiëel geopend worden door burgemeester mevrouw D. Oudshoorn,

op het kleine podium dat opgesteld
staat op het Marktplein aan de Amstel. Naast dit podium staan vijf
‘winter-sfeertafels’ opgesteld, deze
zijn gemaakt door vijf verschillende
decorateurs uit Uithoorn/De Kwakel en omstreken. De mooiste tafel,
door u gekozen, wordt verloot onder
de bezoekers! Fotokring Uithoorn
bestaat dit jaar 40 jaar en de prijsuitreiking van hun fotowedstrijd zal
plaatsvinden van 16.00-16.15 uur op
het podium. Om 20.00 uur zal vanaf
de Amstel een prachtig vuurwerkspektakel plaatsvinden, dat tevens
het einde van de kerstmarkt inluidt.
Kortom, dit mag u niet missen, dus
kom naar de Kerstmarkt! De Stichting is er niet op gericht om winst
te maken. Als er geld overblijft gaat
dat naar een goed doel. Het goede
doel is dit jaar ThamerThuis.
Sponsors
Een Kerstmarkt zonder sponsors is
niet mogelijk. De Stichting dankt deze sponsors hartelijk, want zonder
hen was het niet mogelijk geweest
om deze kerstmarkt te organiseren!
En verder ook eenieder die belangeloos aan de totstandkoming van de
kerstmarkt heeft bijgedragen!
Hoofdsponsors Kerstmarkt
Albert Heijn Jos van den Berg
Amstelhof Sport en Healthclub
Coöperatieve Rabobank
Rian van der Veldt Bronbemalingen

Borus Kinderopvang
Buurtbeheer Zijdelwaard
Buurtbeheer Centrum
Buurtbeheer Thamerdal
Total Prepress
PPG Industries
Exposize Large Format Printing
Firma Lek, De Kwakel
Coca Cola
Martin Products Belettering
SSBU
VMB
Mars Nederland
Notarispraktijk Amstelhoorn
Geostick bv
Solinas BV
Café Drinken en Zo
Lionsclub Uithoorn
EKZ Makelaars
De Waal & De Waal Consultants
Adviesburo en Accountantskantoor
John de Vries
Nieuwe Meerbode
Nahr Entertainment
Karin van Dierendonck Blloemen
Annemarie Fontijn
Zijdelfleur
Christa Snoek
Lek Bloemenservice
Café Het Geveltje
Café Het Dorp
Restaurant Amstelfort
Hertog Jan op ‘t Water
Eetcafé Het Oude Spoorhuis
De Zoete Zonde
Careme Catering
Café Herbergh 1883

Gratis op de foto met de Sint en z’n Pieten

Zondag 27 november: winkels
open in w.c. Zijdelwaard
Uithoorn - Komende zondag 27
november zijn diverse winkels in
winkelcentrum Zijdelwaard geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
De volgende winkels openen hun
deuren: Albert Heijn, Boetiek de
Boet, C1000 Reurings, Jamin, Nelson Schoenen, Perlo Plaza, Shoeby Fashion, Stoop Drogisterij en
Parfumerie, Trekpleister en Verheggen Fleur. De supermarkten
zijn van 12.00 tot 18.00 uur geopend

Op de foto met de Sint en z’n Pieten

Van 13.30 uur tot 16.00 uur is Sinterklaas op bezoek in Winkelcentrum Zijdelwaard. Alle kinderen kunnen met hem op de foto.
De foto’s zijn te zien op de fotosite van Zijdelwaard: www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl en kunnen worden gedownload.
Activiteiten bij de supermarkten

Ook bij de supermarkten zijn Sinterklaasactiviteiten. Bij C1000
Reurings kunnen de kinderen

hun eigen pepernoten bakken en
bij Albert Heijn delen Zwarte Pieten snoepgoed uit.
Zaterdag 26 november en 3 december: Zwarte Pieten Parade!

Op de zaterdagen 26 november
en 3 december is er een Zwarte Pieten Parade in Winkelcentrum Zijdelwaard!. Van 11.00 tot
15.00 uur delen zij pepernoten uit
en vermaken zij de kinderen. Ook
kunnen de kinderen kleurplaten
kleuren.

Kudelstaart - In haar tweejarige bestaan heeft Ling Xin in Kudelstaart veel mensen met allerlei
gezondheidsklachten kunnen helpen door middel van originele Chinese Tuina massage en tegenwoordig ook met acupunctuur. Tuina
massage vormt met acupunctuur en
Chinese kruiden de hoofdmoot van
de ‘Traditionele Chinese Geneeskunde’ (T.C.G) Met kneden, wrijven, drukken en knijpen wordt het
lichaam bewerkt en de drukpunten
in het lichaam gemasseerd Soms
lijkt het op een hardhandige manier,

maar is toch ook zeer ontspannend.
Tuina is vooral geschikt bij medische klachten en blessures .Denk
aan R.S.I., rugklachten als hernia,
stijve benen en schouders of nek.
Maar ook bij migraine, slapeloosheid en spijsverteringsproblemen
werkt de therapie uitstekend. Bij de
eeuwenoude Chinese geneeskunde draait het om de circulatie van
Qi en bloed Als die niet vrij kunnen
stromen, kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. Tuina massage heft de blokkades op zodat de
klacht verholpen wordt. Daar waar

soms een fysiotherapeut niet kan
helpen is Tuina soms een uitkomst.
Vele reacties van dankbare klanten
zijn ter inzage. Buiten de Medische
massages kunt u ook terecht voor
acupunctuur (tegen roken bijvoorbeeld), stoelmassages en oorreiniging, alsook gewoon een ontspanningsmassage en voetreflexmassages. De salon is gevestigd in Kudelstaart is op afspraak 7 dagen van
10.00 uur tot 21.00 uur open en is
gevestigd aan de Marconistraat 15,
1433KK Kudelstaart. Voor meer info:
zie advertentie elders in deze krant

Maar liefst 30 Stokstaartjes van
Qui Vive behalen een diploma
De Kwakel - Afgelopen zondagochtend werd bij hockeyvereniging
Qui Vive het eerste blok van 8 trainingen voor de 4/5-jarigen, de zogenaamde Stokstaartjes, afgesloten met de uitreiking van een diploma aan maar liefst 30 kinderen. Zij hebben met succes alle trainingen doorlopen en namen onder
grote belangstelling en applaus van
hun ouders, andere familieleden en
vrienden het diploma in ontvangst
van Lieke Verkerk. Een fantastische
prestatie van deze jonge hockeyers.
Op 25 september jl. zijn zij gestart
met de eerste training en maakten
op deze manier kennis met de hoc-

keysport. Dit trainingsprogramma is
gebaseerd op het Funkey-lesprogramma dat door de KNHB is ontwikkeld voor deze leeftijdsgroep,
waarbij FUN in goed leren bewegen de KEY is. Het doel van de trainingen is kinderen laten bewegen
en spelenderwijs balvaardigheid te
trainen. Plezier staat op de 1e plaats
bij de Stokstaartjes. Uiteraard werd
er op de zondagen gehockeyd, maar
ook andere balsporten en -spelletjes kwamen aan bod onder de begeleiding van de trainers Petra van
Leeuwen, Linda Wilhelm, Michelle
Hijman, Ilonka van Dijk, Lieke Verkerk en Folkert Boomsma.

Na dit grote succes komt er in het
voorjaar van 2012 een tweede blok
met hetzelfde programma. De trainingen starten op zondag 11 maart
2012 van 9.30 tot 10.30. Op 8 zondagen wordt er getraind. Door deel te
nemen aan een trainingsblok van de
Stokstaartjes is er niet meteen sprake van het automatisch lid zijn van
Qui Vive. Deelname aan de Stokstaartjestrainingen verplicht derhalve tot niets. Na de Stokstaartjesgroep kunnen kinderen vanaf 6 jaar
doorstromen naar de Benjamins
bij Qui Vive. Voor meer informatie over de Stokstaartjes: mail naar
stokstaartjes@quivive.nl

Judovereniging Tai-Otoshi
is op zoek naar jou!
Uithoorn - Zin om te (leren) stoeien? Ga dan op woensdag 14 december naar de open training van
judovereniging Tai-Otoshi. Kom vrijblijvend kennismaken en kom tot
de ontdekking dat judo een speelse
sport is van gereglementeerd stoeien, samenwerken, vallen en weer

opstaan voor jongens en meisjes. Tai-Otoshi judoot in de gymzalen van de brede school Legmeer.
Voor jongens en meisjes van 7/8
jaar staan de deuren op woensdag
14 december van 15.00 tot 16.00 uur
open. Kinderen van 8/9 jaar zijn welkom vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur en

de 10/11-jarigen kunnen vanaf 17.00
tot 18.00 uur meedoen. Judoleraar
Dennis verwelkomt je graag in een
joggingbroek en een t-shirt met lange mouwen. Ouders zijn welkom om
te blijven kijken. Meer informatie op
www.tai-otoshi.nl.
Jij komt toch ook?
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Vierde ronde bij BVU

Tegenval l er voor teams
Space Shuttl e
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelden beide teams van badmintonvereniging Space Shuttle thuis in
sporthal De Scheg. Het seniorenteam werd vertegenwoordigd door
Edwin Schootemeijer, Alexander
Popma, Mathe Jonkergouw, Henny Sahetapy en invaller Eric Somers. Zij speelden tegen de rivaal
voor de koppositie, Badhoevedorp.
Edwin en Alexander speelden fantastisch en wonnen hun dubbel, de
partij van Mathe en Eric ging helaas
verloren. Alexander had er drie sets
voor nodig, maar was wel de enige die zijn enkelpartij had gewonnen. Henny was goed hersteld van
zijn blessure maar kon samen met
Edwin zijn dubbelpartij helaas niet
winnen. Alexander en Mathe maakten het de tegenstanders niet makkelijk, maar konden de partij niet

De Kwakel - Op maandag 14 november speelde Bridgevereniging
Uithoorn (BVU) de 4e ronde in de
2e parencompetitie. Over de helft
inmiddels en de contouren beginnen zich te vormen. De uitslagen:
A-lijn:
Bep & John de Voijs
61,11%
Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit en
Ans Breggeman & Lia Guijt 57,29%
Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
55,56%
Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
53,47%
Greet & Henk Stolwijk
52,78%

naar zich toe trekken. Dit resulteerde in een eindstand van 2-6 en het
verlies van de koppositie aan Badhoevedorp.
Het jeugdteam bestond uit Susan
Blaauw, Juna Somers, Lotte Vork,
Wouter Tas en Joeri van Diemen.
Zij speelden tegen De Flinters. Ondanks een ruim gewonnen tweede set verloren Joeri en Wouter hun
dubbel. Na een verloren damesdubbel speelde Wouter een zeer spannende enkel die hij won in drie sets.
De overige enkelpartijen gingen
jammer genoeg verloren. De mixpartijen, Wouter met Susan en Joeri met Lotte, werden allebei keurig in drie sets gewonnen. De eindstand werd daardoor 3-5 en ook dit
team zakt een paar plaatsjes op de
ranglijst.

B-lijn:
Tini & Johan Lotgerink
67,23%
An & Bert Pronk
62,71%
Loes Kroon & Theo Vermeij 56,28%

De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive heeft van het Schipholfonds een
donatie ontvangen van 5000,- euro met name vanwege het initiëren
van een verbreding van het sportieve hockey-aanbod en de faciliteiten
om dit te ondersteunen. De feestelijke uitreiking van de cheque vond
plaats in het WTC Schiphol Airport
op 17 november jl. Voorzitter Marcel van Eijk en aanvraagster Talitha
Snel namen de cheque in ontvangst.
“Dit is fantastisch voor de club! Deze donatie is voor ons ook een blijk
van erkenning van het bestuur van
het fonds dat wij met veel goede activiteiten bezig zijn. Wij zijn erg blij
en trots” reageerde Talitha Snel enthousiast. Zij is zelf als vrijwilligster
zeer actief binnen Qui Vive en heeft
namens het hoofdbestuur ook de
aanvraag e.d. geregeld.
In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol het Schipholfonds opgericht met als doel de
omgeving niet alleen te laten delen

in de lasten maar ook in de lusten.
Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks
een schenking van de luchthaven.
Het bestuur van het fonds kent
4 maal per jaar donaties toe aan instellingen, zonder winstoogmerk,
die werkzaam zijn op het gebied van
Sport, Welzijn en Cultuur.
Het eerste project dat voor het bestuur van het Schipholfonds de
doorslag gaf is het initiatief om te
starten met de Stokstaartjes binnen
Qui Vive waarbij 4 en 5 jarigen tijdens trainingen op zondagochtend
de beginselen van het hockeyspel
spelender-wijs wordt bijgebracht.
Het tweede project is het clubgebouw van Qui Vive dat in 2003 in gebruik genomen.
Door een grote inzet van vrijwilligers
is het clubhuis in de loop van de jaren een passend onderkomen geworden. Maar er zijn concrete plannen om het nog gezelliger veiliger
en functioneler te maken.

Qui Vive Meisjes C2 weer
hel emaal terug
Uithoorn - Na een zeer goed voorseizoen, waarin iedere wedstrijd
met ruime standen gewonnen werden, zijn de meisjes van Qui Vive C2
gestart in de eerste klasse competitie. Na een goed begin volgde al
snel een kleine terugslag. Eén wedstrijd onnodig verloren en één net
gewonnen met zwak spel. Het team
kan veel beter maar het lukte allemaal net niet. Het was dan ook geen
wonder dat de speelsters extra gemotiveerd begonnen met de wedstrijd tegen Bloemendaal afgelopen
zaterdag. Desondanks leek het er in
de eerste tien minuten op dat het
weer een lastige wedstrijd ging worden, met een tegenstander die flink
druk zetten op het team en af en toe
gevaarlijk doorkwam. Maar na die
tien minuten veranderde het spel

volkomen en kwam Qui Vive in de
wedstrijd. En al snel viel het eerste
doelpunt, een prachtig afstandschot
net onder de lat. Snel daarna scoorden de meiden van Qui Vive nog
driemaal. Bloemendaal wist voor de
rust nog wel iets terug te doen maar
was niet meer gevaarlijk zodat de
ruststand op 4 – 1 uitkwam. Na de
rust hetzelfde beeld waarbij Qui Vive
sterk speelde en Bloemendaal, behalve een enkel doelpunt, daar geen
antwoord op had. Qui Vive speelde
goed en wist door mooie combinaties nog vijfmaal te scoren waardoor
de eindstand 9-1 is geworden. Hierdoor staat het team op een prima
tweede plaats in de competitie met
alle kans op een kampioenschap.
En is de spirit weer helemaal terug
bij de meiden.

Kevin Regel ink wint
Watermantrofee
Regio - Zondagavond werd voor de
37e keer de Watermantrofee koppelwedstrijd gereden. Kevin Regelink van IJsclub Nooit Gedacht had
als koppelmaatje zijn ploeggenoot
Gerard Nijgh gevraagd. Gerard rijdt
voor de A-ploeg van Pay Roll group
en Kevin voor team Romex Restate.
Er wordt door één rijder van het
koppel eerst een afvalmarathon gereden welke Kevin won waarbij hij
veel punten heeft gehaald.
Daarna volgt een puntenmarathon
voor de andere rijder. Omdat Gerard viel werd er door het koppel
geen punten gereden maar stonden wel in de grote finale. In die finale rijd het koppel met zijn tweeen om en om twee ronden lang en
dan wisselen en dat vijftig ronden

lang. Met nog tien ronden te gaan
plaatste Kevin een aanval en kreeg
een tweede koppel mee. Deze twee
koppesl namen snel een grote voorsprong en met nog twee ronden te
gaan duwde Gerard Kevin in gang
om de finale te rijden. Met een magistrale eindsprint van Kevin wisten
hij en Gerard de wedstrijd te winnen.
Met een beker, een mooie bos bloemen en de grote wisselbeker gingen
de jongens tevreden naar huis. Op
die grote wisselbeker staan al hele grote namen uit te verleden zoals
Richard van Kempen, Hans Pieterse,
Yoeri Lissenberg, Henk Portengen
en Frits Schalij. Het was een prachtige wedstrijd.

55,92%
54,35%
53,01%
52,86%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met 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.

Legmeervogel s A1 speel t
gel ijk
Gesl aagd toernooi
judoka’s Judo Ryu Kensui

Schiphol fonds doneert
5000,- euro aan Qui Vive

Andrew de Graaf
& Jan Visser
Hennie & Sierk Goedemoed
Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden
Riki Spook & Hans Geels

Uithoorn - Zondag 20 november
werd de dojo bij Sport & Health Club
Amstelhof verlaten, want Judo Ryu
Kensui was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden voor deelname
aan de tweede ronde van een viertal sportieve toernooien. Maar liefst
300 Judoka’s uit een grote regio deden hieraan mee. (Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over onze judoschool, kunt u
een kijkje nemen op: www.judoryukensui.nl). Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka in poules (ingedeeld op leeftijd en gewicht) tegen
elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de poulewinnaar. De 42 deelnemers van
Judo Ryu Kensui streden voor elk
punt, aangemoedigd door de in groten getale aanwezige ouders, grootouders en andere belangstellenden.

Wat hebben we allen genoten van
de strijd die de judoka’s van onze
club geleverd hebben. De allerkleinsten maar ook de grotere judoka’s
streden voor elke meter op de tatami (judomat) en voor velen van ons
was er dan ook loon naar werken!
De ene deelnemer was zichtbaar
gespannen terwijl de ander geen
last van de spanning had, maar
mooi om te zien was dat elke judoka
kwam om te winnen. Veel strijd en
gedrevenheid kenmerkt de judoka’s
van onze club. Na een lange dag
konden alle deelnemers moegestreden maar met een zeer mooie en dik
verdiende bokaal trots huiswaarts
keren. Judoleraar Ruud van Zwieten
was wederom enorm trots en blijft
zeer te spreken over de sportieve
manier van judoën, instelling, vooruitgang en inzet van zijn pupillen.

Wedstrijden voor KDO G2 in
het Friends Leaque Toernooi
De Kwakel - Zaterdag 12 november
was het dan eindelijk zover. De G2
hadden hun eerste wedstrijden in
de Friends Leaque. Om 13.30 waren
Kelly, Sarah Lee, Zemm, Niels, Manisha, Jack, Timo, Kaj en Onno aanwezig bij NVC in Naarden. Om 14.00
uur was onze eerste wedstrijd tegen
Only Friends. Only Friends scoorde
als snel hun eerste doelpunt, hierna creëerde KDO een prima kans
maar benutte deze niet. Ook Manisha had een prachtig schot op doel
maar miste deze op een haar.
Hierna maakt Only Friends nog een
doelpunt waardoor het 0 -2 stond.
Na dit tweede doelpunt kwam Onno in actie en maakt 1 -2. Dit was
jammer genoeg ook het enige doelpunt wat KDO maakte. We moesten er duidelijk nog inkomen want
de wedstrijd eindigde in 1-5.
De 2e wedstrijd was tegen NVC. In
de 1e wedstrijd had Kelly op doel
gestaan, de 2e wedstrijd stond Sa-

rah Lee in het doel. KDO had een
paar mooie openingskansen maar
benutte deze niet. NVC benutte hun
kansen jammer genoeg wel waardoor het al snel 2-0 voor NVC stond.
Maar na een mooie combi van Onno en Manisha staat het 2-1. Jack
voorkomt door een mooie stop de
3 -1. Hierna heeft het gouden duo
Onno en Manisha nog een mooie
combi waardoor we terug komen
tot 2-2. Niels voorkomt even later
een nieuwe aanval van NVC en ondanks dat de NVC er alles aandoet
om Sarah Lee af te leiden voorkomt
ze een aantal tegen doelpunten. Uit
de mooie counter van Timo komt
helaas geen doelpunt. NVC maakt
jammer genoeg 3-2 en niet veel later is het 4-2. Het is een mooie wedstrijd en vooral in het begin gaat het
gelijk op jammer genoeg eindigt deze wedstrijd in 6-2. Het was een
leuk en sportief toernooi maar helaas geen punten voor KDO.

Aalsmeer/Uithoorn - Vele afwezigen op zondag 20-11-2011.
Joey, Mohammed, Lu ,Li en Sven.
Gelukkig weer twee spelers van
de B-1 zaterdag Gino en Jeffrey
die ons kwamen versterken.
In de 2e minuut een 100% buitenspel goal en 1 - 0 achter. Wij gingen op jacht naar de gelijkmaker
maar eerst moesten wij nog een
2e goal incasseren. Daarna kwamen wij via Nout en op links Jessine regelmatig in het doelgebied van
Hoofddorp, maar de kansen werden niet benut. Tot in de 37e minuut Robin werd neergehaald in de
16 meter. Rowen mocht het karwei
als “penaltykiller”afmaken en dat
deed hij feilloos,2 - 1. In 43e min een
overtreding van de linksbuiten en
Guido moest met zwaar enkel letsel
het veld verlaten (Hij moest met de
ambulance naar het ziekenhuis). In
de rust Vince en Jeffrey ingebracht

wat resulteerde in een solide verdediging en meer grip op het middenveld. Na een dot van een kans voor
Klaas, mocht Robin in de 67e min
aanleggen voor een vrije trap, deze
werd schitterend door hem in de linkerboven hoek gekrult de terechte 2
- 2. Daarna ging het over en weer,
waar ik vond dat wij de meeste aanspraak mochten maken op de overwinning, dit gebeurde echter niet. In
de kleedkamer werden de verjaardagen van Sven Kuit en Vince verder gevierd. Maar gingen onze gedachten uit naar Guido die zo onfortuinlijk uitviel.
Mannen, wij blijven wederom ongeslagen en krijgen 14 dagen rust wat
hard nodig is met de vele absenties
van de laatste weken.
Guido sterkte wij hopen dat je blessure meevalt (enkelbanden zijn de
boosdoener, hij zit in het gips)en
Gino en Jeffrey bedankt voor het
meedoen.

Legmeervogel s zaal voetbal
1 wint op karakter
Uithoorn - Op vrijdag 18 november
moest Legmeervogels voor een uitwedstrijd naar Bussum, tegenstander deze avond was Allen Weerbaar 3. Het belang van deze wedstrijd was groot, omdat men de aansluiting met koploper Voorland wilde behouden in deze 1e klasse.
Maar de voorbereiding op deze wedstrijd was niet om over naar
huis te schrijven, op het laatste moment waren er afmeldingen wegens
werk, blessures of ziekte. Het was
te laat om nog vervangers te kunnen optrommelen, dus het moest
vandaag gedaan worden met Stefan, Sjors(niet geheel fit), Jasper,
Mels(niet geheel fit) en Dennis. Het
zou een zware avond gaan worden,
want door dit voorval had coach
Rutgers geen wissels tot zijn beschikking.
Goed
Maar Legmeervogels begon goed de
1e helft. Het balletje ging goed rond
en er werd veel geduld bewaard in
de opbouw van achteruit. Het leidde tot een aantal goede mogelijkheden in de eerste paar minuten. Legmeervogels wist dat het haar krachten moest bewaren, want er waren
tenslotte geen wissels. Maar Allen
Weerbaar liet zich ook niet onbetuigd en werd een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Jasper,
maar deze wist met goed keeperswerk zijn doel schoon te houden.
In de 6e min was het al raak, op
aangeven van Stefan maakte Mels
er fraai 0-1 van. Dit was volkomen verdiend gezien het spel. Helaas werd het in dezelfde minuut alweer gelijk door onoplettendheid in
de verdediging, 1-1. Legmeervogels
ging vervolgens verder met waar het
gebleven was en kwam in de 7e min
alweer op voorsprong. Stefan maakte op aangeven van Dennis een fantastische goal door de bal hard en
hoog via de onderkant van de lat
het doel in te werken,1-2.
Actie
Vervolgens ontstond de mooiste actie van de avond. Via verschillende
schijven kwam de bal bij Stefan terecht die opkwam aan de linkerkant.
Mels liep vanaf links door het midden richting het doel en riep Stefan
om de bal. Stefan liep zijn man aan
de linkerkant voorbij en gaf strak
over de grond voor op de goed vrij
gelopen Mels en hij rondde deze
fantastische zaalvoetbal aanval af,
1-3 in de 15e min. Deze voorsprong
was volkomen verdiend door het uitstekende spel van Legmeervogels in
de 1e helft. Legmeervogels liet zien
over een sterk collectief te beschikken en in staat te zijn tot mooie acties en goed uitgespeelde aanvallen.

Zo werd de rust zonder wissels bereikt met een 1-3 voorsprong tegen
een tegenstander die wel over voldoende wissels beschikte.
Alles
De 2e helft zou zwaar worden, omdat de spelers in de 1e helft alles hadden gegeven. Het begin van
de 2e helft ging nog wel, maar uiteindelijk begon de vermoeidheid
toe te slaan bij de spelers. Dat was
ook niet zo gek, er waren tenslotte
geen wissels. Men moest nu overgaan tot verdedigen. Maar verdedigend stond het vandaag goed,
de tegenstander werd amper een
kans geboden. En als de verdediging een steek liet vallen dan stond
de goed keepende Jasper een doelpunt in de weg. Legmeervogels liet
zich zakken en liet de tegenstander komen. Vanwege de vermoeidheid was dit noodzakelijk, anders
loop je jezelf stuk en kost dat je de
wedstrijd. Legmeervogels loerde
op de counter bij fouten van de tegenstander en was nog een aantal
keer dichtbij een doelpunt. Maar de
krachten vloeiden steeds meer weg
en met kunst en vliegwerk werd het
doel schoon gehouden.
Uiteindelijk viel dan toch de aansluitingstreffer in de 17e min van de 2e
helft, 2-3. De laatste acht minuten
waren dan ook zenuwslopend, maar
gelukkig wist Legmeervogels de
zwaar bevochten overwinning vast
te houden, eindstand 2-3.
Collectief
Een sterk collectief, uithoudingsvermogen en karakter hadden vandaag
de doorslag gegeven, waarbij Legmeervogels eindelijk eens, ondanks
dat het geen wissels had, de voorsprong in de 2e helft vast wist te
houden. Dat biedt perspectief voor
de volgende wedstrijden. Legmeervogels moet doen waar het goed in
is, geduldig opbouwen van achteruit en door veelvuldig de bal rond te
laten gaan komen tot goed opgezette aanvallen. De tegenstander laten
komen en bij fouten van de tegenstander deze genadeloos afstraffen
via een goed uitgevoerde counter.
Vrijdag 25 november wordt er aangetreden tegen streekgenoot ’t Farregat uit Aalsmeer. Zij staan op de
één na laatste plaats met op het
moment van schrijven 6 gespeeld
2 punten, tegenover Legmeervogels
met 8 gespeeld 18 punten op een 2e
plaats. Maar het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden, want het is
toch een soort van derby, waarbij ’t
Farregat gebrand zal zijn om Legmeervogels punten af te snoepen.
De wedstrijd begint om 21.05 uur in
sporthal De Scheg.
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Zwarte Pieten bij starters
training UWTC BMX

Winterbazaar bij
Intersport DUO
Regio - Als we de voorspellingen
moeten geloven wordt het een barre winter. Intersport DUO is hierop goed voorbereid; de winkels zijn
voorzien van nieuwe collecties zoals: winterjacks, moonboots, thermo-ondergoed, mutsen, sjaals en
handschoenen.
Vorig jaar winter waren er in heel
Nederland, door de vele sneeuwval,
vrijwel nergens meer moonboots en
sleetjes te koop. Voorkom nu dat u
te laat bent met uw aankopen! Intersport DUO organiseert op 24, 25
en 26 november a.s. een grote winterbazaar.
U kunt dan profiteren van een ruime
keuze winterartikelen en vele aanbiedingen zodat u tijdig klaar bent
voor een mooie strenge winter. Tijdens deze dagen ontvangt u bij-

voorbeeld op de totale collectie winterjacks minimaal 20% tot wel 50%
korting. Alleen tijdens de winterbazaar wordt ook op schaatsen 20%
korting verstrekt. Zie de advertentie
elders in deze krant voor nog meer
aanbiedingen.
In filiaal Uithoorn wordt bovendien
tussen 24 november en 4 december
de welbekende ski- en snowboardoccasionbeurs georganiseerd. Ook
particulieren kunnen wintersportmateriaal (geen kleding) te koop
aanbieden. Nog t/m 25 november
a.s. kunt u materiaal inleveren in filiaal Uithoorn. Na controle op veiligheid wordt in overleg met u de
vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal wordt 100% uitbetaald in waardebonnen.

Regio - Zaterdag 19 november was
alweer de laatste keer dat er geoefend werd met de kinderen die op
de wachtlijst stonden voor de BMX.
Wederom een grote groep kinderen die eens wilden ervaren hoe
het nou echt is als je op zo’n fietsje
van die hoge startheuvel afgaat en
dan die baan met al die hobbels en
bobbels nog over. 31 nieuwe leden
mag de BMX na deze 4 oefen zaterdagen bijschrijven in het ledenbestand! Alle kinderen (en ouders,
broertjes,zusjes) werden zaterdag
verrast door het bezoek van 3 Zwarte Pieten.
Zij kwamen het laatste kwartier
ook eens kijken wat voor moeilijke
sport dat BMX-en is. Soms begre-

pen ze de spelregels niet helemaal,
maar gezellig was het wel. Om al die
nieuwe leden aan goedkopere fietsen e.d. te helpen, werd er zondag
20 november een 2e handsmarkt
gehouden.
Hier bieden degene die er mee
stoppen hun spullen aan zodat iedereen tevreden naar huis gaat. Deze markt werd goed bezocht, ondanks het slechte weer (mist). Voorlopig is er geen training of wedstrijd
voor de BMX-ers.
A.s zondag is er nog wel de bingo
middag met de prijsuitreiking van
de clubcompetitie, het tijdrijden en
de huldiging van onze kampioenen.

Team de Kuiper/van Wijk
sluipt naar koppositie
Regio - Biljartweek 12 was een superweek voor de biljarters van De
Kuiper/van Wijk. Het team haalde een maximale overwinning van
9-0. De concurrenten lieten vele
punten liggen. Het team loopt één
wedstrijd achter, maar staat desondanks op een keurige derde plaats.
Bobby de Boer van APK Mijdrecht
2 had de kortste partij van de week
in 13 beurten. Richard Schreurs van
Bob’s Bar noteerde de procentueel hoogste serie met 18 caramboles = 25,71% van zijn totaal te ma-

ken punten. De Paddestoel 3 won
nipt met 5-4 van De Merel/Heerenlux 1. Vader Hans Bak en zoon Michel zorgden voor de punten van De
Paddestoel 3. Bob’s Bar pakte het
extra punt tegen De Merel/Heerenlux 2, uitslag 5-4. Richard Schreurs
won in een spannende partij van
Dorus van der Meer. De Kuiper/van
Wijk was met 9-0 de baas over Cens
1. Kopman Nico Koster kon in 23
beurten Evert Driehuis net de baas.
Opvallend was de spannende partij
tussen de vrienden Michael de Kui-

per en Desmond Driehuis. Michael
was net iets eerder uit als Desmond
die moedig met zijn handicap omgaat. Stieva Aalsmeer snoepte met
4-5 enkele punten van De Springbok 1 af. Derk Bunders en Lucia
Burger waren blij met hun overwinningen.
APK Mijdrecht 1 trok met 5-4 aan
het langste eind tegen De Schans.
Theo Valentijn was goed op dreef
tegen Cor Ultee. In 19 beurten had
hij Cor Ultee te pakken. De Merel/Heerenlux 3 verloor verrassend
met 2-7 van APK Mijdrecht 3. Roy
van Lith had maar 21 beurten nodig om Caty Jansen vertwijfeld achter te laten. Cens 2 haalde met 7-2
een verrassende overwinning op De
Kromme Mijdrecht 1. Zweder van

Dalen, Jos Bader en Leen Cornelissen zorgden voor de punten. De
Springbok 2 won met een kleine 5-4
van De Kromme Mijdrecht 2. APK
Mijdrecht 4 had met 5-4 geen ontzag voor De Paddestoel 2. Pim de
Jager verraste Jan LIndhout door in
slechts 16 beurten te finishen.
De Paddestoel 1 had met 5-4 tegen DIO ook een verrassing in petto. Spannend was het tussen Hans
Bras en Paul Schuurman. Routinier
Paul trok met een sterke finish de
partij naar zich toe. De Vrijheid/Biljartmakers kwam met 4-5 net iets
tekort tegen APK Mijdrecht 2. Bobby de Boer gaf in 13 beurten biljartles aan Fred van Eijk. Pascal Pluijmakers had slechts 21 beurten nodig tegen Nick van de Veerdonk.

