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Transportfiets voor slagzinwinnares
Uithoorn - Zaterdag 27 november
was het mevrouw Chantal Haasbeek uit Amstelveen die als winnares van de openingsactie bij Keurslager Gert Stronkhorst in winkelcentrum Amstelplein een ouderwetse en stoer uitziende transportfiets
kon ophalen. Een nieuwe wel te verstaan. De transportfiets was als prijs
verbonden aan de winkelactie die de
Keurslager in het leven had geroepen vanwege zijn nieuw ingerichte
inloopwinkel op het Amstelplein. Bij
die actie werd men gevraagd een
slagzin af te maken en daarbij was
die van Chantal volgens de Keurslager het beste uit de bus gekomen.
‘Voor mijn vlees- en vleeswarenaankopen ga ik naar Keurslager Gert
Stronkhorst omdat... deze goed betaalbaar en onbetaalbaar goed is!’
zo luidde haar slagzin. Klanten kon-

den hun deelnamekaart tot en met
13 november inleveren. Dat waren
er veel. Op 24 november rolde een
prijswinnaar uit de bus die daarvan
thuis bericht kreeg. Dat bleek Chantal Haasbeek te zijn.
Vaste klant uit Amstelveen
De verbouwing en herinrichting van
de winkel duurde een paar dagen,
maar toen konden de klanten eind
oktober weer bij Keurslager Gert
Stronkhorst terecht om nog meer en
beter te genieten van wat hij te bieden heeft op het gebied van vlees,
vleeswaren en verder toebehoren.
En dat is niet gering als men kijkt
naar het gevarieerde aanbod en de
hoogwaardige kwaliteit van de producten. Dat weten klanten tot in de
verre omtrek – zelfs in Amstelveen –
die het er dan ook graag voor over

hebben een tochtje naar het winkelcentrum te maken. Zo ook Chantal
Haasbeek die bij keurslager Gert
Stronkhorst regelmatig haar inkopen doet. “In Amstelveen is ook wel
een keurslager, maar daarvan is de
winkel veel kleiner en biedt daardoor ook een geringer assortiment.
Bij Gert Stronkhorst is het assortiment fenomenaal. Sommige artikelen had ik nog nooit gezien en
kende ik ook niet. Bij hem heb ik er
kennis mee gemaakt. Wat een creativiteit legt deze slager aan de dag.
Niet alleen met de feestdagen ben
ik hier vaste klant, maar ook vaak in
de weekeinden. Het is een kwartiertje rijden, maar dat heb ik er graag
voor over,” aldus een lachende en
tevreden Chantal. Zij kon de transportfiets op dat moment niet in haar
auto meenemen.

Maar dat was geen probleem, want
Gert Stronkhorst zegde toe dat die
deze week wel even bij haar thuis
gebracht zou worden. Service ten
top. Desgevraagd gaf Chantal aan
ook zelf met deze fiets in haar omgeving boodschappen te zullen
gaan doen. “Handig, want soms ben
je er sneller mee dan met de auto.” Ehhh, het is wel een herenmodel. “Maakt niet uit, als je het zadel
niet te hoog zet kan ik er ook mee
weg. Kwestie van een op- en afstap
aanleren,” gaf Chantal aan. Ja, dat
zij dat kan doen geloven we graag
als wij haar sportieve uiterlijk zien.
Chantal, hartelijk gefeliciteerd met
de prijs en veel handige ritjes met
deze transportfiets toegewenst. Gert
Stronkhorst, bedankt voor de ludieke actie en graag tot een volgende
keer.

Rockavond The Mix groot succes!
Uithoorn - In navolging van het
verzoek van het ambulant jongeren-

werk in Uithoorn om eens iets leuks
te komen doen in The Mix, hebben

drie ‘hangrockers’ afgelopen donderdag een Rockavond georga-

niseert. Dit was in een woord een
groot succes! Aan het begin van
de avond was er een workshop van
Thomas van Os voor beginnende
muzikanten, die graag in bandverband iets willen spelen. Later werden er video-clips gedraaid op het
grote scherm, waren er ‘rock-dj’s’
en was er gelegenheid om te chillen! Het Mix-team was blij verrast
en deze avond zal in het nieuwe jaar
iedere tweede en vierde donderdag
in de maand gaan plaatsvinden!!

Zondag 12 december van 11.00-17.00 uur!

Kerstmarkt Uithoorn aan
de Amstel 2010
Uithoorn - Het begint meer en
meer te kriebelen. Nog ruim een
week en dan gaat de eerste grote
Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel
van start. Een Kerstmarkt met vele
leuke activiteiten zoals een Arrenslee, die vanaf het Amstelplein tot
en met de Stationsstraat zal gaan
rijden, oliebollen bakken door plaatselijke verenigingen, poffertjes,
Kerstmannen, gluhwein, chocomel
en natuurlijk op de twee grote podiums de gehele dag live muziek van
oa. Da Capokoor, Amstel Gospel,
D-F!ne, Brulboeien en nog veel en
veel meer leuke bands. Je merkt
ook aan de ondernemers dat het
gaat kriebelen en dat ze er veel zin
in hebben daar er steeds meer over

gesproken wordt en, er ook nu nog
steeds , aanmeldingen binnen komen. Buiten de velen deelnemers
die we de afgelopen weken al bekend hebben gemaakt komt ook
nog: Martin Plasmeijer, met kerstbomen verkoop op de Kerstmarkt.
Tevens zorgt hij ook voor aankleding kerstbomen op de Kerstmarkt.
Ook de sponsors hebben het niet af
laten weten, waarvoor enorme dank
namens de ondernemers: “Zonder
hun was het echt onmogelijk geweest!”
Hoofdsponsors zijn: Phanos, Albert Heijn Jos van den Berg. Voor
alle activiteiten die er op de Kerstmarkt plaats hebben alle Buurtbeheren van Uithoorn en De Kwa-

kel zich opgeworpen. En natuurlijk:
Solinas bv Uithoorn, Cequ Holding
bv Uithoorn, BOP opleidingen Amstelplein Uithoorn, Rabobank Uithoorn, ABN-AMRO Bank Uithoorn,
UBA Bouw Uithoorn, Sauna Amstelland Uithoorn, Leenders Business &
Partycatering De Kwakel, Stichting
Werkgroep Horeca Uithoorn, Schijf
Uithoorn, Total Prepress Uithoorn,
Rian van der Veldt De Kwakel, SBBU
beveiliging Uithoorn, NHAR Entertainment Uithoorn, Krijtenberg Music Store Uithoorn, M.Plasmeijer Uithoorn, Drinken en Zo Uithoorn, Arrow Cleaning Uithoorn, EKZ Makelaars Uithoorn, Administratie en Adviesburo John de Vries bv Uithoorn,
Vrumona drinks en Taxi Verhoef.

Taxi busje
Taxi Verhoef heeft personenbus beschikbaar gesteld en gaat pendelen
vanaf het parkeerterrein Legmeervogels-Amstelplein. De organisatie
roept dan ook iedereen op om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar deze Kerstmarkt te komen
Het grote parkeerterrein is bij het
evenementen terrein, Legmeervogels daar komt het grote parkeer
gebeuren. Daar zullen vrijwilligers
en verkeersregelaars u de weg wijzen en kunt u met taxi pendelbusjes
naar het feest in het dorp worden
gebracht. En laten we niet vergeten:
de opbrengst van deze kerstmarkt
gaat het goede doel: Thamerthuis.
U kunt voor dit zelfde goede doel
ook nog uw statiegeld bonnetjes
inleveren in de daarvoor bestemde
ton bij AH Jos van den Berg, maar
ook kunt u uw bijdrage storten op:
reknr. 45.35.04.752 t.n.v. Goede Doel
Kerstmarkt 2010.

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

Gratis
bijeenkomst

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

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

www.debeij.nl tel: (0297) 561386

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

Flexibel

10 CM SLANKER

BINNEN 4 WEKEN!
Sporten & Ontspannen

Kijk
snel
opofonze
website!
Met
een
2652 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Jaarlijkse oefening EHBO
Uithoorn
Uithoorn - Dinsdag 23 november
jl. hebben de EHBO’ers van de Kon.
Ned.Ver. EHBO afd. Uithoorn de
jaarlijkse oefening bij Quaker Chemical gehouden. In een van de bedrijfshallen was een ongeval gebeurd waar 12 slachtoffers bij betrokken waren. Aan de EHBO’ers,
die in groepen waren verdeeld (zowel beginnende als ervaren EHBOers) de taak om uit te vinden wat
er met de diverse slachtoffers was
gebeurd en EHBO te verlenen. Deze jaarlijkse oefening gaat altijd in
samenwerking met de BHV’ers van

Quaker Chemical. Nadat er eerste
hulp was verleend bij een slachtoffer, werd er gerouleerd naar het volgende slachtoffer, zodat alle groepen 6 slachtoffers te behandelen
kregen. Na afloop van de oefening
werden alle letsels nabesproken.
Onze dank gaat uit naar Quaker
Chemical en Lotuskring Uithoorn.
Wilt u meer weten over onze vereniging of heeft u voor evenementen EHBO’ers nodig, kijk dan op
www.ehbo-uithoorn.nl of mail naar
ehbouithoorn@kabelnet.net.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn en Zorg
(WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Cluster Werk en Inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
Telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten 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

Aanvragen subsidie 2011 bij
Burgemeester Kootfonds
In Uithoorn of De Kwakel gevestigde
verenigingen, organisaties en personen die op grond van hun activiteiten
in Uithoorn en De Kwakel èn hun ﬁnanciële positie menen aanspraak
op subsidie menen te kunnen maken, kunnen vóór 1 maart 2011 een
onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo
recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De
aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds,
Postbus 8, 1420 AA UITHOORN.

Wie maken kans op subsidie?

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van ﬁnanciële steun aan in Uithoorn of De Kwakel gevestigde verenigingen, organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op
het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit met de nadruk op vrijwilligerswerk.

Wie maken geen kans
op subsidie?

Aanvragen van instellingen die beroepshalve bezig zijn met dergelijke activiteiten worden niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor
aanvragen van organisaties die door
acties e.d. geld inzamelen en de opbrengst daarna bestemmen voor
doelen in Uithoorn en De Kwakel.
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdrage in
normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. Aanvragen voldoen bij voorkeur aan activiteiten die
mensen rechtstreeks raken. Grote
(bouw)investeringen worden daartoe niet gerekend.

Wanneer beslissing
op aanvraag?

De subsidieaanvragen worden in
maart 2011 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds
beoordeeld. Alle aanvragers worden
schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing.

Meer info?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer mr. G. Roodhart,
tel. 513109.
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Gemeente gaat strenger
toezien op aanbieden
afvalcontainers
De gemeente Uithoorn gaat het aanbieden van afvalcontainers strenger
controleren. Daarbij wordt vooral gelet op het ‘te vroeg’ buiten zetten, het
‘te laat’ binnenhalen en wat er wordt
aangeboden. Verkeerd aanbieden
kan een boete opleveren van tenminste € 60,-.

Wat zijn de regels voor het
buitenzetten en binnenhalen?

De containers mogen de avond voor
het ophalen na zonsondergang buiten op de opstelplaatsen worden gezet met de wielen naar de rijweg gericht. De containers moeten op de
dag van lediging weer binnen worden gehaald.
Afvalcontainers op de openbare
weg leveren een rommelig straatbeeld op. Lege containers kunnen
met harde wind omwaaien of worden nog wel eens omgegooid door
rabauwen. Met als gevolg dat de
container tegen eigendommen, zoals auto’s, aan kan vallen met alle
schade van dien. De gemeente wil
daarom de periode die containers
langs de weg staan zo veel mogelijk beperken

Regels en tips voor
gf/restafvalcontainer

Afval moet worden aangeboden in

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

de door de gemeente verstrekte afvalcontainers. Los afval of afvalzakken die naast de containers staan
worden niet meegenomen. Aarde,
puin, zand of autobanden horen niet
in de container. Dit zijn enkele belangrijke regels. Alle regels en tips
over het aanbieden van afval kunt
u vinden op www.uithoorn.nl onder
huishoudelijk afval of in het Milieuen afvalkatern van de gemeentegids. De gemeente gaat de komende tijd ook strenger controleren op
het naleven van deze regels.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Het wintert

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 2 DECEMBER 2010
Informatief Beraad
Voorzitter: M.D. Polak

1

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Haal uw zomerkleding uit de kast voor het goede doel!
De winter is begonnen en daarmee ook het koude weer. U hebt uw zomerkleding omgewisseld voor winterkleren. Zomerkleding die u niet meer wilt opbergen, kunt u in de textielcontainer deponeren. Stichting KICI Kledinginzameling zamelt in Uithoorn kleding en schoenen in voor het goede doel.

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel?

Oud textiel kan nog een tweede en vaak zelfs derde leven krijgen. Het is dus
erg belangrijk dat u uw oude textiel gescheiden houdt en niet weggooit! Bijna
alle textiel is herbruikbaar. Ook met een gaatje of een vlek. Heel en schoon
textiel kan opnieuw gedragen worden, maar kapot of vuil textiel krijgt vaak
andere nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie. Met de opbrengst
van het textiel steunt KICI verschillende goede doelen en duurzame projecten in binnen- en buitenland. Het Nederlandse Rode Kruis is op dit moment
de hoofdbegunstigde van KICI.

Waar moet ik naartoe met mijn textiel?

Textiel dat nog bruikbaar is, kunt u in een ondergrondse textielcontainer
doen. U vindt deze containers op de volgende locaties:
Plaats

Straat

Toelichting

De Kwakel
Uithoorn

Drechtdijk
Zijdelwaardplein

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Schoolstraat
Legmeerplein
Pr. Irenelaan

Winkelcentrum De Kwakel
Voor ingang Winkelcentrum
Zijdelwaard
Bij ingang P-garage
Op P-plaats voor ﬂat Zevenblad
Winkelcentrum Oude Dorp
t.o. C1000

Niet
- (rest) afval
- natte kleding
- vloerbedekking en tapijt
- met olie en verf verontreinigd textiel
- kussens, dekbedden en matrassen
- (hard) speelgoed
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een beter milieu door op de juiste
manier afval te scheiden. Doe uw kleding en schoenen in de textielcontainer
en geef het een tweede kans. Hiermee steunt u goede doelen in binnen- en
buitenland. Kijk voor meer informatie op: www.kici.nl

Opening - Agenda Informatief Beraad.
Inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Nota raadscommunicatie (RI10.11)
De werkgroep raadscommunicatie stelt voor de nota
raadscommunicatie vast te stellen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Proces bezuinigingen en heroverwegingen (RV10.80)
Het college van b&w stelt voor een aantal besluiten te
nemen in verband met de te realiseren bezuinigingen.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
Doorschuiven ﬁnanciële middelen reconstructie
Hugo de Grootlaan (RV10.79).
Het college van b&w stelt voor om het budget van 2010
door te schuiven naar 2011.
Doel: informatieve bespreking in de raad met college van
b&w ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Informatief Beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.40 uur

20.10 uur

20.45 uur

21.10 uur

Raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening – stilte – primus
Agenda raadsvergadering 2 december 2010
Mededelingen
Besluitenlijst raad 18 november 2010
Ingekomen stukken tot en met week 46
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

21.15 uur

Politiek debat

3
3.1

3.2

Wat kunt u allemaal aan KICI geven?

Wel
- kleding
- schoenen (per paar aan elkaar gebonden)
- huishoudtextiel (handdoeken, theedoeken)
- bedtextiel (lakens, dekens, hoezen, slopen)
- gordijnen en vitrage
- knuffels
Alles schoon en in gesloten plastic zak aanbieden s.v.p.
Dat bespaart KICI kosten, zodat meer geld naar goede doelen gaat

E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

UITNODIGING RAADSBIJEENKOMST
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de
raad van Uithoorn op donderdag 2 december 2010 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief
Beraad. Na een korte schorsing volgt om 21.15 uur de Raadsvergadering.

Controle door
gemeentesurveillanten

In het voorjaar van 2009 zijn de gemeentesurveillanten begonnen met
het controleren van het te vroeg buiten zetten of te laat binnenhalen van
containers. Bewoners die hun container buiten de toegestane periode op straat hadden geplaatst, kregen tot nu toe alleen een waarschuwing. Maar vanaf nu zal er worden
bekeurd. De kosten van het proces-verbaal zijn € 60,- plus de administratiekosten van het Centraal
Juridisch Incasso Bureau (CJIB ) à
€ 6,-. En zoals u hierboven hebt
kunnen lezen zullen de surveillanten
ook controleren op de inhoud van de
containers.

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording
door college.
Voorbereidingskrediet Dorpscentrum (RV10.70)
Het college stelt voor om het plan van aanpak en
bijbehorende kostenraming vast te stellen en vraagt ook
om het beschikbaar stellen van een krediet.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Beleidsplan openbare verlichting (RV10.69)
Het college stelt voor om het beleidsplan openbare
verlichting 2011-2020 vast te stellen.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Einde beraadslagingen – schorsing – politiek
beraad fracties

21.25 uur
21.35 uur

22.05 uur

22.30 uur

Stemmingen

4.1
4.2

Stemming over onderwerpen uit het politiek debat
22.35 uur
(incl. ingediende moties en amendementen en
eventuele stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Wensen en bedenkingen kooprealisatieovereenkomst
Beleef Buitendijks (RV10.71)
2. Samenwerkingsovereenkomst Legmeer West Fase 3
(RV10.68)
3. Voorgenomen fusie Woongroep Holland
en Eigen Haard (RV10.74)
4. Bekrachtiging geheimhouding jaarplan 2010 GPA
(RV10.78)
5. Begrotingswijziging (RI10.12)
6. Mandaat werkgeverscommissie (RI10.13)
Sluiting openbare vergadering
22.40 uur
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Raad wil meer contact met inwoners
De raadsleden willen meer contact
met de inwoners. Om dit te bereiken
heeft de werkgroep raadscommunicatie, een intensieve samenwerking
tussen de leden van de fracties van
de gemeenteraad, een nota raadscommunicatie opgesteld. Op donderdag 2 december wordt de nota
in het informatief beraad behandeld.
Op donderdag 16 december 2010
beslist de raad over de nota.
Het realiseren van meer contact be-

gint, volgens de werkgroep, door
raadsleden en hun werkzaamheden
meer zichtbaar te maken voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Dit uitgangspunt komt naar voren in
de ambities uit de nota raadscommunicatie:
-

meer en juiste informatie geven
aan de burgers over de raadsleden en hun werkzaamheden.
duidelijkheid geven over wat de

inwoners mogen en kunnen verwachten van een gemeenteraad.

De raadsleden gaan hun ambities
handen en voeten geven met meer
inzet op communicatie. De werkgroep heeft daarom ook een concreet pakket van communicatieactiviteiten voorgesteld aan de raad.
De verwachting van de raad is dat hij
hierdoor beter kan inspelen op wat
er onder de inwoners leeft.

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.

18 dec.

Meer weten?

22 dec.

-

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.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
30 nov.
3 dec.
4 dec.
6 dec.
6 dec.
8 dec.
8 dec.
10 dec.
11 dec.
12 dec.
12 dec.

Informatiebijeenkomst De Kwakel, KDO Kantine, 19.30 uur.
Voltallige college van B&W aanwezig.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Postzegelruilbeurs in Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1. 10-15
uur. € 1,50
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres over aanpak van
multiprobleemgezinnen in stadsregio Amsterdam, Beurs van
Berlage, 13.00 uur
Uittocht Sinterklaas; om 17.00 uur vertrekt de Sint vanaf de
Springschans Eendracht 8.
Wethouder Zijlstra aanwezig bij congres Staat van de N-H
Jeugd 2010 in het Patronaat te Haarlem
Wethouder Levenbach aanwezig bij Woerdens Beraad, jaarlijkse conferentie voor Groene Hartgemeenten in stadhuis
Woerden
Def P & The Howling Coyotes, hip-hop en Rock ‘n Roll. The
Mix. Zaal open: 20.30 uur. Entree € 5.
Verkoop boeken in bibliotheek Uithoorn, A. Ariënslaan. 11-15
uur.
Kerstmarkt in Dorpscentrum
SCAU organiseert concert: Vocal power, 3 prachtige dames

19 dec.

31 dec.
2011
1 jan.
6 jan.
14, 21 en
28 jan.
15 jan.
18 jan.
25 jan.
29 jan.
4 feb.
19 feb.
3 mrt.

in de Thamerkerk. 14.30 uur. Entree € 5 p.p.
Winterse kerstavond in en bij ’t Buurnest met optreden van
het Dickenskoor The X-mas Vocals, 19-21 uur.
SCAU organiseert kerstconcert: Alphens kamerkoor Cantabile in de Thamerkerk. 14.30 uur. Entree: € 12 p.p.
Wethouders Levenbach en Verheijen aanwezig bij afscheidsreceptie wethouders De Ronde Venen in partycentrum De
Meijert
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik
URKV Michiel de Ruyter, 11.30 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29;
19.30-21.00 uur
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap,
zaal open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,00 (voorinschrijving € 9,00)
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren.
Met een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,00 vanaf
12.00 uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4, m.m.v.
Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur

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

WERK IN
UITVOERING

AANLEG NATUURVRIENDELIJKE OEVER BIJ IN
HET ROND

Vanaf 6 december 2010 begint de
aanleg van de natuurvriendelijke oever bij In ’t Rond. Daar worden een
aantal bomen en de beplanting gerooid. De bestaande beschoeiing
wordt weggedrukt en er komt een
nieuwe oeverlijn. Vervolgens wordt
op bepaalde plekken een plasberm
gemaakt en komt er nieuwe beplanting. Bij Melde wordt een vissteiger geplaatst. De aannemer van het
werk is Jos Scholman. De realisering
van een en ander is natuurlijk afhankelijk van het weer.

EXTRA ASFALTLAAG
RANDHOORNWEG EN
AANPASSEN INRITTEN
PARKEERTERREIN

Rond de zomervakantie 2010 heeft
bijna de hele Randhoornweg een
extra asfaltlaag gekregen. Bij sportpark ‘’De Randhoorn’’ ontbreekt deze extra laag nog, dit laatste stuk
wordt dit jaar nog geasfalteerd. Bovendien willen we de inritten van het
parkeerterrein bij het sportpark aanpassen. De inritten voor het dagelijks
parkeren worden verplaatst naar de
Zoogdierenlaan. En op het parkeerterrein worden de wegen met elkaar
verbonden zodat het verkeer rond
kan rijden. Daarom wordt op dit parkeerterrein eenrichtingsverkeer ingesteld.

Rustiger verkeersbeeld

Door deze aanpassingen zal door
het minder in- en uitrijden op de
Randhoornweg een rustiger verkeersbeeld ontstaan. Daardoor kunnen ook kinderen de situatie beter inschatten. De oversteek wordt over-

zichtelijker gemaakt en er komt een
zebrapad.

Hek en herkenningspunt

Om ongewenst oversteken te voorkomen wordt een hekwerk langs de
Randhoornweg geplaatst en komt er
net als bij de Brede School Legmeer
een herkenningspunt bij het zebrapad. Het herkenningspunt bestaat uit
2 julipalen met een sportafbeelding.

Plateau en extra drempel

In de bocht bij de ingang van het
sportpark wordt een 30 km/h plateau
aangelegd als attentieverhogend
punt voor automobilisten. Bij de
ﬁetsoversteek naast het evenemententerrein komt nog een extra drempel in de rijweg om de snelheid van
het autoverkeer terug te brengen.

Wanneer gebeurt wat?

Eerst wordt vanaf eind november het
parkeerterrein aangepakt. Hiervan
zal het verkeer weinig hinder ondervinden. Vanaf 6 december wordt de
Randhoornweg afgesloten tussen
de Zoogdierenlaan en het verlengde van de Vogellaan. De omleidingsroute loopt via de Randweg en de
Noorddammerweg. In de week van
20 december wordt de Zoogdierenlaan bij de in- en uitgangen van het
parkeerterrein van de Brede School
Legmeer afgesloten voor alle verkeer. Dan wordt namelijk de drempel weggehaald en worden de ingangen naar het parkeerterrein van
het sportpark herstraat. Na deze
aanpassing is het parkeerterrein van
het sportpark alleen bereikbaar via
de Zoogdierenlaan. De gebruikers
van de Randhoornweg zullen overlast ondervinden van de werkzaamheden, maar wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.
Door weersomstandigheden kan het
nodig zijn om de werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te stellen.

Nog vragen?

Met vragen over de werkzaamheden kunt u zich wenden tot de heer
Disseldorp. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0297-513 111.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de
vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij
de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten.
Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te 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 tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Gewijzigd bestemmingsplan “Boterdijk”. Inzageperiode 22 oktober t/m 3 december 2010. Info: de heer R. Noorhoff, tel.: 0297-513111.
- Het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening. Inzageperiode: 29 oktober
t/m 10 december 2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Rosmarijn 76, aanvraag sloopmelding voor het slopen van asbesthoudend
plaatmateriaal.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Mijnsherenweg, onthefﬁng van het geluid aan Nebest B.V. voor het werken
met bouwmachines in de nacht van maandag 29 november t/m woensdag 15
december 2010. Bezwaar t/m 11 januari 2011
- Vuurlijn 76, vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bestaande
woning. Bezwaar: t/m 6 januari 2011.
- Drechtdijk 14, reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van
een woning. Bezwaar: t/m 7 januari 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Rosmarijn 76, vergunning voor het vervangen van houten kozijnen en gevelbekleding voor kunststof kozijnen en gevelbekleding. Bezwaar: t/m 7 januari
2011.
- Rosmarijn 76, sloopmelding voor het slopen van asbesthoudend plaatmateriaal. Bezwaar: t/m 7 januari 2011.
- Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar aan de Legmeervogels Activiteitencommissie voor het organiseren van het Sport en Spelweekend van
27 t/m 29 mei 2011.
Dorpscentrum
- Hoek Prinses Irenalaan / Oranjelaan, vergunning aan IJmuider visspecialist
voor het innemen van de standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de
verkoop van vis op de zaterdag vanaf 1 december 2010. Bezwaar t/m 10 januari 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Sneeuwgans 20 en 22, vergunning voor het uitbreiden van de hal/entree met
luifel. Bezwaar: t/m 3 januari 2011
VERLENING COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend aan mevrouw P. Geijsberts-de Wal om in de periode 28 november t/m 2 december 2011
een collecte te houden voor Stichting Oogfonds Nederland.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 4 januari 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. bij burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening
te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
VERKEERSBESLUIT
Uitbreiding tijd en locatie kerstmarkt aan de Amstel op
zondag 12 december 2010
Dorpscentrum Uithoorn
Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2010 besloten om, teneinde een kerstmarkt in het Dorpscentrum van Uithoorn mogelijk te maken, de Koningin Julianalaan, Oranjelaan, Prinses Irenelaan tot de ingang van de parkeergarage, Wilhelminakade vanaf de Stationsstraat, Marktplein, Dorpsstraat en Amstelplein in het verlengde van de Dorpsstraat en Schans 1 t/m 25 op 12 december
2010 van 06.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor alle verkeer. Op de betreffende wegen mag op 12 december 2010 op genoemde tijden ook niet 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.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 12 januari 2011 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Vervolg op volgende blz.
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officiële mededelingen en bekendmakingen
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan “zijdelwaard”
Op 21 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan “Zijdelwaard” als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelwaard-vs03, gewijzigd vast te stellen.
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het
bestemmingsplan.
a. Op de verbeelding krijgt het complex aan de Wiegerbruinlaan de aanduiding
zorginstelling (zoi) en wordt de bouwaanduiding gestapeld (gs) aangegeven.
b. Op de verbeelding wordt het bouwblok tegenover de Anna Franklaan teruggelegd.
c. Op de verbeelding wordt het gehele kantoorpand aan de Wiegerbruinlaan 39
bestemd als kantoor.
d. Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming Waterstaat-waterkereing opgenomen aan de Hollandse Dijk. In de planregels wordt artikel 18 toegevoegd.
e. Wijzigingen ten behoeve van het Zijdelwaardplein., waarbij het bebouwingspercentage van 80% wordt opgenomen.
f. Enkele aanpassingen in artikel 11 (bestemming tuin).
g. Opnemen van het Archeologiebeleid. Het beleid is verwerkt in de verbeelding
en in de planregels.
h. De toelichting op pagina 24 wordt aangepast.
ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan Zijdelwaard liggen met ingang van 3 december 2010
gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het ge-

meentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
beroep
Gedurende de termijn van ter inzagelegging 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, 1 december 2010
wet milieUbeHeer, kennisgeving ontwerp-wijzigingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij voornemens zijn
om te wijzigen de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten
en in werking hebben van een cactuskwekerij en een dierenpension voor kleine

huisdieren op het perceel Jaagpad 36 te De Kwakel.
De wijziging betreft het aanpassen van de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften, ter beperking van mogelijke hinder voor omwonenden van de inrichting.
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van 2 december 2010 tot en met 13 januari 2011 tijdens de kantooruren (maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur) ter inzage bij de receptiebalie
in de hal van het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de kosten wordt desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.
Gedurende bovengenoemde termijn heeft iedereen de gelegenheid schriftelijk of
mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Mondelinge zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar voren worden gebracht gedurende de kantooruren.
Degene die een zienswijze indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij ons worden ingediend
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het cluster Veiligheid en Handhaving van
de afdeling Publiekszaken (tel. 513111).
Uithoorn, 1 december 2010.
bekendmaking openbare Vergaderingen
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.

www.UitHoorn.nl

gOUrMeT- Of sTeeNgrillsCHaal
6 vleesvariaTies
(met milieu keurvlees)

€
per stuk €

250 gr.

HarTige vleessTaveN
Eigen fabrikaat

OsseNWOrsT

150 gr.

beeNHaMsalade

150 gr.

3.99
3.45

1.65
€ 2.10
€

eigeN fabrikaaT erWTeNsOeP

slagerij WiM WOUTers
Pr. Christinalaan 135 • UiTHOOrN • Tel. 561938

Te koop:
Nw. Dect telefoon PDX 5800
Profoon doos compl. 15 euro.
Gem piano digitale stemmen type WS400 + keyboard te gebruiken 7 oct. 480 euro.
Tel. 0297-892088

* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis,
tel. 0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326

Gezocht:
Uw antieke speelgoed kan
waardevol zijn. Trein, auto,
stoommachine, Dinky Toy e.a.
blikken speelgoed van voor
1960. Gratis taxatie.
Tel. 0297-778469

Te koop:
Leuk skipak met muts, handschoentjes en wollen schoentjes mt. 68 kl. grijs alles 20 euro.
Tel. 0297-520388
Te koop:
Heel veel leuke jongens babykleertjes mt. 56-74 vele leuke
merken alles i.g.st. t.e.a.b.
Tel. 0297-520388
* Gevraagd:
Vrijwilliger werken met kinderen alg. tegen vergoeding www.
kinderopvangsnoopy.nl
Tel. 0297-327580/0172-500602
Te koop:
Kl. tv + videorecorder 45 euro. Bessy Page sch. v.a. 10 euro.
Rieten mand rond 20 euro. Tosti/wafelijzer nw. 20 euro. Koffer 20 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Plafonnière 10 euro. Tafellamp
15 euro. Wollen jr. jas mt. 48 50
euro. 2x vierk. pl. bak 30 euro. Rechaud nw. 12,50 euro. Hr.
vest XL 10 euro.
Tel. 0297-563894/06-53547671
Te koop:
Allesbrander Etna v.a. 145 euro.
Tel. 0172-508517

Muziekwinkel

• Kleding
• Suède
• Dekens-dekbedden
• Gordijnen
• Reparatie

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur
OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044
Aangeboden:
Uw tuin op orde maken? Succesvol tuinieren van Rob Verlinden 60 nummers in mappen nw.
15 euro.
Tel. 0297-565603
Te koop:
Mooie blauwe Batavus Gabana meisjesfiets i.z.g.st. 150 euro.
Philips tv diam. 68 cm 2x scart
28ST2781/10B i.pr.st. 50 euro.
Tel. 0297-540415

December actie

RATIS

Kostuums reinigen: 2+1 G

Stomerij Vos
A. van Schendellaan 38
1422 LD Uithoorn

Tel: 0297-521 587

www.stomerij-uithoorn.nl
Gevraagd:
Kleine lapjes stof om kaarten te
maken. Mogen ook restjes zijn.
Tel. 027-562222

Te koop:
Theorieboek en cd-rom bromfiets examen 2010 27,50 euro.
Tel. 0297-321146

Te koop:
Fitness apparaat buik, billen,
benen 70 euro.
Tel. 0297-565283

Gratis kabaal

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

SINTERKLAAS 2010
Roomboter speculaaspop 100 gram
Roomboter speculaaspop 250 gram
Roomboter speculaaspop 500 gram

2,25
3,95
6,95

Roomboter speculaasjes met amandelen
Roomboter speculaasbrokken
Roomboter speculaasstaaf
Roomboter speculaaskoek
Roomboter speculaastaartje

3,95
3,50
3,95
1,25
5,50

Roomboter amandelletter

8,50

Groentehal De GouDreinet
Een Winkelketen van groente-en fruitwinkels zoekt voor haar filiaal te uithoorn in het
winkelcentrum Zijdelwaardplein een nette,
gemotiveerde:

Fulltime winkelmedewerker/ster
(16 t/m 19 jaar)

Tevens zijn wij nog op zoek naar een
parttime medewerker/ster
voor doordeweekse uren.

ELKE 2e LETTER HALVE PRIJS

Roomboter amandelstaaf

3,95

Men zal moeten beschikken over klantvriendelijkheid, enige rekenvaardigheid en een positieve/flexibele werkinstelling.

Chocoladeletters ca. 220 gram

4,50

Uw salariëring zal plaatsvinden conform de
C.A.O. voor medewerkers in dienst van de
Detailhandel in A.G.F.

GEBAK BESTELLEN ALS BEDRIJF?
BEL OF FAX: 568619

Voor 9 uur bestellen = voor 10 uur bezorgen (alleen in Uithoorn)
Amstelplein 2-4
Prinses Christinalaan 123
Arthur van Schendellaan 46

Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn

Tel. 0297-566010
Tel. 0297-562046
Tel. 0297-564148

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Sollicitaties/inlichtingen:
De Goudreinet B.V., t.a.v. de heer J. Hartman
Postbus 680, 3900 AR Veenendaal
tel. 0318-546487
e-Mail: jakob@ravenswaaij.nl
Website: www.degoudreinet.nl

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

Telefoon:

G
R
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht
Uithoorn

Anselmusstraat 19 - 3641 AM
BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

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

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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 emailadres. 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!
WWW.MEERBoDE.Nl

Voorkeurstemmen
c
O
L
u
M
n

Afgelopen vrijdag om 11.00 uur trok ondergetekende een nummertje aan de balie van het gemeentehuis. Vanaf 11.00 uur konden de uitslagen van de verkiezingen worden opgehaald bij het
loket burgerzaken. Met een lidmaatschap van een partij en een
broer in een andere partij had tijdens het stemmen de broederliefde het toch gewonnen van mijn liberale gevoelens. De avond
daarvoor werd er bij de raadsvergadering een lijstje uitgedeeld
met de voorlopige uitslag daar was zoals verwacht mijn eigen
partij als een van de grote winaars uitgekomen. De partij van
mijn broer echter als grote verliezer en met zijn vijfde plaats zou
het aan de voorkeursstemmen zijn of hij het zou redden. Het
lijstje dat uitgedeeld werd liet blijken dat hij het niet gered had.
Balen! Zeker aangezien ik zover was gegaan om mijn liberale
stem aan hem te gunnen en deze nu was opgegaan naar de nr. 1
iets waar ik als liberaal toch enigszins van baalde. Maar we gaan
maar weer terug naar vrijdagmorgen 11.10 uur....
Teruggekomen op kantoor en de lijst met voorkeursstemmen
doornemend viel het op dat mijn broer geen enkele stemmen
had gekregen in district 2 partycentrum de Meijert. Dit bevreemde mij omdat ik had begrepen dat hijzelf, weinig bescheiden als
hij is, op zichzelf had gestemd op dit stembureau. Dit werd het
begin van een boel telefoontjes de eerste naar mijn broer. Die
bevestigde dat hij daar op zichzelf had gestemd. Daarna naar
enkele familieleden en buren die melden het zelfde te hebben
gedaan. Met deze informatie gebeld met het gemeentehuis en
melding gemaakt van het geen geconstateerd. Hierop kreeg ik
het bekende antwoord: ‘we bellen u daar even over terug’. Erg
jammer dat dit niet gebeurd is. Maar naar alle waarschijnlijkheid
gingen de radaren wel werken. Daar waar ik niet meer werd terug gebeld, kreeg mijn broer wel al snel een telefoontje. Het antwoord was dat de kiescommissie er niks meer aan kon doen. De
verkiezingen waren echter ‘s morgens om 10.00 uur afgesloten
en daarmee de kans om een klacht in te dienen ook! Toen ik dit
hoorde, begreep ik er niets meer van. Dit betekent namelijk dat
de kiezer tot 10.00 uur bezwaar kan maken op gegevens die hij
om 11.00 uur ter beschikking krijgt!
Nu schijnt er nog een mogelijkheid te zijn om te kijken wat er
nou precies gebeurd is met de voorkeurstemmen die gedaan
zijn op mijn broer lijst 2 nr. 5 J.W.A.C. Koedam. Zijn ze inderdaad verwisseld met de nr. 4 van de partij waardoor hij de voorkeursdrempel haalt en de nr. 4 wordt op de lijst? Komt hij er nog
steeds niet in, is een mening die men van verschillende raadsleden hoort. Maar doet dit terzake, wij stemmen namelijk in dit
land op personen en niet op een partij en de mensen die nu op
hem hebben gestemd, hebben het recht dat hun stem ook terecht komt waar hij hoort. Ook zal er altijd een zweem blijven
bestaan van waar zijn die stemmem heengegaan?! Misschien
naar het CDA? Verliezen ze een restzetel aan RVB? Komt hij er
als nog in? Er is dus maar een oplossing om opheldering te krijgen: een hertelling! En dat is geen schande maar een gevolg van
een democratie waar iedere stem telt en gerespecteerd wordt.
dekletsmajoor@gmail.com

sTICHTING IMET

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

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

D E K L E TSMAJ O O R

vvv/ANwB

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

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

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Clanisme
In de Grote van Dale zult u dit woord niet tegenkomen en ook in mijn Engelse woordenboek vond ik geen vermelding van dit begrip.
Maar op Google vond ik bij clanism 29.500 artikelen en op clanisme zelfs
41.500. Een nieuw woord dus voor een heel oud fenomeen.
Met clanisme wordt aangeduid de hechte (bloed)band tussen leden van
een familie of clan. Binnen je clan vertrouw je iedereen en men voelt doorgaans veel wantrouwen jegens personen van buiten.
Dit mechanisme heeft veel mensen door moeilijke tijden heen geholpen. Je
kon immers altijd terugvallen op leden van je clan waar je altijd werd opgenomen als “eigen”. Voedsel en water werden altijd gedeeld.
Clanisme geeft helaas ook gemakkelijk voeding aan jaloezie jegens leden
van een andere clan. We moeten daar als stichting terdege rekening mee
houden. Als in een bepaalde wijk een school wordt gebouwd moet je er op
letten dat bij de verdeling van geld voor andere scholen andere wijken niet
over het hoofd worden gezien en dat er dus een eerlijke verdeling plaatsvindt: wij proberen dan ook “clan-balanced” te werken.
Om deze gevoeligheden te kennen hebben we dan ook het advies van ons
partnercomité DAWN hard nodig.
Bij de ontwikkeling van een gebied als Wajir, waarin verschillende clans leven is clanisme een belemmering; wantrouwen en jaloezie werken remmend op goede samenwerking. Je komt pas vooruit als je de handen ineenslaat en elkaar vertrouwt. Clanisme is al zo oud als er mensen in (niet alleen) nomaden-gebieden leven.Daarom zijn we blij dat we kunnen constateren dat de jeugd in Wajir zich hiervan bewust wordt!
En dan vooral de jeugd die een opleiding heeft kunnen volgen.
De groep van het jongeren-tijdschrift “Wajir Live” heeft dat goed begrepen. Zij laten zich niet meer bij hun familienaam noemen, maar alleen bij
hun voornaam. Zij hebben er ook een artikel over gepubliceerd in hun blad.
Desgewenst kunt u dat opvragen.
O,ja, in de etalage van de Stichting bij Angele en Alex Smit aan de Dorpsstraat in Wilnis hangen enkele pagina’s van Wajir Live. Heel interessant om
te zien !
Ad Groeneveld

Werken aan je mentale
conditie
Uithoorn - Werken aan een gezond lichaam is heel gewoon. Maar
hoe fit is je brein eigenlijk? Sta je
daar wel eens bij stil? En hoe zorg
je ervoor dat je geest geen overuren
maakt? Daarom biedt Amstelhof
Health Club “Mindfit” aan. Mindfit is
een mentale conditietraining.
Zoals je je buikspieren oefent, kun
je ook oefeningen doen om mentaal
fitter te zijn. Met een goede mentale conditie voel je je energieker, creatiever en sterker. Je mentale vaardigheden bepalen je mentale fitheid. Als je deze vaardigheden niet
in huis hebt of weinig toepast, ervaar je vaker en sneller stress, waardoor je mentale conditie afneemt.
Daardoor worden je prestaties minder, je gezondheid gaat achteruit en
je voelt je negatief. Met een goede
mentale conditie voel je je energie-

ker, creatiever en sterker. Dat merk
je in je werk of studie en in je privéleven. Mindfit helpt je om lekker in
je vel te zitten en je doelen te bereiken. Tijdens de Mindfit-lessen doe
je oefeningen om je mentale vaardigheden te verbeteren. Je traint je
aandacht, optimisme, ‘flow’, mentale veerkracht, probleemoplossend
vermogen en ‘social skills’. Doe mee
met de eerstvolgende inlooples op
maandag 6 december van 19.30 –
20.00 uur.
De inlooplessen zijn kosteloos voor
leden & niet-leden. Inschrijven is
niet noodzakelijk. Je bent van harte welkom!
Kijk voor een overzicht van alle inlooplessen op: www.amstelhof.com/
nieuws Amstelhof Health Club is
gevestigd aan de Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn.

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
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijze cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora
kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel.
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat.
- Dodaarslaan in Vinkenveen, cyperese kat met witte buik.
- Geertruidahoeve Uithoorn, jonge kat met witte buik en poten en grijs
gestreepte rug.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antraciet kleurig.
- Cyclamenlaan in De Kwakel, zwarte sterk vermagerde poes. Bandje
met naam “Ziva”.
- Begraafplaats Noorddammerweg in De Kwakel, zwarte poes.
- Omgeving Seats en Sofa’s in Mijdrecht, wit met zwarte kat met een
bruine vlek.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Kerstbomen voor Thamer Thuis
Regio - Tijdens de Kerstmarkt op
12-12-2010 in Uithoorn is er ook de
mogelijkheid om Kerstbomen te kopen. Op deze feestelijke Kerstmarkt
worden de kerstbomen verkocht
door de vertrouwde kerstbomenverkopers van het Amstelplein.
Ook op 4, 11 en 18 december zijn
er weer volop kerstbomen in allerlei maten en soorten te koop tegenover het Gemeentehuis op het
Amstelplein. Al enige jaren verkopen zij tot volle tevredenheid kerst-

bomen en mogen zich verheugen
in een vaste en groeiende klantenkring. De bomen die tijdens de
kerstmarkt op 12-12-2010 worden
verkocht, (voor deze ene keer is de
standplaats verhuist naar de ingang
van het Winkelcentrum Amstelplein
aan De Schans), leveren tevens geld
op voor Thamer thuis! Van elke verkochte boom wordt 2 euro afgedragen. Het is dan ook een fijne Kerstgedachte om een boom te kopen en
tevens een goed doel te steunen!
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Park Krayenhoff Woningen
volop in beweging

Het slaan van de eerste paal door Sint Nicolaas voor de 8 twee-onder-een-kap
woningen tegenover het torengebouw
Uithoorn - Donderdag 25 november jl. was het groot feest op Park
Krayenhoff, het gezamenlijk nieuwbouwproject van Woongroep Holland en UBA Projectontwikkeling.
Aanleiding hiervoor was het bereiken van de hoogste punten van de
28 koopappartementen en de 70
huurwoningen. Tevens werd het officiële startsein voor de bouw van
de zogeheten ‘loft-appartementen’
in de IBM-toren gegeven en werd
de eerste paal geslagen voor de 8
twee-onder-een-kapwoningen. Op
uitnodiging van Woongroep Holland
en UBA Projectontwikkeling werden
toekomstige bewoners, genodigden
en bouwplaatspersoneel verrast
met een gevarieerd programma.
Alsof de economische crisis aan dit
project voorbij is gegaan…
Sint en Piet
Onder escorte van twee stoere
vrouwelijke bouwvakkers, Kees 1
en Kees 2, die in hun rol uitstekend
hun ‘mannetje’ stonden, werden de
aanwezigen naar de feestelijk ingerichte parkeergarage van de in aanbouw zijnde 70 huurwoningen geleid. Tijdens de openingstoespraak
door Louis van Huik van UBA, arriveerden geheel onverwacht Sint
Nicolaas en Zwarte Piet die hun
komst in een snelle auto met loeiende sirene aankondigden en pardoes de parkeergarage inreden.

Sint en Piet hadden weer en wind
getrotseerd om bij deze speciale
gelegenheid aanwezig te zijn. Uiteraard werden de goedheiligman
en consorten hartelijk ontvangen.
Zij werden gevraagd hun steentje
bij te dragen aan de officiële handelingen. Na de toespraak van Jan
van den Berg Jeths, directeur van
Woongroep Holland, was het moment aangebroken de officiële handelingen te verrichten. Ook overhandigde hij geheel volgens traditie
de kapfooi aan de uitvoerders van
het project, wat bestemd is voor het
bouwplaatspersoneel.
Werk aan de winkel
Voor het slaan van de eerste paal
van de 8 twee-onder-een-kapwoningen die bij de vijverpartij van de
IBM-toren gebouwd worden, stak
Sinterklaas de handen uit de mouwen in de heimachine. Helaas onder
zeer natte weersomstandigheden
waardoor de bouwplaats al spoedig in een modderpoel veranderde.
Iets wat de grote groep belangstellenden als ‘minder plezierig’ ervoer,
maar er natuurlijk weinig aan kon
doen. Intussen werd ook het officiele startsein voor de bouw van drie
exclusieve ‘loft-appartementen’ in
het markante gebouw van de voormalige IBM-toren gegeven, waarna
de twee vrouwelijke bouwvakkers
de vlag in top hesen. De kopers mo-

gen hun appartementen, met een
oppervlakte van ruim 285 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, geheel naar eigen wens indelen – een
eigenschap van het begrip loft-appartementen - en krijgen hun eigen
terras op het dak.
Door de vele raampartijen kunnen
de nieuwe bewoners straks genieten van een zee aan licht en een
fantastisch uitzicht naar alle windstreken! Kortom, voor het bouwplaatspersoneel is er de komende
tijd werk aan de winkel.
Als klap op de vuurpijl werd het officiële gedeelte door Zwarte Piet afgesloten met het hijsen van de vlag
voor het bereiken van het hoogste punt bij de 28 koopappartementen. Het complex ‘De Stellinghof’ staat parallel aan de Watsonweg en is gelegen op de plaats wat
straks de nieuwe entree van de wijk
wordt. De bewoners hebben vrij uitzicht op water en groen. In de parkeergarage van De Stellinghof werden geïnteresseerden aan de hand
van beeldmateriaal en een driedimensionale presentatie uitgebreid

geïnformeerd over de mogelijkheden. Voorts gaven de makelaars een
rondleiding in het gebouw. Aansluitend was er gelegenheid om het
project te bezichtigen, kon men een
hapje en een drankje nuttigen en
was er voor iedereen een chocoladeletter.
Ook kondigden de opdrachtgevers
met trots aan dat alle hof-, tweeonder-een-kap- en vrijstaande woningen in de 1e fase van Wonen in
de Stelling zijn verkocht! Een prestatie van formaat. De volgende officiële festiviteiten laten dus niet
lang op zich wachten. Bovendien is
er alle vertrouwen dat door het verkoopsucces een teken van economisch herstel in onze regio is. Daarom gaat op woensdag 1 december
a.s. het laatste deel van De Stelling
in verkoop. Belangstellenden, wees
er dus snel bij!
Alle woningen van Wonen in de
Stelling worden gebouwd in het gebied dat aan de Vuurlijn grenst, een
dijk die vroeger onderdeel uitmaakte van de Hollandse waterlinie en
onderdeel was van de Stelling van
Amsterdam. Het betreft 10 eengezins-, 15 twee-onder-een-kapen 3 vrijstaande woningen. Vanaf
1 december kunnen geïnteresseerden zich inschrijven bij Koop Lenstra Makelaars o.z. (0297-524124) of
EKZ Makelaars o.g. (0297–567863).

Glad
Daarna volgde een uitgebreide uitleg over de gladheidbestrijding binnen de gemeente. Het uitgangspunt
is daarbij preventief strooien, zodat
de gladheid zoveel mogelijk wordt

voorkomen. Tijdens de uitleg bleek
dat er meer bij komt kijken dan lukraak met een strooiwagen rondrijden. Via een computerprogramma van Meteoconsult kan de Uithoornse weersituatie zowel actueel
per uur als meerdere dagen vooruit
worden gevolgd. In het programma
zijn naast gegevens over de wegtemperatuur, luchtvochtigheid, et
cetera ook strooiadviezen opgenomen.
In het beleidsplan Gladheidbestrijding (zie www.uithoorn.nl) is vervolgens een prioritering opgenomen
over welke gebieden als eerste gestrooid worden. Dit gaat om hoofdroutes, winkelcentra, scholen, zorgcentra, enzovoort. Vooral bij langdurige sneeuwval is het namelijk niet
mogelijk om in alle straten van de
gemeente te strooien.

Het volgende onderwerp was de riolering. Riolering is voor de meeste
inwoners een onbekend fenomeen.
Het zit onder de grond en als het
goed werkt merk je er niets van. De
jaarlijkse aanslag rioolrecht is voor
de meeste inwoners het enige confrontatiemoment. Het Uithoornse riool is in een redelijk goede staat en
zit landelijk in de middenmoot. Volgens schema vindt er vervanging
plaats en wordt het regenwater en
vuil water riool dan ook meteen gescheiden. Een rioolpijp gaat ongeveer 15 jaar mee. Momenteel wordt

Kudelstaart - Ruim een jaar nu is
in de Marconistraat 15 een unieke praktijk in de traditionele Chinese geneeskunst Tuina gevestigd.
Tuina wordt gebruikt voor ontspanning, maar zeker ook als behandelingsmethode voor een grote verscheidenheid aan medische klachten en orthopedische blessures. Eigenaresse van de salon aan huis
met de naam ‘Dragon Tuina’ is therapeute Ling Xin en zij heeft in China aan de universiteit een langdurige opleiding genoten tot Tuina masseuse. Deze Chinese massagekunst
heeft een bewezen doeltreffendheid
in behandeling van lichaamspijnen
en problemen met de bloedsomloop
als jicht, reuma, stijve spieren, rugklachten en zelfs hoofdpijnen en migraine. “Ik maak, zeg maar, de ‘knopen’ los en zorg dat de bloedsomloop weer goed werkt”, legt Ling
Xin uit. De masseuse maakt uitsluitend gebruik van manuele technieken als drukken, kneden, draaien en
kloppen en gebruikt hiervoor alleen

haar handen, handpalmen, vuisten
en ellebogen. Nu reeds heeft Ling
Xin een uitgebreide klantenkring
opgebouwd. De klanten komen
niet alleen uit Aalsmeer en omgeving, maar uit heel Nederland, zijn
van verschillende leeftijden en bestaan zowel uit mannen als vrouwen. Wie een behandeling van Ling
Xin heeft gehad, is lovend en dankzij deze positieve reacties groeit de
klantenkring nog dagelijks. Volgens
sommige klanten heeft Ling kwalen
genezen of verlicht, waar de conservatie behandelwijzen faalden. Naast
complete lichaamsmassages, verzorgt Ling ook voetmassages en
stoelmassages om mensen weer
actief en vitaal te maken. De behandelingsduur is gemiddeld dertig tot
zestig minuten en wordt uitsluitend
op afspraak gegeven. Voor een afspraak kan gebeld worden naar 0611333559 of stuur een email naar
dragontuina@live.nl. Nieuwsgierig
geworden? Dan zeker de website
www.dragontuina.nl bekijken.

Kwakelse wint prijsvraag
bij Regionale Salarisdagen

Het centrum van Park Krayenhoff rondom de voormalige IBM-toren zoals dit
er straks gaat uitzien. Op de voorgrond het appartementencomplex De Stellinghof

VVD-raadsleden op werkbezoek
aan de Gemeentewerf Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen donderdag
(25 november) brachten Marcel Rits
en Jan Hazen, beide VVD-raadslid in
de gemeente Uihoorn, een werkbezoek aan de Gemeentewerf. Beide
raadsleden zijn binnen de VVD fractie woordvoerder voor de gebieden
groen, milieu, riolering en buurtbeheer. Het doel van het bezoek was
om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke werkzaamheden van de gemeentelijke buitendienst. Dit in aansluiting op een eerdere kennismakingsbezoek aan de beleidsafdeling
op het gemeentehuis.
Na een hartelijk welkom door de
coördinatoren van de buitendienst,
werden zij beiden voorzien van veiligheidsschoenen, een werkjas,
handschoenen en het werkprogramma voor de dag. Er moest namelijk wel gewerkt worden, dus aan
de slag!
Het programma begon met het opnieuw beplanten van de bloembakken bij de winkels aan de Arthur
van Schendellaan. Onderin bloembollen, bovenin violen en bloeiende heide. De passerende bewoners
waren zonder uitzondering positief
over het fleurige straatbeeld.

Chinese massage bij
Dragon Tuina

er ook gewerkt om alle rioolpompen met behulp van de computer te
bewaken op storing en onderhoud.
Hierdoor kan er tijdig worden opgetreden bij storingen en wordt het
onderhoud ook beter op de situatie afgestemd. De meeste storingen
worden overigens veroorzaakt door
de gebruikers van het riool. Vooral
het in het toilet gooien van de bekende vochtige toiletdoekjes, veroorzaakt veel pompstoringen.
Kijkje
Vervolgens werd er een kijkje genomen bij een aantal rioolpompen.
Deze staan op veel plaatsen in de
wijken en zorgen er voor dat het vuile water van de woningen naar verzamelputten wordt getransporteerd.
Van daaruit wordt het vervolgens
naar het hoofdriool, richting waterzuivering gepompt. Het blijft toch
een raar idee om met je neus boven
een grote diepe rioolput te staan,
met daarin een kolkende massa van
niet nader te omschrijven smurrie.
De afgelopen jaren is er flink geinvesteerd om de verzamelputten
zo goed mogelijk af te sluiten om
stankoverlast voor de omwonenden
te voorkomen.
Het hoogtepunt van de dag was
toch het beurtelings meerijden op
de straatveegmachine. De vaste chauffeur, Henk, rijdt dagelijks
met zijn veegwagen door de gemeente en veegt alle straten ongeveer 7 maal per jaar. Behalve bij
sneeuw, dan wordt er niet geveegd.
De veegwagen is voorzien van camera’s, veel knoppen en hendels
die Henk moeiteloos bedient. Vervolgens is het de beurt aan de beide
raadsleden om het ook eens te proberen. Na wat vreemde bewegingen
lukt het na een tijdje toch aardig om
een schone straat achter te laten en
de geparkeerde auto’s te ontwijken.
Bladkorven
Vervolgens worden de bladkorven in
de wijken geleegd met de kraanwagen. De bladeren worden afgevoerd
naar de Meerlanden in Rijssenhout
voor compostering. Tenzij er takken in zitten, dan is het blad namelijk niet geschikt voor compostering.
Als laatste onderdeel op het programma staat het wijkbeheer. Als er

De Kwakel - Ieder jaar vinden er
in verschillende regio’s in Nederland Salarisdagen plaats waar alle salarisadministrateurs bijeenkomen om de nieuwe wetgeving voor
het volgende jaar door te nemen.
Zo ook Simone de Vries van J. de
Vries B.V. (salaris-administratie.nl)
die veel salarisstroken produceert
voor de regio Aalsmeer, Hoofddorp,
Mijdrecht en Uithoorn.
Net als ieder ander jaar werd de
kennis van de aanwezigen getest
middels een prijsvraag. Die was dit
jaar opgesteld door SalarisProfs uit
Houten. In totaal hadden 65 deelnemers de prijsvraag ingediend. Tot
grote verbazing van Simone de Vries

werd zij niet alleen verkozen tot
prijswinnaar, maar was zij die dag
de enige deelnemer die alle vragen
goed had beantwoord.
“Ja het is onvoorstelbaar, ik win
nooit iets en op het laatste moment
had ik toch maar de antwoorden ingeleverd. Na een snel drankje ben
ik naar huis gegaan en ik was die
prijsvraag eigenlijk al weer vergeten” lacht Simone. “Als je dan hoort
dat je de enige van de dag was die
alle antwoorden goed had, ja dan
kan ik wel trots zijn op mezelf.
De antwoorden die ik niet zeker
wist, heb ik beantwoord puur op
gevoel. Toeval? Ja dat kan, maar ik
ben in ieder geval goed bezig” zegt
Simone trots.

gebreken in een wijk zijn, bijvoorbeeld verzakte stoeptegels, zwerfvuil, vernielingen, dan kunnen bewoners dit telefonisch bij de gemeente melden. Elke melding wordt
via de computer doorgezet naar de
gemeentewerf.
Het streven is om binnen één werkdag het probleem op te lossen. Beide raadsleden gaan elk met een
wijkbeheerder en voorzien van een
aantal meldingen op pad. Onderweg geeft de wijkbeheerder zijn
ogen ook goed de kost en stopt af
en toe onverwachts om even de auto uit te springen en een verkeersbord recht te zetten. De gedachte hierachter is dat een verzorgde
buurt bijdraagt aan een veilige en
prettige woonomgeving en verdere vervuiling en verloedering voorkomt.
Rondleiding
Na een rondleiding over het scheidingsdepot kwam er een eind aan
de snuffelstage van de VVD raadsleden.
Gevraagd naar de eerste indruk antwoordde de heer Rits dat hij zeer
onder de indruk was van het hechte
team van gemeentewerkers. Velen
werken al heel lang bij de buitendienst en zijn nog steeds buitengewoon enthousiast met hun werk bezig, namelijk het onderhouden van
de buitenruimte.
De heer Hazen gaf aan dat hij het
heel prettig had gevonden om met
de medewerkers over het werk te
praten en te ervaren wat zij dagelijks doen.
Het is leuk om te zien hoe die dikke beleidsnota’s waar je als raadslid mee wordt geconfronteerd in de
praktijk worden uitgevoerd. Daarnaast gaf hij aan erg tevreden te
zijn over de werkwijze van wijkbeheer met betrekking tot meldingen
van bewoners.
In zijn visie leidt dit er toe dat de
gemeente niet een anoniem iets is,
maar bestaat uit mensen die problemen in de wijk oplossen en daarmee het woongenot verhogen.
Al met al een buitengewoon inspirerende dag.

Fusieplannen Woongroep Holland
en Eigen Haard

Wat is het standpunt van de
PvdA Uithoorn-De Kwakel
Uithoorn - Door de fusie is een
efficiencyslag van 5% op apparaatskosten mogelijk. Dit levert een extra
investeringsruimte die men wil inzetten in het belang van de regionale volkshuisvesting.
Geconcludeerd wordt dat de fusie
positieve gevolgen kan hebben voor
de volkshuisvesting in Uithoorn.
Denk daarbij aan de kennis en ervaring die Eigen Haard kan inbrengen bij zowel de ontwikkeling van
nieuwbouwprojecten als herstructureringsprojecten. Maar ook inzake onderwerpen als strategisch
voorraadbeleid, leefbaarheidprojecten en kennis en ervaring op wonen,
welzijn en zorg. Het totale bestand
van woningen in Uithoorn zorgt ervoor dat al die mensen ook echt inwoners zijn van de gemeente Uithoorn.
Dat zouden wij graag terug willen
zien in de uitvoering van de verduurzaming van het Uithoornse bezit.

Kunnen wij nu initiatieven verwachten ten aanzien van genoemde leefbaarheidprojecten door middel van
aanpassingen voor doelgroepen,
zoals toegankelijkheid en gewenste
voorzieningen ten aanzien van leefbaarheid en vitaliteit?
De PvdA Uithoorn/De Kwakel verwacht daarom op korte termijn concrete initiatieven, die ook passen bij
ons lokale verkiezingsprogramma.
De Corporatie is daarbij een belangrijke partner.
Het is daarom goed dat dit betekent
dat de huidige vestiging van het
kantoor in Uithoorn (Amstelplein)
voor de huurders zal blijven met een
zelfstandige bevoegdheid om klachten van huurders af te handelen en
als aanspreekpunt voor de gemeente.
De PvdA Uithoorn – De Kwakel verwacht dan ook zichtbare resultaten
voor alle inwoners van Uithoorn en
de huurders in het bijzonder.
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Prijzenfestijn Zijdelwaard: doe mee en maak kans op
die Audi 1 of een van de andere mooie prijzen

Eerste prijswinnaars hebben hun
prijzen in ontvangst genomen!
Uithoorn - De kop is eraf! De eerste prijswinnaars van het Prijzenfestijn Zijdelwaard hebben afgelopen
zaterdag hun prijzen in ontvangst
genomen. Het was een grote groep
van 16 prijswinnaars die de envelop
met daarin een brief waarop hun
prijs vermeld stond uit handen van
voorzitter Hans Reurings van C 1000
en bestuurslid Pierre ten Hoope van
ten Hoope Boekhandel en Thuiskantoor Uithoorn ontvingen. Met
deze brief kunnen ze de daadwerkelijke prijs in de betreffende winkel ophalen.
Prijswinnaars eerste prijsuitreiking:
J. Niezen, Chocoladepakket van Jamin en Kledingbon van Broeckmans
Mode

J. Fahey, Winterjack van Duo Sports
en Hazelnottaart van Bakkerij Hulleman
G. Harte, Parkerset van Thuiskantoor Uithoorn
E. Ochse, Zeedruk van Donna Corbani ter beschikking gesteld door
C1000 en een hazelnoottaartje van
bakkerij Hulleman
H. W. Bruurs, Koptelefoon op maat
gemaakt van beter Horen
W.B. Ausum, Bon voor een kappersbehandeling en verzorgingsset van
Kapsalon Joepsze
S.O. Coelho, Waardebon van Boetiek de Boet en waardebon van
Keurslagerij Bader
W. van Tol, Visfeestschotel van Viswinkel Kes, Primera Cadeaukaart en
Weekkalender
Fam. Blom, Cadeabon van Zeeman,
cadeaubon van Nelson Schoenen
en hazelnoottaartej van bakkerij
Hulleman
M.L. Okveira, Boekenpakket naar
keuze van Ten Hoope Boek en Kantoor, Nelson Cadeaubon en Big
Shopper van Primera
H. Ogans-van der Snoek, Cadeaubon van Keurslagerij Bader, Nelson Cadeaubon en de weekkalender van Primera
J. N. van Aaldoren Stomerijbon van
Stomerij Steinman, hazelnoottaartje van Bakkerij Hulleman en de Big
Shopper van Primera
J.M. Lauwers, Oudejaarslot van Primera en een cadeaubon van Nelson
J.M. Driehuis, Kledingbon van Boetiek de Boet en cadeaubon van Nelson
E.A. Hoogland, Boekenpakket naar
keuze van ten Hoope Boek en kantoorwinkel en een cadeaubon van
Zeeman
L. Kies, Luxe Wijnkist van Gall&Gall
en een cadeaubon van Nelson
Audi 1
De winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard delen de speciale actie-enveloppen uit. In deze enveloppen kunnen klanten 4 kassabonnen

European Photographers organiseert een internationale wedstrijd
waar je online je foto’s in kan sturen. Al snel was duidelijk dat het niveau van de inzendingen erg hoog
lag. In diverse categorieën hebben 700 fotografen uit 24 verschillende landen meegedaan! Inzending; 3 beelden per categorie. Ze
zijn los beoordeeld maar de uiteindelijke score van de 3 bij elkaar opgeteld voor een totaal puntenaantal!
De top 10 werd gepubliceerd! In de
categorie Portrait heeft Ingrid overall de 4e plaats behaald! Met 2 beelden individueel heeft ze 1x goud
en 1x brons gehaald. Ook heeft Ingrid in Engeland bij de MPA (Master
Photography Association) in de categorie (Overseas) Beauty Fashion
een ‘Award of Excellence’ behaald.
Ze is hiermee uiteindelijk 3e finalist
geworden. Met 5 andere beelden in
categorie Classical Portrait en Contemporary Portrait heeft ze los ook
nog 5 nominaties behaald!
Op de site www.fotostudioEnjoy.nl
zijn natuurlijk alle winnende beelden te bewonderen.

Regio - Natuurgidsen kunnen
wonderlijke en spannende verhalen vertellen. De bron is onuitputtelijk, want in de natuur valt van alles te zien en te beleven. Wilt u dat
ook kunnen? Of zou u graag een
jeugdactiviteit leiden, een workshop
opzetten of meehelpen met deskundig onderhoud of beheer? Eind februari 2011 beginnen de IVN-afdelingen Van Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop een gezamenlijke opleiding. Het IVN is een vereniging van
mensen die de natuur een warm
hart toedragen.
De cursus strekt zich uit over 25
avonden en ongeveer evenveel excursies in het veld, beurtelings in
en rondom Nieuwkoop of Alphen.
De kosten bedragen 200 euro. De
deelnemers worden vertrouwd gemaakt met landschapstypen, historie en toekomst van het Groene
Hart, soorten bomen en planten en

De leerlingen presenteerden in het
kort een commercieel plan, een financieel plan en een huisstijl. De jury kon hierna kritische vragen stellen, maar hier wisten de leerlingen
goed antwoord op te geven.

Thamen kiest voor deze vorm van
onderwijs, omdat op deze manier de
leerlingen de werkelijkheid nabootsen. Het is natuurlijk niet niks om
als middelbare scholier voor iemand
van de Rabobank en de Kamer van
Koophandel te staan.
De jury vond dat de leerlingen zich
op een ontspannen en vakkundige
manier presenteerden. De leerlingen waren goed voorbereid, sommige leerlingen gaven zelfs aan dat
ze later zelf ondernemer willen worden. Deze dag was een mooie ervaring voor zowel de leerlingen als
de docenten. THAMEN laat zien dat
er met deze vorm van onderwijs op
school betekenisvol en praktijkgericht wordt geleerd.

Tien cm slanker binnen
slechts vier weken

Regio - Vilmar Dijkstra van de
Zoogdiervereniging gaat ons op deze avond laten meeleven met de
manier van leven van de eekhoorn.
Een zoogdier van naaldbossen, parken en gemengde bossen.
Deze luchtacrobaat met zijn bewegelijke pluimstaart eet dagelijks vijf
procent van zijn lichaamsgewicht
aan voedsel. Net als veel andere

knaagdieren leggen eekhoorns wintervoorraden aan. Hij voedt zich met
name met plantaardig materiaal en
soms dierlijk voedsel, zoals insecten,
eieren en zelfs jonge vogels. Aspecten als gedrag, voortplanting, levensverwachting en nestbouw komen zeker naar voren. Dinsdag, 7
december om 20.00 uur, NME-centrum, de Woudreus, Wilnis.

De andere prijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijsuitreiking doen alle ingeleverde enveloppen mee, dus ook van de prijswinnaars van de eerdere prijsuitreikingen. Alle prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een prijs
hebben gewonnen, worden vermeld
op de website www.zijdelwaardplein.nl en in deze krant.

hun leefmilieus, herkennen van vogels, vlinders, insecten, vissen, amfibieën, etc. Praktische oefeningen
omvatten presenteren en organiseren, het inventariseren van een zelf
gekozen gebiedje en het samenstellen van een verslag. Eindopdracht is
het verzorgen van een excursie, een
activiteit of een expositie. Bij geslaagde afronding (eind juni 2012)
wordt het landelijk erkende diploma
IVN-Natuurgids verworven.
In beide plaatsen zijn binnenkort informatieavonden: op maandag 6 december in De Vlinder, Burgemeester Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn; op dinsdag 7 december in De Stal, (achter de doktersen fysiopraktijk) Kennedylaan 33a,
2421 EM Nieuwkoop.
Aanvang: 20 uur.
Meer informatie (folder) op
www.ivn.nl/alphenaandenrijn
en
www.ivn-nieuwkoop.nl

Ondernemers in de dop
presenteren zich op Thamen
Uithoorn - Vrijdag 19 november
hebben de vierdeklassers van de
opleiding Handel en Verkoop hun
ondernemingsplan gepresenteerd
aan een vakkundige jury uit het bedrijfsleven. Deze jury bestond o.a.
uit Hans Eelman van de Rabobank
en Arjen Schol van de Kamer van
Koophandel. De deskundigen uit
het bedrijfsleven werden bijgestaan
door Thamen docenten Anja van
Berkel en Monique ten Hoedt.

IVN-lezing de Eekhoorn

Nog 4 prijsuitreikingen,
laatste en grote prijsuitreiking
vrijdag 31 december
Er is grote kans om een prijs te winnen. Er zijn namelijk nog 4 prijsuitreikingen. Op zaterdag
4 december, zaterdag 11 december en zaterdag 18 december vinden er prijsuitreikingen plaats waarbij mooie prijzen die ter beschikking worden gesteld door de Zijdelwaard-winkeliers worden uit-

gereikt. Vrijdag 31 december is de
grote prijsuitreiking waarbij ook de
drie hoofdprijzen worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1 ter waarde
van 23.000,-! Deze prijs wordt mede
mogelijk gemaakt door Autobedrijf
Maas uit Uithoorn. De tweede prijs
is een elektrische fiets ter waarde
van 1.200,- en de derde prijs een
reischeque ter waarde van 1.000,te besteden bij Thomas Cook Reisbureau in het winkelcentrum.

Opleiding tot Natuurgids

Ingrid van Heteren wint
Gold Award Duitsland
Uithoorn - Tijdens de eindejaars
bijeenkomst van het Dutch Institute of Professional Photography
(D.I.P.P.), die op 21 & 22 november
j.l. georganiseerd werd, heeft Fotostudio Enjoy - Ingrid van Heteren uit
Uithoorn de volgende prijzen in de
wacht gesleept. Dipp Award Competitie: Naast een gold Award in de
categorie portretfotografie een eervolle vermelding in de categorie vrij
werk. Wedding album Competitie:
Bij de strijd om het winnende Huwelijksalbum heeft Ingrid de brons
Award mee naar huis genomen.
Met het behalen van deze prijzen
zal Ingrid in maart 2011 naar Duitsland worden uitgezonden om met
haar werkwijze en fotografie ‘live
on stage’ te strijden tegen winnende collega’s uit o.a. Duitsland, Polen
& Zwitserland. In 55 minuten moeten de kandidaten onder toeziend
oog van internationale jury en 100
collega fotografen een concept-opdracht fotograferen en bewerken.
Sinds vorig jaar is Ingrid ook in het
buitenland actief met deelname aan
wedstrijden. FEP, the federatie of

van verschillende winkeliers sparen met een totale minimale waarde van 100,-. Nadat de slagzin is afgemaakt en de adresgegevens genoteerd kan de envelop in de actiebus in het winkelcentrum worden
gedeponeerd. Hoe meer enveloppen er worden ingeleverd hoe meer
kans iemand heeft op een prijs! Tot
en met vrijdag 24 december kunnen
actie-enveloppen in de bussen worden gedaan.

Regio - Maar liefst 146 deelnemers
kwamen af op het eerste Slim Belly onderzoek bij Amstelhof Health
Club. Een overweldigende hoeveelheid mensen die langzaam is uitgegroeid tot zo’n 310 Slim Belly’ers.
Sommigen voor 4 weken, anderen Slim Belly’en nog steeds om het
behaalde resultaat te behouden of
verder te verbeteren.
De resultaten zijn namelijk zeer
overtuigend: Gemiddeld verloren
de deelnemers 10 cm in vier weken.
Het beste resultaat was zelfs een
21,5 cm slankere taille!
Ook goed om te vermelden is dat
er niet alleen centimeters verloren
werden. Ook het gewicht werd aangepakt. Gemiddeld werd er 3,2 kilo
kwijtgeraakt.
Nieuw onderzoek
Per direct start er een nieuw onderzoek van 4 weken. Daarin kunnen
weer 100 deelnemers aan de slag
om centimeters en kilo’s te verliezen.

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 weken sport je als deelnemer wekelijks 3 keer 30 tot 40 minuten met de
Slim Belly op een cardiotoestel zoals een fiets, loopband of crosstrainer. De gordel draag je op de blote
huid. De kleding gaat er weer overheen. Natuurlijk krijg je vooraf een
uitgebreide intake met uitleg van
het gebruik van de Slim Belly en de
toestellen. De onderzoeksbijdrage is
19,90 per week en het aantal deelnemers is beperkt. Wie op korte termijn zijn figuur in vorm wil brengen,
kan dus niet te lang wachten. De uiterste aanmelddatum is woensdag 8
december.
Meedoen?
Meld je aan per e-mail: slimbelly@
amstelhof.com Zet in deze email uw
naam, telefoonnummer en gewenst
tijdstip voor contact. Na 8 december
nemen wij, op volgorde van inschrijving, contact op.
Amstelhof Health Club, Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn

Knotgroep Uithoorn zaagt
in Ouderkerk
Regio - Zaterdag 4 december werkt
de Knotgroep Uithoorn vanaf 9 uur
tot 13 uur langs de Polderweg in
Ouderkerk a/d Amstel. Met het uitzicht op de weidse Ronde Hoep en
achter je het gezoem van de snelweg A9, is het een prima plek om
een ochtend flink te zagen.
Een lang lint knotbomen wacht al 3
jaar op hun beurt om geknot te worden. De Knotgroep kan nog extra
assistentie gebruiken: iedereen die

ervan houdt om actief in de natuur
bezig te zijn, is van harte welkom.
De Knotgroep heeft gereedschap
en handschoenen. Ook zorgen zij
voor koffie, koek en soep. Neem zelf
een mok en lepel mee. Om er te komen ga je vanuit het dorp Ouderkerk de ophaalbrug over de Bullewijk over, bij rest. De Oude Smidse.
Rechts aanhouden, doorrijden onder de snelweg A9 door. Links ligt
de werkplek voor het knotten.

Reanimatie- AED cursus
Vinkeveen - Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren. Tijdens een reanimatiecursus leert u op een
oefenpop wat u bij een hartstilstand moet doen. De reanimatiecursus wordt gevolgd door een
AED-cursus.
Kunt u een leven redden? Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na
een hartstilstand is cruciaal en kan
een leven redden.
Meld u nu aan voor een reanimatiecursus en of een AED cursus. En
volg elk jaar een herhalingsles. Dan
gaan de handelingen als vanzelf in
geval van nood.
Bij een reanimatiecursus leert u hoe
u: een hartstilstand herkent; het be-

wustzijn en de ademhaling van het
slachtoffer controleert; moet reanimeren. Bij een AED-cursus leert
u hoe de AED er uitziet, hoe deze
werkt en hoe u dit apparaat moet
gebruiken in combinatie met het reanimeren. Elke week worden in ons
land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis,
op het werk of buiten op straat. Nu
overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand.
Wilt u meer informatie over een Reanimatie – AED opleiding? U kunt
hiervoor terecht bij de EHBO-vereniging Lucas Vinkeveen. Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. Tel. 0297 -262199 op per
email: ehbolucas@casema.nl
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Schilderswinkel Klaas
Pannekoek stopt ermee
Uithoorn - Met ingang van 1 januari 2011 sluit de laatste buurtwinkel
voor verf en aanverwante artikelen
in Uithoorn zijn deuren. Klaas Pannekoek, met zijn verfwinkel vele jaren lang gevestigd aan de Stationsstraat 17, hangt zijn kwasten en verfblikken aan de wilgen. Na 61 jaar(!)
te hebben gewerkt, stopt hij ermee
en gaat invulling geven aan de vrije
tijd waarvan hij straks volop wil genieten. Intussen houdt hij leegverkoop in de winkel waar belangstellenden terecht kunnen voor verf van
het merk Histor tegen wel heel lage
prijzen per blik. Dus wie zijn of haar
huis of wat dan ook voor ruimte nog
even goedkoop in de verf wil zetten,
is dit uw kans! Klaas heeft er bovendien een functionerende verfmengmachine staan dus u kunt ook nog
kiezen uit specifieke kleuren. Klaas
Pannekoek is overigens ook buiten
zijn werk geen onbekende. Hij zat
gedurende talloze jaren tot over zijn
oren in het verenigingsleven. Voor
zijn inzet en betrokkenheid kreeg
hij zelfs een Koninklijke Onderscheiding. Van de gymnastiekvereniging Sparta bijvoorbeeld is hij nu
al 70 jaar lid, waarvan 50 jaar penningmeester. Klaas is intussen de 77
jaar gepasseerd. Geen wonder dat
hij een keer wil stoppen met werken. Daarnaast is hij ook 35 jaar lid
van de Vrijwillige Brandweer in Uithoorn geweest en bracht het tot bevelvoerder. Geregeld bezoekt hij nog
de korpsavonden voor een spelletje

kaart en staat hij zijn mannetje aan
het biljart. Dat laatste doet hij ook
graag in buurthuis De Ponderosa.
Winkelcentrum Zijdelwaardplein
Klaas Pannekoek werd geboren
op 24 september 1933 in Uithoorn
en kwam na zijn schooltijd in 1949
bij zijn vader in de zaak aan de
Burg. van Meetelenstraat. Op zijn
beurt had diens vader, de opa van
Klaas dus, in 1899 daar een schildersbedrijf met werkplaats opgestart. Zijn opa komt oorspronkelijk uit Mijdrecht. In 1962 nam Klaas
het bedrijf van zijn vader over. “We
werkten toen met vijf man en het
was niet alleen een leuke tijd, maar
ook een periode waarin we veel
werk hadden,” vertelt Klaas. “Naast
schilderwerk ook glaszetten en behangen in woningen en bedrijven.
Verder voerden wij een kleinhandel in verf en schildersbenodigdheden, behangselpapier en ijzerwaren.
Eerst werd dat ook in de Van Meetelenstraat gedaan, later in de Stationsstraat waar mijn ouders naartoe waren verhuisd. Aan het huis
zat een garage vast en die is toen
omgebouwd tot winkel zoals die er
nog is. Mijn moeder heeft destijds
een tijdje de winkel onder haar hoede gehad waar zij begon met Vervetal te verkopen. Later kwamen daar
andere merken bij, waaronder ook
Sigma en Sikkens. Mijn vader wilde niet in de winkel, die had genoeg omhanden met zijn schilders-

en behangbedrijf. In 1965 heb ik de
winkel erbij gekregen. Omdat er ’s
winters niet genoeg omzet werd gedraaid hebben we er speelgoed als
artikel aan toegevoegd. Ondertussen was ik ook getrouwd met Suzan,
in de wandeling Suus genoemd.
Toen het winkelcentrum Zijdelwaard
werd gebouwd wilden wij daar een
winkelruimte hebben. De bedoeling was een verf- en behangzaak,
maar een ander bedrijf was ons
voor. Dat was een tegenvaller. Suzan is toen gestart met een winkel
waar speelgoed en luxe huishoudelijke artikelen werden verkocht.
Het speelgoed hadden we toen toch
al. Dat liep eerst leuk, maar vanwege de groter wordende concurrentie, onder meer omdat Blokker zich
er vestigde, konden we daar niet tegenop. Mijn vrouw bleef het positief inzien en nam er allerlei andere artikelen bij, zoals handwerken,
wol en fournituren. Uiteindelijk ging
het toch geld kosten en werd besloten ermee te stoppen. Vlak voordat het winkelcentrum eind 1984 afbrandde hebben we de winkel verkocht aan Van Tol, nu de dierenspeciaalzaak. Het was puur toeval dat
het winkelcentrum tijdens Oud en
Nieuw afbrandde. Daar stond ik dus
op Nieuwjaarsdag in de gedaante
van bevelvoerder om samen met de
collega’s van de brandweer te proberen die brand te blussen, maar
er was geen houden aan. Wat later overbleef voor ons was de winkel in de Stationsstraat voor verf en
behang en mijn eigen schildersbedrijf. Dat laatste liep goed totdat het
onderhoud van het eigen huis niet
meer aftrekbaar was voor de belasting. Toen haakten veel klanten af en
gingen het vaak zelf doen.”
Volop werk
Klaas kan zich nog goed herinneren
hoe hij en zijn collega’s naar een
klus gingen. Dat ging voornamelijk
met de fiets of op de motor. “Het was
een mooie tijd. We hebben heel veel
werk gehad, onder andere in het
Thamerdal, waar toen nieuwe huizen werden gebouwd. Destijds gingen we op de fiets met de behangtafel en het plaksel naar de klanten.
Daar was je de hele dag mee zoet.
De mensen kochten hier ook de rollen behang. Daarvan moest je dan
met een machine de randjes van de
rol snijden. Dat was niet eenvoudig.
Bij veel mensen was het gebruikelijk
dat er om de twee jaar werd behangen. Daar zat dus handel in. Na het
eten ’s avonds ging je weer op pad
want dan moest er soms nieuw glas
ingezet worden als er een ruit was
ingewaaid. Dat was toen allemaal

Qui Vive business multimedia event druk bezocht
De Kwakel - Afgelopen donderdagavond was in het clubhuis van
Qui Vive de eerste bijeenkomst van
de businessclub avond.
De (toekomstige) sponsoren en adverteerders werd een programma
aangeboden dat geheel in het teken stond van het ondernemen en
de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
De gewenste bedrijfsresultaten bereiken, wellicht nog een groei kunnen realiseren, kunnen voldoen aan
de wet- en regelgeving en inspelen
op allerlei nieuwe mogelijkheden
van internet maken het voor ondernemers niet makkelijker en zijn elke
keer weer uitdagingen.
Lid van het hoofdbestuur voor sponsoring en commercie John van Santen zegt hierover: “Wij willen tijdens de businessclub avonden een

programma bieden dat aansluit op
waar de sponsoren in hun dagelijkse bedrijfsvoering mee bezig zijn.
Maar ook nieuwe ontwikkelingen
in de markt kunnen presenteren en
met hen de successen van anderen
kunnen delen”.

ledige bedrijfspresentatie op de
website van Qui Vive onderhouden.
Daarnaast kunnen sponsoren via
ditzelfde systeem op eigen initiatief
en op elk gewenst moment een advertentie op de website plaatsen en
aanpassen.

Over de nieuwe regelgeving bij bedrijfsoverdrachten deed mr. Holsteijn van notariskantoor Amstelhoorn een deskundige uiteenzetting. Hij ging in op wat bij dit onderwerp juridisch in de regelgeving is
veranjerd. Voor de toehoorders een
taai maar wel belangrijk onderwerp
als ondernemer. Peter van Baak van
SponsorVisie gaf een sprankelende
presentatie over de nieuwe mogelijkheden van SponsorPortaal voor
de sponsoren.

Het hoofdbestuur van Qui Vive is
met SponsorVisie een samenwerkingsverband aangegaan. Tenslotte
was Eric van der Wal te gast.
Hij is een succesvol internetondernemer die iMotions heeft opgezet
dat al snel wereldwijd Awards kreeg
voor door hem gemaakte websites
voor grote internationale ondernemingen.

Sponsoren
Sponsoren kunnen via dit gebruiksvriendelijk beheersysteem een vol-

Zijn presentatie ging over het locatie onafhankelijke ondernemen en
het omgaan en gebruiken van social media. Zijn inspirerende wijze van ondernemen werd ook door
de aanwezigen goed ontvangen en

nog enkel glas van zo’n 3 millimeter
dik. Je nam dat toen op je fiets mee
met de ruit in een soort raamwerk.
Maar als het flink woei dan ving je
op een kruising soms zoveel wind
dat het glas nog wel eens in tweeen brak en kon je opnieuw beginnen. De ramen waren gelukkig niet
zo groot als tegenwoordig, want dan
had het nooit gekund op die manier.
Omdat we steeds meer opdrachten kregen werd het stilaan tijd
voor een bedrijfsauto en die hebben we dan ook gekocht. Dat was
begin jaren zestig. Daarmee reed ik
naar de plaats waar het glas vervangen moest worden, haalde het raam
eruit, nam dat mee naar de werkplaats en zette er nieuw glas in.
Daarna weer terug om het raam terug te plaatsen. Ook zijn we wel met
de motor naar Schiphol-Oost gereden met iemand achterop die vijf
ruitjes onder zijn arm had om ramen in een keet te maken. Niet te
geloven zoals dat ging. Veel werk
hadden we ook bij bedrijven en fabrieken die langs de Petrus Steenkampweg stonden op de plek waar
straks huizen voor de Vinckebuurt
zullen worden gebouwd. En niet te
vergeten bij Quaker. Bij de bedrijven kon je winterdag binnen schilderen omdat zoiets buiten niet ging.
En zomers kon je dan de buitenkant
pakken van zowel de bedrijven als
woningen. We moesten het daarbij
voornamelijk hebben van de professionele verfsoorten, zoals van Sigma. Daarvan hebben we heel wat
litertjes weggestreken. Kortom, er
was werk genoeg. Daarnaast hadden we inmiddels ook vier kinderen, drie dochters en een zoon, dus
wij hadden onze handen vol. Met de
zaak ben ik in de jaren negentig gestopt. Bleef dus over de winkel en
die loopt nu ook op zijn eind.” Aldus
Klaas die zich het allemaal nog duidelijk voor de geest kan halen. Het
schilders- en behangbedrijf onder
de naam ‘Pannekoek’ houdt straks
na 111 jaar op te bestaan.
Hobbyruimte?
Klaas toont een boek vol krantenknipsels die aangeven dat hij
in het verenigingsleven op brede
schaal actief was. Hij ontving op 3
mei 1989 van de toenmalige burgemeester Jos Castenmiller daarvoor een Koninklijke Onderscheiding voor zijn onbaatzuchtige inzet
voor het Uithoornse verenigingsleven. Hem werd toen de Eremedaille
in Zilver in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Behalve Castenmiller heeft hij ook burgemeester Letschert meegemaakt, evenals Koot,
Groen en nu Oudshoorn. Klaas Pannekoek hoopt voor het einde van
december zoveel mogelijk artikelen en toebehoren verkocht te hebben aan particulieren en bedrijven.
Daaronder ook de verfmengmachine en andere attributen. De winkelruimte zal op termijn weer bij het
huis worden getrokken.
Misschien gaat Klaas die wel als
hobbyruimte gebruiken, maar daar
moet hij nog eens goed over nadenken. In tegenstelling tot Klaas zou
zijn echtgenote Suus er wel raad
mee hebben geweten. Zij overleed
jammer genoeg enkele jaren geleden.
Tijdens haar leven reisde zij graag
over de hele wereld en bracht daarvan mooie foto’s en video-opnamen
mee. Voor Klaas hoefde dat niet. Hij
heeft naar eigen zeggen nooit zo’n
behoefte aan reizen gehad en zag
de vakantieplaatjes later wel…Echter, samen met zijn Suus is hij wel 35
jaar op wintersport geweest.
Suus was bovendien een ware
meester in het borduren waarvan
prachtige voorbeelden ingelijst aan
de muur van de woonkamer hangen. Al met al drijft Klaas op zijn
mooie herinneringen en sluit straks
een periode van 111 jaar familiebedrijf af. Aan de andere kant stelt hij
ook prijs op datgene wat het leven
hem nu biedt. Uitgerangeerd? Helemaal niet! Hij is voornemens nog
flink actief te blijven in de samenleving zo lang zijn gezondheid dat
toelaat. Gelijk heeft hij. Klaas, het ga
je goed!
zette hen tot nadenken. De regionale ondernemers waren niet alleen tevreden over de inhoud van
het programma maar zij gaven ook
blijk alle vertrouwen te hebben in
de commerciële slagkracht van Qui
Vive. John van Santen: “Wij kregen
na afloop inderdaad goede reacties.
De mix in het programma was geslaagd. Nieuwe juridische aspecten,
het innoverende van SponsorPortaal en een succesvolle internetondernemer zorgden voor een interessant maar ook breed programma”.
Bovendien werden er nieuwe sponsorcontracten getekend met Gert
Stronkhorst, Keurslager, Alkemade
International B.V., import en export
van bloemen en Alg Controle, onderhoud van sportvelden.
De goede catering van De Walvisch
Catering & Party en de borrel na afloop maakten de avond voor de
aanwezigen compleet.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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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.

VVD, DUS en PVDA
laten bewoners van de
drie flats in de kou staan!
Tijdens het informatief beraad
op 18 november jl. heeft de
CDA fractie bij het onderwerp
samenwerkingsovereenkomst
Europarei een toezegging van
de wethouder gevraagd, dat
de 3 nog te renoveren flats niet
gesloopt gaan worden maar
dat alle inzet gaat naar renoveren of verbouwen.
Helaas wilde de wethouder
deze toezegging niet doen
waardoor de CDA fractie een
motie heeft ingediend met dezelfde strekking zodat de wethouder deze opdracht van de
gemeenteraad krijgt. Helaas
stemden de bovengenoemde partijen niet in waardoor er
ondanks de steun van Ons Uithoorn en Gemeente Belangen
geen meerderheid gehaald is
en de bewoners weer geen
duidelijkheid hebben. Het CDA
is van mening dat deze partijen de bewoners in de kou hebben laten staan omdat zij nu
nog 1 jaar in onduidelijkheid
zitten of hun flats worden gesloopt of verbouwd.
De argumenten om nu eerst
een jaar onderzoek te gaan
doen om van de bewoners te

horen dat zij niet willen dat
er gesloopt gaat worden slaat
voorkomen de plank mis. Iedereen weet dat de bewoners
niet willen dat deze flats gesloopt worden, hiervoor heb
je geen jaar onderzoek nodig.
Ook het argument dat er in
2009 al een soortgelijke motie
is ingediend slaat de plank volledig mis. Als de wethouder de
in 2009 aangenomen motie serieus had genomen had hij gemakkelijk de gevraagde toezegging kunnen geven, echter
is de wethouder dit zeker niet
van plan. En al zou de motie
overbodig en dubbel zijn, dan
had het nog geen kwaad gedaan om er nogmaals voor te
stemmen om duidelijkheid te
creëren en wel zo spoedig mogelijk.
Zo ziet u maar, het zijn de partijen die tijdens de afgelopen verkiezingen veel beloftes
hebben gedaan aan de bewoners van de Europarei en die
nu zelf door het ijs zakken!
Namens de CDA fractie
Woordvoerder WONEN
Andre Smits

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Vorige week heeft u,
door omstandigheden, het verslag
moeten missen. Aan “inhaalslagen” doet schrijfster dezes niet dus
wordt volstaan met uitslagen van
de afgeronde tweede competitie. In
de “A”, met veertien paren, scoorden An van Schaick en Lea Wit verrassend hoog, 61.11%, en werden
daarmee eerste.Greet Overwater en
Guus Pielage volgden, met 60.07%,
als tweede. Derde werd het combipaar José Möller/An van der Poel,
met 57.99%. In de “B”, met tien paren, scoorden Bibeth Koch en Tina
Wagenaar verrassend hoog: 57.81%
en plaatsten zich daarmee als eerste. Tilly van Dijk en Jany van der
Ent verrasten met 57.29% eveneens
en werden tweede. Het combipaar
Mieneke Jongsma/Ciska Goudsmit deed, met 56.77% , niet veel
voor de nummers één en twee onder en eindigden als derde.Het paar
Ted Brand/Alice Oostendorp stelde
enigszins teleur, dames dit ben ik
niet van u gewend. Toch was ik van

mening u voor de zesde achtereenvolgende maal te moeten vermelden
in de krant, anders wordt u gemist.
Dan nu zoals gebruikelijk na afsluiting van een competitie de degradanten en promovendi:
Naar de “B” verhuizen de paren Elly
van Nieuwkoop/Jessie Piekaar, Reina Slijkoord/Renske Visser, Kokkie
van den Kerkhoven/Corrie Smit en
Wil Blansert/Ria van Geelkerken.
Intrede in de “A”doen de paren
Alice Oostendorp/ Ted Brand, Elly
van Brakel/Vera van Wessem, Annet Roosendaal/Rini Tromp en Ina
Melkman/Jetty Weening.
Volgende week start de laddercompetitie, evenals vorig jaar zal
hier geen verslag van worden gedaan. U zult dit proza tot 4 januari,
dan start de derde competitie, moeten missen. Ik wens u allen alvast
fijne feestdagen en een goed begin in 2011.Ook spelen bij “Hartenvrouw”?. Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297-565756.

De kaarten geschud bij
BV De Legmeer
Uithoorn - Euforie en droefenis, het
komt allemaal voor in de B- lijn waar
zowel promotie als degradatie na de
laatste zitting van de eerste ronde
parencompetitie aan de orde zijn.
Hetty Houtman & Anton Berkelaar
lieten er geen misverstand over bestaan en bestormen de A- lijn met
nu een verpletterende eerste plaats
van 69,44% als vierde. Voor Tini &
Johan Lotgerink en Jan Belderink &
Theo Janssen reikte het slotoffensief
van 59,72% voor beiden net niet ver
genoeg voor bevordering naar de
hoogste regionen. Renske & Kees
Visser, die nu vierde werden met
55,90%, lukte dit echter wel en gaan
zelfs als tweede beste met gemiddeld 56,55% over. Cora de Vroom,
nu met invalster Mieke van den Akker, werd onbedreigd eerste van de
B- lijn met een gemiddelde over vijf
wedstrijden van maarliefst 59,68%
en is nu weer terug in de klasse
waar ze thuis hoort! Tom de Jonge & Herman Vermunicht hadden
het deze laatste zitting niet echt gemakkelijk gezien hun resultaat van
46,18%, maar hadden genoeg marge opgebouwd om hun promotieplaats als derde met 55,83% vast te
houden. Kind van de rekening werden Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen en ook voor Maarten Breggeman & Elisabeth van den
Berg was hun eerste verblijf in de
A- lijn helaas van korte duur. Verder moeten Floor Janssen & Tonny de Jonge en Marijke & Ger van
Praag het de volgende keer ook in

de B- lijn weer waar zien te maken.
Top scores in de A- lijn waren er deze keer voor Jan Schavemaker & Lijnie Timmer met 57,64% als eerste.
Wim Slijkoord & Francis Terra bleven met 56,60% als tweede, Frans
Kaandorp & Joop van Leeuwen met
56,25% als derde net voor. Rita vromen & Henny Westendorp tekenden
met 55,90% voor de vierde plaats en
Jan Egbers & Ben Remmers deden
met 53,82% goede zaken door zo vrij
te blijven van de onderste vier. De
hoogste promotie plaats van de Clijn was voor de winnaars van deze avond Sonja & Hans Selman die
nu 59,38% verzamelden en gemiddeld op 56,69% uit kwamen. Ook de
nummers twee en drie, Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar met 59,03%
en To van der Meer & Anne Tolsma
met 58,68%, stijgen naar de B- lijn
op. Tini van Drunen & Wouda Roos
kwamen wat lager uit maar hadden
genoeg over om als tweede met een
gemiddelde van 56,63% te promoveren. Het stuivertje wisselen van
B naar C was voor de paren Lidy
Krug & Ada van Maarseveen, Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers,
Marian & Jan Wille en Atie de Jong
& Evert Wevers. Wanneer u zich de
volgende ronde ook eens in het spel
om de knikkers wilt mengen, kom
den bridgen bij BV Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen secretariaat Gerda
Schavemaker tel: 0297567458 of per
e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl
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Legmeervogels sinterklaas
voetbalcircuit gezellig druk

Eerste winstpartijen voor
KDO G-voetbal

Uithoorn - Bij Legmeervogels was
het woensdag 24 november gezellig druk. In totaal 175 voetballers van
de F-teams en mini’s kwamen naar
Sportpark de Randhoorn om mee te
doen aan het eerste Legmeervogels
Sinterklaas Voetbalcircuit.
Op 2 voetbalvelden stonden verschillende voetbalonderdelen klaar.
Na een kwartier werden alle jongens en meisjes verrast door de
komst van Sinterklaas en zes Pieten.
Sinterklaas was duidelijk weer erg
blij dat hij naar de Legmeervogels
mocht komen! Enthousiast stapte hij
samen met de Pieten op het voetbalveld om ook even een balletje te
trappen. De zwarte pieten gingen
samen met de kinderen penalty’s
nemen, voetbalbowlen en nog veel
meer. Na drie kwartier was het tijd
voor limonade en wat lekkers in de
kantine. Tijd om met elkaar te zingen, te swingen en sommige teams
mochten zelfs bij de Sint op het podium komen. Sinterklaas had voor
alle voetballers een presentje mee.
Nadat de kinderen op de foto zijn
gegaan met Sint en de pieten was
het tijd om de Sint gedag te zingen.
Al met al een zeer geslaagde middag, hopelijk brengt Sinterklaas volgend jaar weer een bezoek aan Legmeervogels!
Uiteraard alle lof aan de hulpouders, een aantal enthousiast jeugdleden uit de C-D en E-teams en niet
te vergeten de sponsor van deze
teams - AH Jos van den Berg.

De Kwakel - De 2e ronde van de
Friends League werd zaterdag 27
november gespeeld in Bovenkarspel. De sneeuwbuien onderweg
gaven al aan dat de jongens een
zware ochtend zouden krijgen. Het
was net één graad boven nul en de
sneeuwvlokken beperkten het zicht.
De eerste wedstrijd tegen OSV
uit Opmeer leek het erop dat onze tegenstander nog niet wakker
was. Meteen al in de eerste minuut
scoorde Omar en dat gaf KDO vleugels. Konden we de vorige keer niet
scoren, nu ging het een stuk beter. Vijf minuten later was het Stijn
die een aanval keurig afrondde. Deze stand hielden we lang vast maar
OSV kwam toch dichterbij en bracht
het verschil terug tot één doelpunt.
Heel lang golfde het spel op en neer.
Uit een afgeslagen aanval kwam de
bal voor de voeten van de kleinste
man van het veld, Dylan. Die bedacht zich geen moment en scoorde fraai. In de slotminuten kwam
OSV nog terug tot 3-2 waardoor de
coach van KDO nog een moeilijke
periode moest doormaken. Gelukkig
hield KDO de stand vast en de eerste overwinning was een feit. KDO
G1 - OSV 3-2
De tweede wedstrijd ging KDO
makkelijker af gesteund door het
goede spel van de eerste wedstrijd.
Werd er in oktober nog met 3-1 verloren van de Buitenboys, nu waren
de rollen omgedraaid.
KDO dicteerde het spel en stond
binnen 15 minuten al met 4-0 voor.
Stijn en Omar zorgden voor de doelpunten. Daarna leek KDO leeg gespeeld maar de achterhoede gaf
geen doelpunten meer weg. Keeper
Daniël hield keurig de nul en Joël
zorgde voor de eindstand KDO G1
– Buitenboys 5-0.
Denk je nu, dit is ook iets voor mij en
het lukt me niet om mee te spelen
bij een regulier voetbalteam, kom
dan gerust eens kijken. Op de zaterdagen kun je terecht bij KDO in
De Kwakel. De trainingen starten
om 10.00 uur

Qui Vive start met het
innovatief sponsorconcept
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive gaat door een samenwerking
met SponsorVisie haar digitale mogelijkheden uitbreiden.
Vanaf het komend seizoen biedt Qui
Vive een nieuwe, actieve manier van
sponsoring aan.
Sponsoren kunnen via het SponsorPortaal, zoals de digitale oplossing
heet, actief in contact komen met de

leden en de overige bezoekers van
de website van Qui Vive. Met 2000
bezoekers en 8000 bekeken pagina’s per week heeft de website van
Qui Vive een zeer interessant bereik.
Tot voor kort waren de sponsoren
op de website echter alleen zichtbaar met hun bedrijfslogo.

delijk beheersysteem een volledige
bedrijfspresentatie op de website
van Qui Vive onderhouden.
Daarnaast kunnen sponsoren via
ditzelfde systeem op eigen initiatief
en op elk gewenst moment een advertentie op de website plaatsen en
aanpassen. Sponsoring is hierdoor
actief adverteren geworden.

Nu kan dat totaal anders. Sponsoren kunnen via een gebruiksvrien-

“Een makelaar kan via het systeem
de nieuw in de verkoop genomen

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 25 november was de tweede ronde
van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC.
Het was weer gezellig druk, bijna iedereen was aanwezig, veel optimistische gezichten, dat was bij sommige paren wel anders na afloop van
de bridgeochtend.
Er werd aan 16 tafels gebridged, helaas was er een stilstaande ronde in
de B-lijn.
Vorige week hebben we vermeld dat
er hard gewerkt was om het bridge-

programma voor elkaar te krijgen
en dat het goed werkte. Toch ziet 1
paar nog kans om in het kastje de
verkeerde spelnummers in te tikken,
met als gevolg dat het niet meer te
corrigeren viel voor de wedstrijdleiding, wat natuurlijk ook een gebrek aan kwaliteit van de leiding zou
kunnen zijn.
Er werd in twee lijnen gespeeld.In
de A-lijn werd de eerste plaats gedeeld door het echtpaar Ria en Joop
Smit en Beb Stobbe met Ben Leefting met 61,61 % derde werd het
echtpaar Leny en Jan v.d. Schot met

59,52 %. Het is toch verrassend dat
er paren zijn die de ene week de
sterren van de hemel spelen en de
ander week teleurstellen, alleen het
echtpaar Smit scoort constant.
Spannend
Maar dat is goed voor de competitie, die blijft lekker spannend, alles
is nog mogelijk.
In de B-lijn werden Corry Olijhoek
met Nelly de Ruiter eerste met
64,24%, voorwaar een zeer goed resultaat.
Tweede werd het echtpaar Ans en
Joop Zoethout 58,68 %, en derde
werden Greet van Diemen met Nel
Groven met 57,92 %.
Wij hebben onze waardering al een

Spannende derby eindigt
onbeslist
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 27
nov stond er weer eens een ouderwetse Derby op het programma. Ondanks de omvang van blessure boeg (8 spelers) wist VET toch
nog met een representatief elftal af
te reizen naar Aalsmeer mede dankzij de hulp van Adriaan, Fred, Patrick
en Ronald. Na de volle winst van de
afgelopen weken was het mogelijk
dat Legmeervogels verder kon uitlopen van Aalsmeer en zich nestelen
in de subtop van de poule. Vanwege
een lichte blessure bleef keeper Ivo
langs de lijn staan om aan te moedig als 1 van de weinige toeschouwers die de kou trotseerde. Keeper
Robin stond zo weer eens op doel.
Tactisch was er door laatste man
Ronald voor gekozen om zeer verdienstelijk mee te helpen aan meer
pressie op het middenveld. Gelukkig
speelde Gerrit-Jan een goede partij als laatste man in de verdediging
samen met Kees en Wim waardoor
het 1 op 1 spelen goed uit viel. Helaas kwam de Braziliaanse Aalsmeer
spits wel door een klein foutje achterin oog in oog met de VET1 keeper
te staan. Deze spits wist hier rendement uit te halen waardoor de 1-0
op het bord kwam. Voorin kregen
de VET1 spitsen diverse kansen om
te scoren alleen zat het voor de Vogels totaal niet mee. Ballen over, op
de keeper, naast de keeper en het
doel, alle mogelijke situaties kwamen voor. Uiteindelijk wist Dennis B
gebruik te maken van de door hem
gebruikte “scorende schoenen” van
Sjoerd en wist de 1-1 te maken uit
een scrimmage voor het doel.
De tweede helft gebeurde het on-

mogelijke. VET1 kreeg nog veel
meer kansen als de eerste helft. Diverse spelers alleen op de keeper af,
schoten op het doel, de paal en zelfs
kansen voor een open goal waarbij
het moeilijker is om te missen dan
te raken. Het zat VET1 dus niet mee.
Volgens een bekende voetbal wet is
het dan wachten op het tegendoelpunt van de tegenpartij. Deze viel
helaas ook. Uit één van de weinige
Aalsmeer kansen werd de 2-1 gemaakt. In plaats van dat alle kopjes
gingen hangen ging VET1 weer vol
in de aanval. Dit keer met een meer
dan gewaardeerd doelpunt van
Spits Paul tot gevolg. De ontlading
volgde. Het gelijkspel werd gevierd
als een overwinning. Het resultaat was helaas wel slechts 1 punt.
Hiermee houdt Legmeervogels wel
Aalsmeer onder zich. Door alle uitslagen is het wel ongemeen spannend in deze 1ste klasse poule. Tussen de nummers 2 t/m 6 zitten nu
slechts 2 punten verschil. Volgende
week zaterdag 4 dec ontvangt VET
1 thuis op sportpark Randhoorn de
nummer 2 SCW. Feitelijk ook weer
een streek derby met wederom
spanning omtrent de posities.
Als Legmeervogels SCW weet te
verslaan dan ontstaan er mooie dingen. Het is wel te hopen dat VET1
spoedig een oplossing weet te vinden op het raak schieten van de
kansen. Alleen door meer doelpunten te maken dan de tegenstander
kun je namelijk winnen. Man of the
Match werd ditmaal Gerrit-Jan die
als kapitein in de verdediging het
voor de Aalsmeerse spitsen bijzonder lastig heeft gemaakt.

BVK haalt ladder weer
tevoorschijn
De Kwakel - Na 2 cyclussen in de
parencompetitie was bij de BVK afgelopen donderdag de bridgeladder van zijn stof ontdaan, zodat deze weer beklommen kon worden
door de leden. In de eerste ronde
waren de paren willekeurig in 3 lijnen ingedeeld, zodat alle lijnen paren herbergden die ‘normaal’ in de
A, B of C lijn spelen en dat zorgde voor zeer afwisselende scores.
Het zal geen verbazing wekken, dat
na deze eerste avond in de top 10
maar liefst 7 A paren staan, 2 B paren en ook 1 C paar. Dat zal na de
2e avond ongetwijfeld weer anders
zijn, want de A paren die het deze
avond niet konden maken krijgen
nu de kans vanuit een lagere lijn terug te komen, al valt dat lang niet
altijd mee. In wat deze donderdag
de A lijn heette was de hoofdprijs
voor Elly Strijbos met invaller Adrie
Voorn. Een paar simpele afspraken,
aangevuld met gezond bridgeverstand waren voldoende om maar
liefst 66,07% op te laten tekenen en
dat was nog niet eens de topscore
van de avond. Han Mann en Ria van
Zuylen lieten zien dat zij weer op de
weg terug zijn door 2e te worden
met 59,52% en Truus en Piet Langelaan onderscheidden zich met een
fraaie 59,23%, waarmee zij 3e werden en een van de 2 ‘B’ paren zijn in
de top 10 ‘over all’. In de B lijn werd
het seizoensrecord van Jaap en Geke Ludwig verbroken door (wie anders dan) Dick Elenbaas en Andre

Verhoef. Hun score van 68,16% zal
niet zo snel meer overtroffen worden (maar dat zeiden we ook van de
vorige topscore). Geke en Jaap deden het trouwens met 63,78% ook
niet echt slecht en ook de nummer
3 van deze lijn, Gerard en Rees van
der Post noteerde een score boven
de 60% (60,83% om precies te zijn).
De verrassing in deze lijn was echter
de 5e plaats met 57,57% van Frans
en Tilly Wouda en zij zijn hierdoor
het enige ‘C’ paar in de top 10 van
de totaalstand. In de C lijn was de
eerste plaats voor Wim en Rita Ritzen met 60,42%. Eefke Backers en
Marianne Kamp lieten zien dat hun
1e plaats in de B lijn in de parencompetitie geen toeval was, want
zij bleven met 59,52% aardig in
het spoor van Wim en Rita en mogen dus volgende week ook in de
A lijn uitkomen. Dat geldt ook voor
Cor Hendrix en Bep Verleun, die 3e
werden met 57,44%. Het aardige van
een laddercompetitie is, dat je ook
eens andere paren tegen komt dan
je gewend bent. In je vaste lijn ken
je de tegenstanders beter, weet je
wat hun sterke en zwakke punten
zijn en daar maak je gebruik van.
Van paren waar je weinig of nooit
tegen speelt is dat niet het geval
en dat geeft soms zeer verrassende
biedingen en bijbehorende scores
en daarbij zijn de ‘A’ paren gek genoeg lang niet altijd in het voordeel.
Volgende week: nieuwe ronde,
nieuwe kansen

woningen onder de aandacht brengen en een reisorganisatie toont
hier actuele aanbiedingen.
Hierdoor halen onze sponsoren
veel meer concreet resultaat uit de
sponsoring.”, aldus John van Santen,
lid van het hoofdbestuur voor sponsoring en commercie.
Het hoofdbestuur van Qui Vive verwacht door de samenwerking met
SponsorVisie en het gebruik van het
SponsorPortaal veel nieuwe bedrijven en organisaties voor sponsoring
te interesseren.
“Sponsoring van Qui Vive is nu geen
kwestie meer van alleen gunnen.
Het biedt een echte commerciële
kans.”, aldus John van Santen.
keer uitgesproken over de mensen die elke donderdagmorgen de
bridge attributen klaar zetten.
Nu moet u weten dat wij 2 soorten
stoelen hebben, goede stoelen en
stoelen die wel zetels genoemd mogen worden. Alleen deze week viel
me op dat deze mensen steeds in
de beste stoelen zitten, het zal toch
niet zo zijn dat zij eerst op de loopbriefjes kijken aan welke tafels zij
zitten en daar de goede stoelen omheen zetten.
Volgende week gaan we er speciaal op letten en met mij nu nog
vele andere leden, die ook wel
eens in een zetel willen zitten,
want het valt op dat afhankelijk
van de stoel de bridge resultaten
ook beter worden.

Geselecteerde Lian Vermue
en Romy Brand voor het
districtsteam KNVB
Regio - Lian Vermue en Romy
Brand zijn door de KNVB West 1
geselecteerd voor het disctrictsteam Centraal Meisjes onder 13. Vorige week werden beide speelsters
opgeroepen voor een selectiewedstrijd op het complex van de KNVB
aan de Riekerhaven in Amsterdam.
In totaal zijn uit de 38 opgeroepen
meiden 16 speelsters geselecteerd
voor het districtsteam. Lian en Romy behoorden tot de 16 geselecteerden. Vorig jaar speelden beiden
ook al voor het KNVB-districtsteam

Meisjes onder 12. Het komende seizoen speelt het team om de 2 weken
een oefenwedstrijd tegen teams uit
de regio en teams uit andere disctricten. De thuisbasis van het team
is het complex van VV-Aalsmeer
aan de Dreef.
Hier worden de thuiswedstrijden
gespeeld. Woensdag 24 november hebben ze hun eerste wedstrijd gespeeld. Het seizoen wordt
afgesloten op 8 juni 2011 met een
groot toernooi bij Legmeervogels in
Uithoorn.
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Vita welzijn en advies
weeKProgrAmmA
vAsTe ACTiviTeiTeN
Maandag
09.15-10.15 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
09.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur
14.00-15.00 uur
15.30-16.30 uur
15.15-16.45 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
15.00-16.30 uur
15.15-16.45 uur
15.30-17.30 uur
Dinsdag
09.00-09.45 uur
09.30-12.00 uur
10.30-11.30 uur
10.00-12.00 uur
09.45-11.15 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur
Woensdag
09.30-12.00 uur
10.00-10.45 uur
10.15-11.15 uur
11.15-12.15 uur
11.15-12.00 uur
09.30-11.30 uur
10.00-13.15 uur
13.30-15.00 uur
13.30-16.00 uur
Donderdag
09.15-10.00 uur
10.30-11.15 uur
09.30-12.00 uur
10.15-11.30 uur
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.30-15.30 uur
13.30-15.30 uur
14.00-16.30 uur
Vrijdag
09.30-12.00 uur
09.00-10.00 uur
10.15-11.15 uur
11.30-12.30 uur
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
11.45-12.45 uur
13.30-16.30 uur
13.30-17.00 uur
-middag

Yoga
Yoga op de stoel
Yoga
Vrije inloop
Brei- en babbelgroep
Vitaal bewegen dames en
heren in Legmeer
Zumba Gold in Legmeer Nieuw!
Ontmoeting, spel en creatief
in Legmeer
Creatieve middag
Tekenen/schilderen
Geheugenspeekuur
(3e maandag)
Ontmoeting/spel/creatief
in Legmeer
Tekenen/schilderen
Sportief wandelen
Vrije inloop
Geheugenfitness
Kaarten maken
Volksdansen in De Kwakel
Zanginstuif (1e + 3e dinsdag)
Open tafel, Apetito
Koersbal in ‘t Buurtnest
Spel- en creatiefmiddag
Biljarten
Vrije inloop
Gymnastiek in De Kwakel
Gymnastiek in ’t Buurtnest
Dans in ’t Buurtnest
Gymnastiek in Ponderosa
Biljarten voor dames en heren
Huiskamerproject
Volksdansen
Bingo (4e woensdag)
‘t Buurtnest
Gymnastiek
Gymnastiek
Vrije inloop
Koffie speciaal
Kienen (3e donderdag)
Eetinstuif (laatste donderdag)
Creatief in ‘t Buurtnest
Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
KBO-soos
Vrije inloop
Tai Chi gevorderden in
Ponderosa
Chi Kung in Ponderosa
Tai Chi beginners in Ponderosa
Koersbal
Wandelen (3e vrijdag)
Spaanse les in Pondorosa
Sjoelen (2e vrijdag)
Klaverjassen (1e en 3e vrijdag)
Speciale activiteit (4e vrijdag)

overige ACTiviTeiTeN iN
wijKsTeuNPuNT biLderdijKHof
Computercursus
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
bridgecursus
Informatie: C. Hendrix, telefoon 0297-531674
buikdansen
Informatie: A. Nolte, telefoon 0297-582666
bridge NvvH
Informatie: G. van Zelst-van Schoorl, tel. 0297-567155
Lotuskring uithoorn
Informatie: D. Huson, tel. 0297-326590
Argonaut
Informatie: R. Visser, tel. 0297-513937
fotokring
Informatie: Dhr. Bicknese, tel. 0297-567819
rijbewijskeuringen
Informatie: R. Sadiek, tel. 06-10444535
Yoga
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
schaakvereniging de Amstel
Informatie: Dhr. P. Geertsema, tel. 0297-540938
Postzegelclub
Informatie: iedere 4de dinsdagavond van de maand
vanaf 19.00 uur clubavond en iedere 1e zaterdag ruilbeurs om 9.00 uur
Let ook op onze informatieborden
in het wijksteunpunt

oNTmoeTiNgsgroeP voor
vergeeTACHTigeN eN HuN
mANTeLzorgers
De Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun verzorgers komen samen in het wijksteunpunt Bilderdijkhof.
De ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen is bedoeld
voor mensen waar meer aan de hand is dan gewone vergeetachtigheid. Deelnemers kunnen maximaal drie dagen
in de week (maandag, woensdag en vrijdag) gebruik maken van een dagsociëteit. In groepsverband wordt er deelgenomen aan allerlei activiteiten die het geheugen prikkelen en stimuleren, zoals samen de krant lezen, bewegen
en andere creatieve bezigheden. Het programma wordt
uitgevoerd door een programmacoördinator, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers. De ontmoetingsgroep is
een initiatief van Vita welzijn en advies en is bestemd voor
vergeetachtigen en hun verzorgers (partners, familieleden,
buren, ook wel mantelzorgers genoemd). Mantelzorgers
nemen vaak een groot deel van de zorg voor de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost veel tijd en energie. Het
project ondersteunt familieleden om de zorg thuis langer
vol te houden. Voor informatie over de ontmoetingsgroep
kunt u contact opnemen met de coördinator, Caroline Vrijbergen of activiteitenbegeleidster Monica van der Laan –
Krayvanger. Zij zijn te bereiken op maandag, woensdag
en vrijdag op tel.nummer 0297-533540.

Nieuw iN KNA gebouw Legmeer
vANAf 4 jANuAri
Kennismaking met Zumba Gold® voor 55+ers
Het nieuwe jaar goed beginnen? Op dinsdagmiddag 4 januari, van 15.30-16.30 uur, bent u van harte uitgenodigd
om deel te nemen aan een proefles ZUMBA GOLD®. De
nieuwste hype in fitnesscentra en dansscholen is zonder
twijfel ZUMBA en inmiddels ook ZUMBA GOLD®. Deze
laatste vorm is speciaal geschikt voor beginners, ouderen
en mensen met een beperking. Zumba is een workout op
dynamische Latin muziek vol unieke en exotische danspassen. De Zumba Gold-les heeft een rustiger tempo dan de
gewone Zumba-les en is bedoeld voor 55+ers die jong
van geest zijn! Wilt u lichaam en geest actief en gezond
houden dan is Zumba Gold dé activiteit voor u. Een aantal
voordelen van Zumba Gold op een rijtje: het is goed voor
hart en bloedvaten, gaat osteoporose tegen, verbetert de
houding en u verbrandt calorieën, ontwikkelt spierkracht
en uithoudingsvermogen. Dit allemaal op een leuke manier met o.a. merengue, salsa, mambo, cumbia, tango en
flamenco en met speciaal voor uitgedachte oefeningen.
Dans je fit met Zumba, samen met leeftijdsgenoten, en geniet! Deze proefles is gratis u bent niets verplicht. Voor deze
les draagt u gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen
(geen hakken). Wilt u een vervolg geven aan deze lessen
dan kunt aansluitend vanaf 11 januari 20 lessen wekelijkse
lessen volgen. De prijs hiervoor is e 50.00. Deze lessen
wordt gegeven door een gediplomeerd ZUMBA docente
mevr. Sioe Lan Teng. Lokatie: Legmeer KNA gebouw, Legmeerplein 49, 1422 RG te Uithoorn (ingang Melde). Wilt u
meedoen aan de proefles, geeft u zich dan op bij Bernadette Verhaar 0297-567209

TAi CHi begiNNers Cursus 55+
Tai Chi is specifiek gericht op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. Het is geschikt voor iedereen, ongeacht
leeftijd en lichamelijke conditie. Tai Chi is een eeuwenoude
Chinese bewegingsleer. De leer bestaat uit een serie van
vloeiende bewegingen, die langzaam en aaneengesloten
worden uitgevoerd. Tai Chi bevordert concentratie, een
goede ademhaling en stimuleert uw energie. Dit verbetert
uw lichamelijk evenwicht en brengt u geestelijk in balans.
Uitingen van te veel spanning zijn o.a.: hoge bloeddruk, benauwdheid, rugklachten, stijve schouders en nek.
Cursusinhoud
Bevorderen van stabiliteit om vallen te voorkomen, bevorderen van concentratie en een goede ademhaling, spanning afvoeren, spieren beter leren ontspannen, gewrichten
soepeler maken en energie stimuleren De cursus wordt in
groepsverband in 30 lessen van 1 uur gegeven door een
ervaren docente Tai Chi mevr. Riekie van der Plasse. De
lessen worden gegeven op vrijdagmorgen van 11.30-12.30
uur. Kosten: e 50.00 voor 30 lessen, wij passen de prijs
aan als u later in het seizoen instroomt. Tai Chi gevorderd:
op vrijdagmorgen van 9.00-10.00 uur. Heeft al eens Tai Chi
gedaan en wilt u dit weer oppakken dan is deze les wellicht
iets voor u. Kom gerust eens kijken en meedoen! Locatie Tai
Chi: Ponderosa, Plesmanlaan 27, 1421XM te Uithoorn. Voor
inlichtingen en aanmelding: Bernadette Verhaar/Monique
Sintenie,
tel. 0297-567209

CHi KuNg Cursus 55+
Deze cursus zal zich richten op de 55+ers. Het Chi Kung
programma zal vanuit een structuur zachte en vloeiende
oefeningen bieden die het bewegingsapparaat versterken,
souplesse bevorderen, stabiliteit verbeteren en (val)angst
verminderen. Een groter zelfvertrouwen groeit. Tevens zal
ook hierbij het totale systeem beter gaan functioneren,
denk aan de bloeddruk, spijsvertering, gewrichtsklachten,
reumatische klachten, artrose, e.d. In de lessen wordt het
trainen van de staande houdingen afgewisseld met bewegende Chi Kung oefeningen. Op een vriendelijke manier
trainen we om innerlijke discipline, alertheid en ontspanning bij elkaar te brengen. De beste leermeester is geduld.
Eenieder oefent op zijn of haar niveau, naar gelang conditie en ervaring. Bij Chi Kung worden ook valpreventie oefeningen gedaan/aangeleerd. De cursus wordt in groepsverband in 30 lessen van 1 uur gegeven door een ervaren
docente Tai Chi/Chi Kung mevr. Riekie van der Plasse op
vrijdagmorgen 10 september van 10.15-11.15 uur. Kosten:
e 50.00 voor 30 lessen, wij passen de prijs aan als u later
in het seizoen instroomt. Locatie: Ponderosa, Plesmanlaan
27, 1421XM te Uithoorn Voor inlichtingen en aanmelding:
Bernadette Verhaar / Monique Sintenie, tel. 0297-567209.

mAATjesProjeCT
Heeft u zin om samen met een ander een kopje koffie te
drinken, een spelletje te doen, een wandeling te maken
of een museum te bezoeken? Vita welzijn en advies is in
Uithoorn een Maatjesproject gestart voor ouderen. Het
Maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) behoefte
hebben aan een (extra) contact met een maatje. Door verschillende omstandigheden, zoals ziekte, beperktere mobiliteit of b.v. het wegvallen van de partner, kan de behoefte
ontstaan aan een uitbreiding van de sociale contacten. Op
basis van gedeelde interesses worden deelnemer en matje met elkaar in contact gebracht. Samen met uw maatje
kunnen verschillende activiteiten worden ondernomen die
beide personen prettig vinden om te doen. Dit kan variëren
van een kopje koffie drinken, het doen van een spelletje,
het bezoeken van een museum, het maken van een wandeling tot het bijwonen van een activiteit van een wijksteunpunt bij u in de buurt.

HeT mAATjesProjeCT vAN
viTA weLzijN eN Advies
zoeKT mAATjes
Het maatjesproject richt zich op ouderen die (tijdelijk) een
maatje kunnen gebruiken. Bent u een wandelmaatje,
kletsmaatje, thee- of koffiemaatje, spelletjesmaatje, boodschappenmaatje of heeft u andere kwaliteiten die u voor
een paar uurtjes op vrijwillige basis wel met een ander
wilt delen? Dan zijn wij op zoek naar u! Het plezier tussen de deelnemer en het maatje is heel erg belangrijk,
vandaar dat wij ons uiterste best doen om u te “koppelen” aan iemand met dezelfde interesses. Spreekt het
maatjesproject u aan, maar wilt u meer informatie? U kunt
vrijblijvend een afspraak maken met Monique Sintenie,
sociaal cultureel werker van wijksteunpunt Bilderdijkhof,
tel.: 0297-567209. U kunt ook een e-mail sturen naar:
m.sintenie@vitawelzijnenadvies

dieNsTverLeNiNg voor 65+
de volgende dienstverlening is aanwezig
in wijksteunpunt bilderdijkhof:
• Kapster op maandag:
francisca 0297-262307
• schoonheidsspecialiste op dinsdag:
Charity 06-10053199
• Pedicure op woensdag:
Aljo 06-10088612
• Pedicure op donderdag:
Arnold 0297-531897 of 06-41578193
u kunt hen ook bereiken op de
werkdagen in wijksteunpunt
bilderdijkhof op tel. 0297-532325.

Cursus YogA 55+
Hatha yoga
Hatha yoga helpt lichamelijk gezond te blijven. Het brengt
evenwicht tussen lichaam en geest. Het werkt o.a. gunstig
bij stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofdpijn en slapeloosheid. De lessen omvatten ontspanning- en ademhalingsoefeningen, rek- en strekoefeningen, versterkende
oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken
en meditatie. In de lessen is er aandacht voor persoonlijke
begeleiding en correctie. Lichaamshoudingen in de Hatha
yoga hoeven niet ingewikkeld te zijn; er zijn ook eenvoudige oefeningen die voor iedereen haalbaar zijn. Yoga is
niet prestatie gericht. De manier waarop je iets ervaart is
belangrijker dan een beeld van jezelf hoe het zou moeten
om perfect te zijn. Op een stoel of in een rolstoel oefenen
is ook mogelijk. De lessen worden gegeven door Graciela
Letz, sinds 1993 gediplomeerd Hatha yoga docente van
de Stichting Yoga en Vedante, een erkende Nederlandse
en Europese opleiding. Op de diverse cursussen zijn nog
enkele plaatsen vrij. Tijd en aanvang: Er zijn 3 lessen: Yoga
van 9.15-10.15 uur, Yoga op de stoel van 10.15-11.15 uur en
Yoga van 11.15-12.15 uur. Neemt u een matje mee bij de
Yoga op de vloer en draag gemakkelijke kleding. Aantal
lessen: 36 lessen. Kosten: e 64.50, wij passen de prijs aan
als u later instroomt. Plaats: Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT te Uithoorn. Zelf mee te nemen: matje.
Voor inlichting en aanmelding: Bernadette Verhaar/Monique Sintenie, tel. 0297-567209

geHeugeNsPreeKuur iN uiTHoorN
Zorgen maken over vergeetachtigheid
Als oudere mensen iets vergeten, maken ze zich ongerust. Vaak zeggen ze er niks over, want je weet maar nooit
hoe de omgeving erop zal reageren. Soms praten ze met
mensen die ze vertrouwen. Dikwijls zeggen die dan zoiets
als: “Ach, maak je geen zorgen; iedereen vergeet wel eens
wat.” Misschien is er niets aan de hand, misschien wel. Het
is verstandig dat te laten uitzoeken. Soms gewoon ter geruststelling en soms is er ook nog wat aan te doen.
Waar komen geheugenproblemen vandaan?
Zo nu en dan eens iets vergeten kan iedereen overkomen,
maar bij sommige mensen is het ernstiger. Er kunnen heel
wat oorzaken zijn. Mensen die moe of verdrietig zijn raken dikwijls hun concentratie een beetje kwijt. Dat kan er
toe leiden dat ze vergeetachtig worden. Bovendien zijn er
medicijnen en ziekten die het geheugen beïnvloeden. En
soms wijzen geheugenstoornissen op een begin van dementie. Dit zijn voorbeelden. Er zijn ook andere mogelijkheden. Daarom en omdat het moeilijk is bij uzelf te ontdekken
waarom u zo vaak dingen vergeet, is het verstandig naar
het Geheugenspreekuur te komen.
Waarom het Geheugenspreekuur bezoeken?
Het kan geruststellend zijn te weten waar problemen met
het geheugen vandaan komen. En in veel gevallen is het
mogelijk er wat aan te doen. Soms moeten mensen daar
zelf voor zorgen: zich minder druk maken of wat meer uitrusten. Het kan ook zo zijn dat hulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij ziekte of als men erg gedeprimeerd is. Helaas is
het nog niet mogelijk dementie te genezen. Maar aan de
gevolgen valt vaak nog heel wat te doen, vooral als men
er vroeg bij is. Ook daarom is het van belang naar het Geheugenspreekuur te komen. Op het Geheugenspreekuur
in Uithoorn kunnen ouderen terecht met al hun vragen en
klachten over hun geheugen. Een speciaal getrainde verpleegkundige van GGZ in Geest zal kosteloos advies of
tips geven om met de problemen om te gaan. En mocht er
wel iets ernstigs aan de hand zijn, dan weet zij ook waar
verdere hulp te vinden is. Wanneer en waar vindt het geheugenspreekuur plaats? Tijd: van 14.30 tot 16.00 uur. Elke
3e maandag van de maand in Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn; tel.; 0297–567209/06-11919198
(bereikbaar met bus 170). De eerstvolgende keren dat het
spreekuur plaatsvindt is: 17 januari 2011. Indien u vragen
heeft over het geheugenspreekuur, kunt u hiervoor het
bovengenoemde tel.nummer bellen. U moet wel even
van tevoren een afspraak maken, ook via dit tel.nummer.
Het Geheugenspreekuur is een gezamenlijk initiatief van:
GGZ in Geest, locatie Amstelmere, Vita welzijn en advies
en MeerWaarde.

biNgomiddAg 15 deCember iN
’T buurTNesT
Vita welzijn en advies en Cardanus organiseren op woensdag 15 december weer een bingomiddag in ’t Buurtnest.
Om 13.30 uur gaat de zaal open en om 13.45 uur start de
bingo en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Bingo op 16 december in Bilderdijkhof. Op deze morgen bent u vanaf 9.15 uur
van harte welkom in WSP Bilderdijkhof. Voor de bingo hoeft
u zich niet van te voren op te geven. Op beide locaties zijn
de vrijwilligers van Vita weer op stap gegaan om leuke prijzen te kopen. Contact Vita welzijn en advies: M. Sintenie/ B.
Verhaar tel: 0297-567209 / 06-119 191 98. Locatie ’t Buurtnest ingang achterzijde, Arthur van Schendellaan 59, 1422
LB Uithoorn. Locatie Wijksteunpunt Bilderdijkhof: Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.

rijbewijsKeuriNgeN 70+
Voor afspraken kunt u bellen met dhr. Sadiek 06-10444535
van maandag t/m vrijdag, van 20.00-22.00 uur en maandag, woensdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur. De keuringen vinden plaats de 2e maandagmorgen v/d maand in
Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. U kunt
ook een afspraak maken via info@rijbewijskeuringsarts.nl

viTAAL bewegeN iN Legmeer
Er is nog voldoende plaats bij Vitaal Bewegen in Legmeer!
Iedere maandag van 14.00-15.00 uur, sport, spel, balans,
conditie en bovenal plezier! (e 50.00 op basis van 36 lessen) Als de groep te groot wordt zal er een nieuw cursusuur
gestart worden van 15.00-16.00 uur. In het uur zit een koffie/thee pauze berekend van ongeveer 10 minuten, zodat u
gezellig even met uw medecursisten kunt napraten.
Contact: Bernadette Verhaar tel: 0297-567209/06-11919198

wijKsTeuNPuNT biLderdijKHof
is gesLoTeN TusseN KersT eN
NieuwjAAr
oPeN eeTTAfeL bij viTA weLzijN
eN Advies
Wilt u graag gezellig met anderen eten en/of heeft u geen
zin om te koken? Dan kunt u iedere dinsdagmiddag van
11.45- 13.00 uur terecht in Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. In samenwerking met Apetito
hebben wij voor u het MultiPlus project. Dit betekent dat
er iedere dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door vrijwilligers een warme maaltijd wordt geserveerd. Wanneer
u mee wilt eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita
welzijn en advies. Dit kan tot en met de maandag ervoor. U
bent absoluut niet verplicht om iedere week te komen eten.
U geeft zich op wanneer u dit wilt. De kosten zijn e 6,00.
Hiervoor krijgt u: soep vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd
en daarna is er nog een toetje. U kunt, als u hiervoor in
aanmerking komt, ook korting krijgen op deze maaltijden.
Zodra er voldoende vrijwilligers zijn willen wij ook starten
met een open tafel op de vrijdagmiddag of vrijdagavond.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger/ster deze maaltijden te
verzorgen of wilt u meer weten over de korting op uw maaltijden neem dan contact op met Bernadette Verhaar of Monique Sintenie, tel. 0297-532327/06-11919198

sPreeKureN wijKsTeuNPuNTeN
viTA weLzijN eN Advies
spreekuur wijksteunpunt bilderdijkhof:
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00-10.00 uur houdt Bernadette Verhaar,
coördinator wijksteunpunt Bilderdijkhof spreekuur.
Tel. 0297-567209.
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
spreekuur in ‘t buurtnest
Donderdag, op afspraak, van 14.30-15.00 uur wordt
spreekuur gehouden in ‘t Buurtnest door Monique
Sintenie, sociaal cultureel werker van Vita welzijn en
advies. Tel. 0297-532327 of 06-11919198.
E-mail: m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl
spreekuur Legmeer
Maandag, op afspraak, van 15.15-15.45 uur wordt
spreekuur gehouden in het KNA gebouw in de
Legmeer door Bernadette Verhaar, coördinator wsp
Bilderdijkhof. Op deze spreekuren kunt u terecht voor
een praatje, maar ook voor vragen over cursussen,
activiteiten en diensten van Vita welzijn en advies.
Tel. 0297-567209 / 06-11919198.
E-mail: b.verhaar@vitawelzijnenadvies.nl
ouderenadviseurs vita welzijn en advies
Susan de Graaff is op maandag en donderdag
aanwezig. Hebt u vragen voor haar, dan is zij te
bereiken op tel. 0297-532335. Belt u voor afspraken
tijdens het tel. spreekuur van 9.00-10.00 uur.
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl.
Brigit Wennink is aanwezig op maandag, dinsdag
en woensdag. Voor vragen en afspraken is zij te
bereiken tussen 09.00-10.00 uur. Tel. 0297-532334.
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl
Administratie alarmering/maaltijden
Ingrid Broekhuizen is op donderdag aanwezig voor
uw vragen over de alarmering of de maaltijden.
Tel. 0297-532380.
E-mail: i.broekhuizen@vitawelzijnenadvies.nl

beLANgrijKe AdresseN
& TeLefooNNummers
vita welzijn & advies uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Telefoon 0297-567209
Internet: www.vitawelzijnenadvies.nl
Loket wonen, welzijn en zorg uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513131
Internet: www.loketwwzuithoorn.nl
gemeente uithoorn
Laan van Meerwijk 16,
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
Telefoon 0297-513111
Internet: www.uithoorn.nl
vita welzijn en Advies,
Algemeen maatschappelijk werk
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
Telefoon 0297-562955
buurtbemiddeling
Telefoon 020-5430430
steunpunt Huiselijk geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland & Meerlanden
Telefoon 0900-1866
Internet: www.amstelring.nl
regiotaxi
Telefoon 0299-469459
woonzorgcentrum Het Hoge Heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
Telefoon 0297-519520
Ciz
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Telefoon 020-3472808
Internet: www.ciz.nl

wijKsTeuNPuNT biLderdijKHof - biLderdijKHof 1 - uiTHoorN - TeLefooN 0297-567209 - websiTe: www.viTAweLzijNeNAdvies.NL
Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - telefoon 020-5430430
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Huldiging Kampioenen 2010 UWTC
BMX tijdens jaarlijkse Bingo middag
Uithoorn - Zondag 28 november
was het weer zover. De jaarlijkse
Bingo middag waar alle prijzen van
de club competitie en het tijdrijden
worden uitgereikt. Voor we van start
konden gaan werd er even stil gestaan bij het feestelijke jaar wat we
als UWTC achter de rug hebben.
Het 75-jarig bestaan is op grootste
wijze door de afdelingen apart maar
ook als één vereniging gevierd.

Horangi taekwondo oogst prijzen
Mijdrecht - Zaterdagmorgen om
6:40 uur vertrekken 5 beetje gespannen, maar zeer enthousiaste kinderen van Horangi Taekwondo naar Purmerend. Met familie als
supporters en coaches Bas Bokkes
en Wim Schoenmaker gaan zij naar
hun eerste sparwedstrijd. De dag
begint met een weging, om te controleren of iedereen in de juiste gewichtscategorie is ingedeeld.
Een sparringswedstrijd is een gevecht tussen twee vechters van
een vergelijkbaar gewicht, leeftijd
en graduatie (kleur band). De beide vechters hebben arm- en beenbeschermers, een tok, helm, gebitsbescherming en rompbeschermer (pantser) aan. Tijdens het gevecht kunnen er punten gescoord
worden door met een goede traptechniek het pantser van de tegenstander te raken. Bij de jeugd is het
niet toegestaan om naar het hoofd
te schoppen. Degene die na de 2x 1
minuut wedstrijd de meeste punten
heeft wint de wedstrijd. Tussen die
2 minuten hebben coach en pupil
een halve minuut om tactiek te bespreken. Tijdens de wedstrijd zijn er
5 scheidsrechters. Vier zitten in de
hoeken van het veld en bepalen of
er een punt gemaakt wordt of niet
en de hoofdscheidsrechter let op
dat er eerlijk, veilig en sportief gevochten wordt.

Fel
Als eerste kon Boris Kuppens zich
opmaken voor de wedstrijd. De felle
tegenstander ging er met veel energie in maar Boris bewees slimmer te
zijn en won de wedstrijd met 6-1.
Boris ging door naar de volgende ronde waarin het gelijk bleef. Bij
een gelijke stand komt er een derde
ronde, waarbij diegene die als eerste scoort direct tot winnaar wordt
uitgeroepen.
Boris maakte een prachtig punt en
plaatste zich zo voor de finale. Zijn
tegenstander was zwaarder omdat
er poules waren samengevoegd. En
een paar kilo maakt nogal wat uit.
Boris (27 kilogram) haalde het net
niet maar kan bijzonder trots zijn op
een tweede plaats.
Freek Waagenaar werd direct de finale in geloot en bij zijn eerste optreden stond er dus gelijk het kampioenschap op het spel. Ook bij
Freek was de stand gelijk na de reguliere speeltijd. Met een golden
score claimde hij de wedstrijd en
daarmee een mooie gouden plak.
Mohammed Asafiati zat in een druk
bezette poule. Zijn eerste wedstrijd
was spannend maar Mohammed
won door een flinke portie doorzettingsvermogen. De finale werd niet
gewonnen, de tegenstander was net

Hertha E3 wint wedstrijd

Vinkeveen – De afgelopen zaterdag speelde de boys van Hertha E3
een vriendschappelijke wedstrijd in
Amsterdam. Altijd leuk AFC, want
dit heeft toch wat extra’s. Ze speelden tegen de E9 die in de derde
klasse op de tweede plaats staan.
Nu zegt dit niet veel, maar het is
toch een extra motivatie om in ieder geval niet weg gespeeld te willen worden.
De wedstrijd zou beginnen om 10.30
uur, en ongeveer 20 minuten voor de
wedstrijd begon het te sneeuwen.

En niet zo’n klein beetje. In korte tijd
waren de velden wit, en kon je de lijnen niet meer zien. Prachtige plaatjes, maar het maakte het voetballen
er niet makkelijker op.
Vanaf de aftrap begonnen de jongens gelijk met druk zetten op de
tegenstander, waar AFC gelijk geen
raad mee wist. Dit resulteerde gelijk in een paar prachtige aanvallen.
Doelpunt
Het kon dan ook niet uitblijven voordat de 1-0 viel. En hoe!!! Via Jason

SV Amstelland snel op Jaap Eden
Regio - Afgelopen zaterdag hebben
diverse schaatsers van de Uithoornse schaatsvereniging SV Amstelland
deelgenomen aan wedstrijden op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De omstandigheden waren prima: droog, geen wind, en –vanwege de vorst- hard ijs! Kansen dus om
de persoonlijke tijden aan te scherpen. Bij de pupillen noteerde Eva
van Boxtel in haar eerste wedstrijd
goede tijden op de 300 m (41,6) en
de 500 m (1:08,96. En Maarten Bakker deed het prima door op beide

Open koppelmarathon

De Hoef - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 januari 2011 zal de biljartvereniging De Hoef weer het open
driebanden toernooi organiseren, die met koppels gespeeld zal
worden. De wisselbeker die Paul
Schuurman en Bertus Loogman vorig jaar gewonnen hadden, zullen

te sterk, maar ook een schitterende
tweede plek voor Mohammed.
Casper Bulterman en Ryan Hoekman zaten in dezelfde poule. Voor
beide vechters stonden tegenover
dezelfde tegenstander, die al wat
meer ervaring op zak had. Zij konden hem niet verslaan maar bemachtigden toch een podiumplek,
Casper werd tweede en Ryan derde.
Stijl
Een week eerder waren er stijlwedstrijden voor de volwassenen in Oss.
Bij stijlwedstrijen laten de taekwondoka’s een stijlvorm zien en worden
door 6 juryleden o.a. beoordeeld op
techniek, kracht en uitstraling. Cindy de Jong, Wim Schoenmaker en
Attilla de Groot hebben met coach
Bas Bokkes aan deze wedstrijd
deelgenomen.
Cindy mocht als allereerste van het
gehele toernooi de spits afbijten. Na
een goede voorronde bereikte zij de
finale. In de finale wist zij een prima 5e plek te veroveren net achter
de meiden van de Nederlandse selectie.
Daarna was de poule van Attilla en
Wim aan de beurt. Beide heren lieten goede stijlvormen zien en mochten door naar de finale. In de finale
wist Attilla de 4e plek te bereiken en
Wim een bronzen medaille te veroveren.
en Max werd de bal uitverdedigd
naar links, waar Wouter de bal ontving. Vanaf de rechterkant liep Jeffrey helemaal links de hoek in en
Wouter gaf de bal werkelijk prachtig
mee. Jeffrey legde vanaf de achterlijn met links de bal pan klaar voor
Eric, die zoals we gewend zijn de
laatste tijd hier wel raad mee wist.
Wat een “IJskonijn”. De 2-0 volgde niet lang erna. Weer heel snel
overschakelen uit de verdediging.
Die stond als een huis met Dani en
Nand als 2 pitbuls aan de zijkant, die
zich vast beten in de tegenstander.
Nu over rechts, en weer Jeffrey die
terug legt, maar nu op Wouter die
de bal prima in schoot. Met 2-0 gingen we rusten. Na de “ijs”limonade
hetzelfde verhaal. AFC probeerde
wel, maar kon gewoon niet. De 3-0
was weer bij de omschakeling, en
weer via rechts. Jeffrey gaf nu diep
op Eric en die maakte wederom
geen fout. Na een “slippertje” achterin ‘gleed” de bal over de doellijn
en kwam AFC weer een beetje terug in de wedstrijd. Hertha bleef gewoon door voetballen zoals ze bezig
waren, en na een werkelijk fantastische dieptepas van Max ging Wouter alleen op de keeper af en bleef
hij “ijzig koud” 4-1.
Bevroren
Keeper Wesley had intussen bevroren voeten, want die had bijna
niets te doen. En als hij wat te doen
had kon hij bijna geen bal meer uit
schieten door de “ijs-tenen”.
Een verdiende “coole”overwinning
van deze jongens, waar niets op viel
af te dingen.

afstanden zijn persoonlijke records
(37,08 en 59,76) te verbeteren.
De junioren reden de 500 en 1000 m.
Voor Pim Veldhuisen legde de korte
afstand af in een nieuw pr (54,79) en
de dubbele afstand in 1:55,24. Ivan
Veul haalde op de 500 m liefst 1,5
seconde van zijn eigen toptijd af en
kwam uit op 48,44! Zijn 1000 m verliep helaas niet naar wens (1:53,81).
Bij de laatste kruising had hij zich
waarschijnlijk geforceerd om bij
de wissel zo gunstig mogelijk uit
te kunnen komen. Nick Aafjes was

bij de senioren ondanks zijn goede tijden op 500 m (44,57) en 1500
m (2:17,12) niet helemaal tevreden.
Hij zal goed blijven trainen om over
enkele weken “er in Heerenveen te
staan”. Wouter Verhoef zag zijn trainingsinspanningen voor zijn deelname aan het marathoncircuit beloond met pr’s op zowel 500 m
(53,33) als 1500 m (2:45,45). Bij de
masters dit keer geen persoonlijke
records. Wel lieten Peter Verbruggen 49,76 (500 m) en 2:41,72 (1500
m) en Peter Rip 54,44 (500 m) en
5:37,78 (3000 m) zien dat hun vorm
er aan zit te komen. Met 1:07,11 reed
Patricia Elsinger een rustig 500 m.

hem met hand en tand verdedigen .
Als koppel kunt u van te voren aanmelden bij H. van Eijk 0297-593395,
H. Kandelaar 0297-593532 of Hans
Rademaker 0297-593539. Schrijf u
snel in, want er is voor 16 koppels
plaats. De voorrondes beginnen op
vrijdag 14 januari vanaf 19.30 uur en
zaterdag 15 januari vanaf 12.00 uur.
De kruis finales tussen de winnaars
van de vrijdag en de zaterdag zullen om ongeveer 16.00 uur plaats

gaan vinden. Het driebanden koppeltoernooi houdt in dat twee biljart
spelers samen een aantal caramboles moet halen, welke gerelateerd is
aan hun eigen gemiddelde. Om de
wedstrijden niet te lang te laten duren is gekozen voor verkorte partijen. Het minimum aan caramboles
is 4+4= 8 caramboles en het maximum is 10+10= 20, voor jou en je
maat samen. De inleg voor deelname aan het toernooi is 5,- p.p.

De BMX heeft tijdens de 1e Noord
Holland Cup wedstrijd de geheel
vernieuwde startheuvel op feestelijke wijze geopend. Deze spectaculaire opening heeft zelfs De Wereld Draait Door gehaald! Tijdens de
NKC behaalden we de 9e plaats van
de 25. Met de NK werden 16 UWTCers uitgenodigd waarvan 1 ook Nederlands Kampioen werd. Met de
afdelingswedstrijden (Bmx West
Competitie) reden 45 UWTC-ers
mee voor de eindzege. 8 hiervan behaalde het podium en 1 werd Kampioen. Aan de Noord Holland Cup
deden de meeste UTWC-ers mee,
57 maar liefst. 15 behaalde het podium en 3 werden Kampioen.
Dit jaar hebben we in plaats van de
Grote Club Actie een andere actie gedaan, het varkentjeskrassen.
Hiermee is ruim 1800,- opgehaald.
De topverkopers waren Melvin van

der Meer en Roberto Blom met 6
boekjes. Als dank hiervoor kregen
ze een tegoedbon.
Na de eerste bingo ronde werden
de plaatsen van het tijdrijden bekend gemaakt. Een record aantal deelnemers van 51 deze keer.
En ook voor het eerst een gedeelde 3e plaats, nagekeken op de 100e
seconde. Deze 3e plaats was voor
Gerard de Veer en Wouter Plaisant
van der Wal, de 2e plaats voor Sam
Verhulst en de 1e plaats voor Michael Schekkerman. Hij mag een
jaar lang van de wisselbeker genieten. We wilden gaan beginnen met
het uitreiken van de bekers voor de
club competitie maar werden opgeschrikt door het bezoek van een
4-tal Zwarte Pieten.
Pieten
Liedjes zingen, pepernoten gooien
en bekers uitdelen. De Pieten hielpen met de bekers uitdelen voor
de jongste leden. De 1e 3 ook nog
met de Pieten op de foto! Ze hadden zelfs nog een zak met pakjes bij
zich. Nadat ze ook nog een poosje
geholpen hadden met het opzoeken
van de nummers moesten ze gauw
weer verder. Na de 2e ronde verder met uitreiken van de bekers van
de clubcompetitie, en het huldigen
van onze Kampioenen. Noord Hol-

Goed voetbal levert
Argon drie punten
Mijdrecht - De verste uitwedstrijd
voor Argon in de Topklasse heeft
niet alleen punten opgeleverd bij de
benzinepomp, maar ook op de ranglijst. Een goed voetballend Argon
won op een bevroren veld van E.V.V.
In de tweede helft scoorde Patrick
Lokken vanaf de penalty stip na een
handsbal van Dries Verbeemen het
enige en winnende doelpunt.
In de beginfase bleek meteen dat
E.V.V. en Argon qua spel in veel
opzichten op elkaar lijken. Beide
teams krijgen weinig doelpunten
tegen, maar beide scoren ook weinig. Langs de kant werd al snel gesproken van “een typische 0-0 wedstrijd.” E.V.V. liet Argon het spel maken en probeerde er door middel
van de counter snel uit te komen.
De eerste kans van de wedstrijd
was voor E.V.V. toen Argon een bal
van de doellijn werkte na een corner. Het eerste half uur was Argon
de betere ploeg, maar dit resulteerde niet echt in uitgespeelde kansen.
Patrick Lokken was een aantal keren dichtbij, maar hij kon E.V.V. keeper Vercruijsse niet echt verontrusten.
E.V.V. kreeg in de 34e minuut de
beste kans voor E.V.V. in de eerste helft. Aziz Ouaouirst durfde een
bal niet te blokken zodoende kwam
hij voor de voeten van E.V.V. middenvelder Barten die recht op Argon doelman Rijnvis schoot. In de
39e minuut reageerde Jocelino de
Sa attent door een E.V.V. doelpunt
te voorkomen met een correcte sliding. Vlak voor rust kreeg Argon zijn
beste kans. Aziz Ouaouirst zette met
een strakke dieptepass Joshua Patrick vrij voor het E.V.V. doel, zijn

schot ging net naast. Zo gingen beide teams rusten bij een 0-0 stand,
had Argon een licht veldoverwicht,
maar de kansenverhouding was ongeveer gelijk.
Gevaarlijk
Na rust was het Argon wat de klok
sloeg. In de 54e minuut schoot Thabiso van Zeijl na een mooi uitgespeelde aanval van Argon op doel.
Niet veel later was het weer van Zeijl die gevaarlijk was, maar ook deze
keer schoot hij naast. E.V.V. kreeg in
de 65e minuut zijn eerste kans van
de tweede helft, Schijvenaars schoot
vanaf zestien meter over. In de 68e
minuut werd het goede voetbal van
Argon eindelijk beloond. Anton den
Haan zette van rechts de bal voor.
E.V.V. verdediger Verbeemen sprong
hoog in de lucht om deze bal tegen
te houden. De bal kwam tegen beide armen en scheidsrechter Weijers
wees terecht resoluut naar de stip.
Patrick Lokken benutte de strafschop en bracht Argon op de verdiende voorsprong: 0-1. Nog geen
twee minuten later pakte de gefrustreerde Verbeemen geel en had
hierbij geluk dat hij voor zijn handsbal eerder geen geel kreeg.
Halverwege de tweede helft kreeg
van Zeijl de bal aangespeeld aan de
linkerkant van het veld. Hij speelde makkelijk Joep op den Kamp uit
en stormde het strafschopgebied in.
Daar werd hij getorpedeerd door
Verbeemen. Weijers gaf deze keer
geen strafschop, maar tot ieders
verbazing van Zeijl een gele kaart
voor een “schwalbe”. Hier maakte
Weijers een grote fout, want Verbeemen had zijn tweede geel verdiend
en dus rood en Argon een penalty.
E.V.V. probeerde daarna wel wat te-

De Paddestoel 2 gaat voor
prolongatie biljart-titel
Mijdrecht - In speelweek 15 heeft
De Paddestoel 2 weer iets meer afstand genomen van de achtervolgers. Met name De Schans liet
het lelijk liggen tegen De Kromme
Mijdrecht 1. Cens 1 en De Kuiper/
van Wijk blijven op enige afstand
volgen.
Deze week was Jos Bader (zie foto) de opvallendste speler door in de
laatste beurt 15 caramboles te maken, hetgeen 48,39% van zijn te maken punten is. Jim van Zwieten en
Leen Cornelisse hadden de kortste
partijen met 18 beurten.
Door de staking bij TNT-post zijn
een aantal wedstrijdformulieren niet
binnen gekomen.
De Kromme Mijdrecht 2 won verrassend met 5-4 van De Merel/Heerenlux 1. Kees Griffioen had met 25
beurten de kortste partij in deze
wedstrijd tegen Anthonie Schuurman.
De Paddestoel 2 vernederde met
9-0 De Merel/Heerenlux 2. Jim van
Zwieten in 18 beurten, Cock Verver
in 32 beurten, Pim de Jager in 23
beurten en Robert Daalhuizen in 24
beurten hadden geen kind aan De
Merel/Heerenlux 2.
De Schans verslikte zich met 3-6 in
de Kromme Mijdrecht 1. John Oldersma, Martin Hoegee en Chris
Verhoef waren de spelers van De
Schans de baas. Hein Voorneveld
zorgde met winst ook nog voor het
extra punt van zijn team.
De Merel/Heerenlux 3 liet zich met
4-5 verrassen door Stieva Aalsmeer.

Wil Bouweriks was in 20 beurten
veel te sterk voor Wim Berkelaar.
Derk Bunders had geen moeite met
Cor van Wijk. Ton Bocxe kwam maar
2 caramboles tekort tegen Jan van
der Meer.
De Springbok 2 won keurig met 6-3
van De Paddestoel 3. Piet Slingerland speelde in 20 beurten Jos van
Wijk van de biljarttafel. Nico de Boer
en Cees Hemmer zorgden voor de
overige De Hoefse punten.
DIO 2 verloor nipt met 4-5 van Bob’s
Bar. Richard van Kolck was Hennie
Hoffmans de baas. Richard Schreurs
was te sterk voor Hennie van ’t Hul.
Ton Brantsema en Pieter Stokhof
haalden de punten voor DIO 2.
De Vrijheid/Biljartmakers konden

land Kampioen 2010 zijn geworden
Ferdi Cevahir, Bart van Bemmelen
en Mats de Bruin. BWC Kampioen
2010 is geworden Bart van Bemmelen. Bart is grossier van de Kampioenstitels, hij werd ook Nationaal
Kampioen 2010 en zelfs Nederlands
Kampioen 2010. Nog een ronde bingo en dan de veiling van de startplaatsen op het starthek.
Het was de bedoeling om hiermee
geld in te zamelen voor een overkapping van de nieuwe startheuvel.
Na een spannende veiling waren alle plaatsen “verkocht” voor het geweldige bedrag van 2770,-. Hier kan
wel een aardige overkapping van
betaald worden. Dan nog de laatste bingo ronde met de hoofdprijs:
een terras verwarmer gesponsord
door Tuincentrum Het Oosten uit
Aalsmeer. We hebben weer een geweldige leuke middag gehad waarbij de kinderen in het zonnetje gezet zijn voor hun prestaties het afgelopen jaar. De club kampioenen
2010 zijn geworden: groep 1 Daan
de Bruin, groep 2 Melvin van der
Meer, groep 3 Donne van Spankeren, groep 4 Joey Nap, groep 5 Mitchell Vink, groep 6 Arjan van Bodegraven, groep 7 Sven Wiebes, groep
8 Olaf van der Wijngaard, groep 9
Michael Schekkerman.
rug te doen, maar dit lukte de ploeg
uit Echt niet. In de laatste minuut
van de reguliere speeltijd werd Patrick Lokken diep gestuurd door
Aziz Ouaouirst, oog in oog met Vercruijsse schoot hij recht op de doelman van E.V.V. In de blessuretijd
kwam Aziz Ouaouirst één op één te
staan tegen Vercruijsse. Hij kon de
bal zo over de E.V.V. doelman stiften,
maar hij speelde de bal af op Brayton Biekman wat niet de beste keus
was. E.V.V. probeerde nog de gelijkmaker te forceren. De beste mogelijkheid was er voor invaller Soufiane Moutawakil. Zijn schot verdween
heel ver naast het doel.
Zo won Argon terecht van E.V.V. en
staat Argon hiermee stevig op de
vierde plaats in de Topklasse zondag. Volgend seizoen zal Argon het
zonder Marcel Keijzer moeten doen.
Afgelopen week werd bekend dat
Marcel Keijzer en de Stichting Topsport Argon in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Marcel Keijzer is
op dit moment bezig met de cursus
Coach Betaald Voetbal en zal daarna op zoek naar een nieuwe uitdaging. Argonauten weten dat Marcel
Keijzer er alles aan zal doen om er
voor te zorgen dat het eerste Topklasse seizoen voor Argon goed eindigt.
Opstelling Argon: Kevin Rijnvis, Rory van Gulik, Tuan Trong Minh, Jocelino de Sa, Nicolaï Verbiest(85e minuut Jasper de Haer), Kevin van Essen, Thabiso van Zeijl, Anton den
Haan, Patrick Lokken, Aziz Ouaouirst, Joshua Patrick (80e minuut
Brayton Biekman).
Opstelling E.V.V: Michel Vercruijsse, Thomas Janssen,Dries Verbeemen, Joep Op den Kamp (75e Soufiane Moutawakil), Kjell Knops, Steven Barten, Dennis Welters, Joas Siahaija, Jeroen Evelein, Jelle Schijvenaars en Michiel Pluim(81e Noud
Schoolmeesters).
het niet bolwerken tegen De Kuiper/van Wijk, uitslag 3-6. Na een
voorgerecht tussen Nico van Soeren en Martin Heijman, ruimschoots
gewonnen door Nico, volgde het
hoofdgerecht. Dit was een treffen tussen Bert Loogman en Kees
de Zwart. In een spannende partij
maakte Bert met een slotserie van
22 car. de partij uit. Maar Kees wist
in de nabeurt een gelijkspel af te
dwingen.
Hero Janzing en Michael de Kuiper zorgden met overwinningen dat
De Kuiper/van Wijk in de kopgroep
blijft.
Stand na 15 speelweken:
1. De Paddestoel 2
96 punten
2. De Schans
87 punten
3. Cens 1
86 punten
4. De Kuiper/van Wijk
84 punten
5. De Merel/Heerenlux 1 78 punten
6. De Merel/Heerenlux 3 77 punten
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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

Denkend aan de herfst …..
… zie ik glanzende naaktslakken traag door
zompig grasland gaan. Deze variant op Marsman’s beroemde gedicht schoot mij door het
hoofd toen ik tijdens het maaien, de ene na
de andere naaktslak voor de naderende messen moest redden. Nederland heeft voor deze
beesten een ideaal klimaat: niet te warm en
niet te koud en met bovendien genoeg vochtige
omgeving om het zonder huisje uit te kunnen houden. Zeker in deze natte tijd van het
jaar kunnen ze het grootste deel van de dag
hun veilige vochtige schuilplaatsen verlaten.
Dit stukje natuur komt zo dicht bij huis dat het
niet raadzaam is in het donker over het natte
gras te lopen want voor je het weet heb je zo’n
dakloze lopende maag onder je voeten. Slakken, de enige weekdieren die op het land leven,
worden in het Latijn Gastropoda genoemd, wat
inderdaad maag op poten betekent. Onder zijn
gladde mantel bevinden zich zijn organen. Zo
nu en dan ontstaat er een gapend gat in de
mantel, zijn ademopening. Het grootste, geribbelde gedeelte is zijn voet. De naaktslak die
nu het meest in het oog springt vanwege zijn
omvang is de grote wegslak die in nogal wat

kleurvarianten voor kan komen tot aan oranje
toe. De voet is altijd oranje met zwart gekleurd.
Deze grote wegslak kan erg groot worden tot
wel 20 cm of meer. Bij (moes-) tuiniers is hij niet
populair want het zijn gulzige eters die per dag
wel de helft van hun lichaamsgewicht kunnen
verorberen en het vooral gemunt hebben op
de trots van de tuinier. Met een rasp in hun
mond, een soort lint waarop zich duizenden
achterwaarts gerichte tandjes bevinden, schrapen ze het voedsel laag voor laag af. In deze
tijd van het jaar is het beestje meer bezig alle
rotzooi op te ruimen dan schade aan te richten.
Bij mij achter in de tuin is hij druk doende met
het wegwerken van de appels die ongeoogst
op de grond zijn beland. Dat deze hermafrodiet, die dus zowel mannelijke als vrouwelijke
geslachtsorganen heeft, ook nog met andere
dingen bezig is kunt u ontdekken als u hier en
daar aan de rand van het gazon een grote
steen optilt. Dikke kans dat u daaronder een
kluitje witte eieren aantreft die de slak daar als
aanstaand nageslacht achterlaat.
Sep Van de Voort, IVN De Ronde Venen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Officiële opening clubhuis
De Amstel in Veenweidebad
De Ronde Venen - Eindelijk was
het dan zover afgelopen zaterdagavond. Na de oplevering van het
clubhuis in het Veenweidebad half
juni is er door vele vrijwilligers heel
hard gewerkt aan het “eigen maken” van de prachtige ruimte die
Optisport de Amstel en de ZDRV
heeft aangeboden. De ruimte, een
soort Skybox met een schitterend
uitzicht op het wedstrijdbad, zoals
elke zwemvereniging in Nederland
dat zich zou wensen, verdiende wat
eigen sfeer. In de afgelopen maanden hebben de leden van De Amstel hard geschilderd, een bar gebouwd, een keuken ingericht, meubilair geregeld en vervoerd, sponsors gecharterd voor een grootbeeld
TV en een prachtige geluidsinstallatie en tot slot alles nog eens extra
gepoetst.
En afgelopen zaterdagavond werd
die ruimte officieel geopend met
een feestje voor niet alleen die harde werkers, maar voor alle leden,
oud-leden, ereleden, sponsors, adverteerders en alle anderen die De
Amstel een warm hard toedragen.
Het werd een heel gezellige avond,
met een hapje, drankje, muziekje,
babbeltje en toespraakje, waarbij de
“goede oude tijd” ter sprake kwam,
het zwervende bestaan van de Amstel in Uithoorn, in het Veenbad totdat ze eindelijk na bijna 50 jaar een
eigen plek en een eigen bad gevonden hebben. Zeker een feestje
waard dus!
Wil je weten hoe het er bij de Amstel
aan toegaat en wat de Amstel nog
meer doet? Kijk dan eens op hun
website
(www.zpv-de-amstel.nl)
voor alle mogelijkheden met zwemmen en waterpolo van jong tot oud!

Activiteitenmiddag kinderboerderij
Uithoorn – Woensdag 8 december wordt er bij kinderboerderij
de Olievaar weer een activiteitenmiddag georganiseerd.
Het vindt plaats van 13.30 uur tot
15.30 uur. Er zullen dan vvetbollen
geknutseld kunnen worden voor de
buitenvogels.
Als het niet glad is op de weg rijdt
ook de huifkar door het Libellebos. En om op te warmen krijgen de kinderen een lekker be-

kertje
warme
chocolademelk
met wat lekkers erbij. De kosten voor deze activiteit zijn 2 euro.
U vindt de kinderboerderij aan de
A. Philipsweg 10 in Uithoorn.

Kerst Koppel
klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 7 december organiseert Onder Ons een kop-

pel klaverjasavond met leuke kerstprijzen. Iedere klaverjasliefhebber is
van harte welkom, de avond begint
om 20.00 uur in café het Meertje
Achterbos 101 in Vinkeveen.
Dinsdag 23 november was Martien
de Kuijer de beste met 5181 punten, 2e. Frans Bierstekers met 5080
punten, 3e Rieky Kooiman met 5003
punten, 4e. Neeltje Bosman met
4847 punten, 5e.
Ben ten Den Met 4565 punten, Ferry Verbraak moest met 3933 punten genoegen nemen met de laatste plaats.

Italiaans temperament en Hollandse
nuchterheid bij cabaretière Veronique
Vinkeveen - Cabaretière Veronique Sodano speelt met haar programma “ Made in Italy” op vrijdagavond 10 december in De
Boei, Kerklaan 32, 3645 ZL Vinkeveen.
Het programma begint om 20.30
uur. In haar voorstelling toont ze
haar Italiaanse temperament tegenover de Hollandse nuchterheid , verleidt ze haar publiek tot “ La Dolce
Vita” met haar kookkunst en betovert ze iedereen met haar waanzinnige stem. Veronique studeerde in
2005 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag .
Haar carrière als cabaretière begon
na het winnen van het Camuz Kleinkunst Festival 2006. Ze kreeg de
Holland Podium Prijs 2007 en was
finalist Leids Cabaret festival 2008.
Haar programma “Made in Italy”
was haar eerste programnma, gevolgd door Zoet en Zuur. Dit jaar is
een reprise van “Made in Italy” wegens een spetterend eerste seizoen.
Veronique heeft een aanstekelijke
humor, kan zeer goed zingen, heeft
een fantastische podiumuitstraling,

is een ontwapenende theaterpersoonlijkheid.
Koken met Italiaanse passie
In “Made in Italy” gaat er niets boven La Famiglia ! en natuurlijk pasta, pizza, panna cotta, marscarpone,
caffé, parmigliano, tortellini, salti in
bocca alla romana ..........
Haar twee muzikanten, David Lucas
op saxofoon en Guy Mikkels gitaren
spelen in haar programma La Famiglia. Veronique presenteert de heerlijkste gerechten aan hen, alles met
een muzikaal sausje vol Italiaans
temperament overgoten.
Toegangskaarten
De toegangsprijs bedraagt 10,-,
voor jongeren op vertoon van studie- of schoolpas 5,-. Reserveringen
op www.cultura-drv.nl zijn mogelijk tot 3 dagen voor het programma
.Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar
bij boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, Mijdrecht, drogisterij De Bree, Herenweg 12, Vinkeveen en aan de zaal een half uur
voor aanvang.

Maurits de Vries haalt
flink uit!
De Kwakel - Afgelopen week
stond de voorlaatste volledige
competitieronde van het district
Veen en Rijnstreek op het programma.
De contouren van de ranglijsten zijn
enigszins zichtbaar en voor een aantal teams van biljartvereniging ‘t Fort
zijn er nog kansen om kampioen te
worden. In de C5 Libre klasse maakt
het team van Frans van Doorn goede kans om kampioen te worden.
Deze week speelden de heren een
uitwedstrijd tegen De Kroon uit Alphen aan den Rijn. Nadat ze vorige
week een gevoelige nederlaag kregen te verwerken stonden alle neuzen weer dezelfde kant op. Frans zelf
mocht het spits afbijten en liet tegen
Koos Moens zien dat het moeilijk is
om hem te verslaan. Frans was in 31
beurten uit. Zijn tegenstander was
nog maar op de helft. Tweede speler Peter Maijenburg wist ook weer
wat winnen was. Tegen Henk Jimmink had Peter een lastige tegenstander. Maar na een serie van 9 en
een serie van 8 was Henk met stomheid geslagen en kon deze tik niet
meer te boven komen. Peter had
slechts 29 beurten nodig om uit te
gaan. Een mooi gemiddelde. Arjan
Plasmeijer wilde het voorbeeld van
zijn teammaten volgen. In het begin
liep het allemaal wat stroef bij Arjan,
hij ging een beetje mee met het spel
van zijn tegenstander, maar gelukkig begint het halverwege de partij
te draaien bij Arjan. Door steeds 4 of
meer caramboles te halen was Arjan eerder uit dan zijn tegenstander.
Ook hij had 29 beurten nodig. Last
but not least was het de beurt aan
4e speler Maurits de Vries. Maurits
heeft het altijd lastig met zijn tegenstanders in de C5. Niet dat deze tegenstanders goed zijn maar min of
meer omdat Maurits zelf zijn eigen
tegenstander is. Het leek deze week
wel of Maurits een knop had omgedraaid. Waar anders met krachttermen word gebiljart was het nu juist
het hele rustige spel wat Maurits
verder hielp. Het werpte ook direct
zijn vruchten af want Maurits was in
slechts 22 beurten uit. Een fantastisch gemiddelde van 1.36. Dit moet
Maurits voldoende zelfvertrouwen
geven voor de rest van het seizoen.
Overwinning
Door de 9-0 overwinning van dit
team kan het kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Maar je bent
nooit kampioen voordat de laatste
carambole gespeeld is. Volgende
week weten we meer.
Het team van Willem Holla, wat nog
in de race is voor een podiumplaats
speelde thuis tegen Inn ‘t Lelieveld.
Jack Baak moest verstek laten gaan
en voor hem speelde Flip Hogervorst. Flip staat er over t algemeen
wel als er wat van hem wordt gevraagd. Ook nu wist Flip de 2 punten
binnen te slepen. Willem Holla, voor
deze gelegenheid 2e speler, had een
taaie tegenstander. Tot het eind aan
toe ging het gelijk op en konden
beiden winnen. Het was Willem Holla die aan het langste eind trok. Pieter Langelaan had het moeilijk deze avond. Er werd flink tegen hem
gepraat, door zowel de tegenstander als de scheidsrechter, en dat is
nou net wat Pieter niet nodig heeft.
Tegenstander Rik van Amerongen
maakte er dankbaar gebruik van en
wist de partij binnen te slepen.
Chris Draaisma tenslotte mocht proberen de overwinning veilig te stellen. Chris, het hele seizoen al goed
in vorm, had als tegenstander Eef
van Amerongen. Normaal weet je
dat je tegen deze speler genoeg
beurten krijgt om de partij winnend af te sluiten. Eef had echter
de avond van zijn leven. In 21 beurten had hij zijn 30 caramboles bij elkaar. En dan kun je zelfs als je Chris
Draaisma heet niet van winnen.

Race
Het team van Gerard Plasmeijer was
ook nog in de race voor de top 3.
Maar na afgelopen week lijken deze te zijn afgehaakt. Alleen Gerard
zelf wist nog zijn partij te winnen,
de overige 3 kwam veel te kort. Het
team leed daardoor een gevoelige
7-2 nederlaag. Het word hierdoor
nog moeilijk om de top 3 te bereiken. In de C4 klasse staat het team
van Aad van der Laan bovenaan.
Hun voorsprong slinkt echter zienderogen. Deze week speelden ze in
Weteringbrug een uitwedstrijd tegen De Sport. Het bleek achteraf
een snel avondje te worden. Want
de langste partij duurde slechts 28
beurten. Aad van der Laan had in
tegenstander Bert van der Lip een
kwade. Bert had 28 beurten nodig
om zijn 59 caramboles binnen te halen. Aad kwam niet verder dan 34.
Voorzitter Arjan Vlasman dacht wat
Bert kan, kan ik ook. Hij had zelfs
een beurt minder nodig. Tegenstander Piet van Veen had er slechts 20.
Aad van Kessel stond er bij en keek
ernaar hoe tegenstander Hans Verdel in 22 beurten uit ging. Normaal
kan Aad nog wel eens antwoord
geven, ditmaal moest hij het antwoord schuldig blijven. Als 4e speler moest Kees van der Meer proberen de overwinning mee naar De
Kwakel te slepen. Kees staat er als
het moet. In 26 beurten gaf hij de
voorzitter van het district, Harry van
Veen, het nakijken. Zo konden er 5
punten mee terug naar huis genomen worden. Naar later bleek genoeg om bovenaan de ranglijst te
blijven staan. Ze zullen de laatste
competitieronde nog even alle zeilen bij moeten zetten.
Klassering
In de B1 klasse had het team van
Jan van Doorn lang uitzicht op een
goede klassering in de rangschikking. Er werd de laatste weken echter met grote uitslagen verloren. Eén
noemenswaardig feit is het vermelden nog wel waard. In de onderlinge
wedstrijd tegen het team van Bart
de Bruyn stond Marco van Kessel
met 25-3 voor tegen Martien Plasmeijer. Aan het eind van het liedje was Martien uit en moest Marco
er nog 3. Zo zie je maar weer dat je
nooit verloren hebt zolang de laatste
carambole nog niet is gemaakt. De-

Verdere informatie:
www.cultura-drv.nl
Idee voor Sinterklaas? Kaartje cabaret Veronique Sodano: een wervelwind vol passie
ze week speelde het team van Jan
een thuiswedstrijd tegen ROAC uit
Rijpwetering. Jan had zelf weer een
topavond. Voor de 5e keer dit seizoen wist Jan zijn partij met een gemiddelde van boven de 1 winnend
af te sluiten. Chappeau! Marco van
Kessel volgde het voorbeeld van zijn
kopman. Hij had echter wat meer
beurten nodig als Jan maar toch
een prima overwinning. Theo Bartels haalde ook zijn benodigde aantal caramboles evenals zijn tegenstander. Theo moest hierdoor een
remise afstaan. Eindelijk weer eens
een klinkende overwinning voor dit
team. Jos Spring in ‘t Veld mocht samen met Henny van Doorn proberen om de punten binnen De Kwakel te houden. John van Dam genoot
op Curaçao van de carribische zon.
Jos zelfde speelde sterk en stuurde
routinier Arie Roubos naar huis met
niks. Henny van Doorn speelde zeker niet slecht deze avond, hij moest
toch de punten aan zijn tegenstanders laten. Door het goede spel van
Jos kon hij naar later bleek zelfs 3
punten bijschrijven. Een 3-4 nederlaag voor dit team.
De “oudjes” van het team van Piet
Bocxe die hoor je niet. Maar ze stijgen met stip naar de 3e plaats deze
week. Dit was het gevolg van de 6-1
overwinning die ze uit Jacobswoude
wisten weg te slepen. Het beloofd
voor deze heren nog een spannend
slot. Bart de Bruyn en cs. hadden
in Leimuiden een lastige avond. Alleen Bart haalde zijn niveau en kon
winnen. Martien Plasmeijer en Plat
Voorn faalden.
In de B2 klasse tenslotte trad het
team van Wery Koeleman thuis aan
tegen naaste concurrent De Plas uit
Langeraar. Wery had in tegenstander Koos Mank iemand waar hij zich
aan op kon trekken. Beiden verloren elkaar tijdens de partij niet uit
het oog wat een remise tot gevolg
had. Alex van der Hulst heeft meer
verstand van bloemen de laatste tijd
dan van biljarten. Want slechts 15
caramboles uit 58 beurten is geen
resultaat om jezelf op de borst te
slaan. Kees Smit deed het stukken
beter. Als je als tegenstander een
vrouw treft sta je bij voorbaat al met
1-0 achter. Kees wist deze achterstand echter om te zetten in winst.
Het leverde echter niet de totaaloverwinning op. Daarvoor was het
minimale aantal caramboles wat
Alex had gehaald veel te weinig.
Volgende week de laatste volledige
competitieronde. Dan zullen de prijzen bijna verdeeld worden.
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Tai-Otoshi judoka’s zeer
succesvol bij judotoernooi

Zwarte Pieten en wedstrijden
bij Judoschool Blaauw
Uithoorn – Het afgelopen weekend stond voor Judoschool Blaauw
in het teken van zwarte Pieten. Vrijdagavond 26 november en zaterdagochtend 27 november werden
de jonge judoka’s van Judoschool
Blaauw tijdens de les verrast door
een bezoek van 6 zwarte Pieten.
De kinderen in de leeftijd van 4 t.m
10 jaar hebben aan de zwarte Pieten
hun judokunsten laten zien. De ouders moesten van de Pieten ook de
mat op om samen met de kinderen
sinterklaasliedjes te zingen. Ook lieten de kinderen aan de zwarte Pieten zien hoe goed ze kunnen judoen.
Nadat de groepsfoto was genomen
kregen alle kinderen van de zwarte
Pieten pepernoten. Met een luid afscheidslied gingen de zwarte Pieten
weer weg en kwam er een eind aan

de onverwachte maar heel gezellig
bezoek van de zwarte Pieten. Nadat
de zwarte Pieten weg waren konden
de kinderen weer verder gaan met
de les.
Ook werd er zaterdag door 10 judoka’s meegedaan aan een judowedstrijd in Almere. Achtien judoclubs
hadden 184 judoka’s ingeschreven
voor dit toernooi waarvan de oudste
14 jaar was.
De kinderen werden onderverdeeld
op kleur band en gewicht in 44 poules zodat ze minimaal drie wedstrijden moesten maken. Hierdoor kunnen de kinderen zo veel mogelijk ervaring op doen met wedstrijden.
Van de 10 judoka’s die meededen
van Judoschool Blaauw hadden er
aan het eind van de dag 3 een eerste plaats en 1 een tweede plaats.
Naast een prijs voor de eerste en

Legmeervogels F14 pakt
de koppositie!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde de F14 van Legmeervogels
alweer zijn 10e competitiewedstrijd.
Deze zaterdag was Roda 23, F15 de
tegenstander. Het was fris en het
sneeuwde, maar de wedstrijd ging
gelukkig door. Laatste man en stopper Robin Wakkers, aanjager Jayden Zschuschen en de laatste wedstrijden veel scorende Rens Janmaat waren deze wedstrijd afwezig. Dus moest er een goede vervanger gezocht worden. Deze vonden wij in routenier Jens Smit. Om
11:45 uur begon de F14 de een na
laatste wedstrijd van de competitie. Als deze gewonnen zou worden, zouden we op de eerste plaats
staan. Roda 23 deed het in de thuiswedstrijden erg goed, dus spraken
we af, om vanaf het begin volle bak
erin te gaan. Samuel Abel was weer
helemaal hersteld en stond weer in
de goal. Jens Smit en Sven Kas hielden achterin de zaak dicht. Aanvoerder Rody Hoogduijn en Ayoub
Elkaddouri vochten voor elke meter op het middenveld. Bart Duikersloot en Rohan Sassen hielden
de verdediging van Roda 23 telkens onder druk. Bij Roda 23 deden
twee hele goede voetballertjes mee
van een iets hoger F team, waar-

door Jens echt volle bak moest geven. Bart werkte erg hard tegen zijn
veel grotere directe tegenstander en
was bijna succesvol. Ook Jens mikte van ver net over het doel van Roda 23. Ayoub en Rody liepen ouderwets te bikkelen op het middenveld
en zorgen ervoor dat Rohan en Bart
genoeg aanvoer kregen. De ballen
die Samuel kreeg schoot hij heel ver
uit, richting onze spitsen. Na een
minuut of 10 in de 1e helft schoot
Rohan vanaf links keihard (na een
mooie pass van Bart), net onder de
lat de 0-1 binnen. Daniel van Vliet
liet ook even zien dat hij was ingevallen, maar helaas stopte een speler van Roda 23 zijn inzet met de
hand. De scheidsrechter gaf geen
strafschop, maar een vrije trap en
ook deze vrije trap schoot Daniel er
bijna in. Met 0-1 ging de F14 de rust
in. Er werd zo goed gevoetbald, dat
er niet veel gezegd hoefde te worden in de pauze. Onder leiding van
Jens ging Legmeervogels gretig op
zoek naar een 2e goal. Ayoub was
weer overal op het veld te vinden en
na een mooie solo schoot hij halverwege de 2e helft de 0-2 achter de
Roda 23 keeper. De F14 bleef hartstochtelijk aanvallen en bijna maakte Daniel de 0-3. Ook Rody, Jens en

Dammen:

Kunst & Genoegen
bedwingt koploper
De Kwakel- Met de staart tussen de
benen togen de Kwakelse dammers
naar Purmerend, de nummer laatst
van de hoofdklasse van Noord-Holland moest het opnemen tegen de
koploper. Op papier is de rating
van de Purmerendse dammers ook
veel hoger, maar de K&G-ers kenden deze avond geen ontzag. In gelijk opgaande partijen deden zij niet
onder voor hun opponent. Uiteindelijk werden er vier gelijkwaardige
remises gespeeld, waardoor K&G
het eerste punt won en Purmerend
het eerste punt verloor. Door dit prima resultaat deed K&G de laatste
plaats over aan Diemen. Alleen Piet
van der Poel had een naar gevoel,

hij had kunnen winnen als hij anders had geslagen. Zijn teleurstelling werd op de onderlinge competitie avond nog vergroot. Als koploper moest Piet zich verdedigen tegen de kampioen Adrie Voorn. Piet
dacht met een ‘Coup Royal’ te winnen, maar dat pakte verkeerd uit. In
een lang eindspel moest hij op de
vroege dinsdagmorgen de punten
aan Adrie laten. Jammer voor Piet
die meer verdiend had. Wim Keessen en Haye Berger speelden ook
een marathonpartij, hier werden na
een sprankelende partij de punten
gedeeld. Het tweede team van K&G
zal aanstaande maandagavond in
’t Fort De Kwakel de kampioensa-

Uithoorn - Afgelopen zondag 28
november organiseerde de plaatselijke judovereniging van Leimuiden, Sotai Renshyu, een recreatief
judotoernooi. Aan dit toermooi deden ruim 293 judoka’s uit de gehele
regio mee. Tijdens dit toernooi kunnen de judoka’s ervaring op doen
met wedstrijden.
De Uithoornse Judovereniging TaiOtoshi had ingeschreven met 41 judoka’s. Deze werden de gehele dag
begeleid door hun leraar Dennis

voor Dennis de Jong en net buiten
de prijzen vielen Jerre Bakker, Brando Kuda Liyanage, Joeri vd Zwaag,
Jay Jonkman, Amir Guendouz, Marnick Kolkman en Job Lotgerink. Om
14 uur was de laatste groep van de
dag aan de beurt. Hierin zaten de al
wat oudere judoka’s. Sommige wel
al wat wedstrijdervaring, maar judoka’s met helemaal geen ervaring.
Koen Wendel was goed op stom en
won al zijn wedstrijden met een volle punt. Maarten van der Wolf had

deze groep was als volgt. 1e plaats
voor Maarten van der Wolf en Koen
Wendel. Een 2e plaats voor Tjardo
Bakker, Linda Luijten, Donny Jesterhoudt, Maxime Roelvink, Delano Schellingerhout, Bart van der Jagt en Bobby Jesterhoudt. 3e plaats
voor Max Blom, Michael Boetekees
en Ran van Dun. Voor Mees van der
Weij, Hidde Pos, Mark van Dam en
Aubrey de Jong was het een zeer
leerzame dag. Helaas vielen zij net
buiten het podium.

Bakker (5e Dan). Voor veel judoka’s
was het de eerste keer dat ze aan
wedstrijden deelnamen. Ondanks
de nodige voorbereidingen tijdens
de afgelopen lessen bleef het voor
de meeste van hen toch erg spannend. Inzet, enthousiasme en vooral hun sportieve gedrag waren de
belangrijkste opdrachten die ze van
hun leraar meekregen.
De dag was verdeeld in 3 groepen..
Iedereen was verdeeld in poules die
waren ingedeeld op leeftijd, gewicht
en graduatie. Zo draaide iedereen
meerdere wedstrijden. De judoka
met uiteindelijk de meest gewonnen wedstrijden werd de winnaar in
de poule.
In de eerste groep mochten de allerjongste judoka’s aantreden. Daarin
was onder andere Jelle Mulder goed
op dreef. Net als vele anderen was
het voor de jonge Jelle de eerste
keer. Maar met een brede glimlach
wist hij al zijn wedstrijden te winnen.
Linda Schuiling deed ook erg haar
best. Sommige partijen koste haar
wel wat meer moeite, maar met een
fantastische inzet wist ook zij al haar
wedstrijden te winnen. De uitslag in
de eerste groep was als volgt. !e
plaats voor Jelle Mulder en Linda
Schuiling. 2e plaats voor Alexander Baartman, Samuel Liandi en Lex
Mulder. 3e plaats voor Daan van de
Ridder en Sam Blom. De volgende
judoka’s vielen net buiten de prijzen, maar ook zij waren zeer gedreven aan het judoën Emma van Walraven, Pascal Mahieu, Julius van der
Wilt en Zem van de Ridder.
Om 12.00 uur was het tijd voor de
2e groep van de dag. In deze groep
was het voor de meeste wel even
pittig. Ze moesten soms alle zeilen bijzetten. Zoals bijvoorbeeld
Mark Schuiling die zijn eerste wedstrijd verloor, maar daarna goed op
dreef was en met slim tactisch judo
zijn andere wedstrijden wist te winnen. Ook Matteo Claassen wist bij
zijn eerste toernooi indruk te maken. Ook hij verloor zijn eerste wedstrijd maar wist daarna de partijen
met aanvallend judo te winnen. De
uitslagen in de derde groep was als
volgt. 2e plaats voor Mateo Claassen, en Mark Schuiling. 3e plaats

soms even wat meer moeite, maar
wist ook zijn wedstrijden te winnen
met een volle punt. Maxime Roelvink deed het vandaag eens echt.
Wat er al een tijd in zit, maar steeds
niet lukt ging vandaag wel. Maxime verloor alleen haar eerste wedstrijd, maar wist daarna met een
enorme inzet haar partijen met een
volle punt te winnen. De uitslag in

Al met al een zeer leerzame dag
voor alle deelnemers die de dag met
veel plezier en een fantastische inzet compleet maakte.

tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een prijs
voor de derde plaats.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Denise Roelofsma, Jesse Versteeg, Thijs
Kees. De volgende deelnemer van
Judoschool Blaauw werd tweede:
Nadine van Westrenen
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
beker voor de derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder telnr. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl
of via www.judoschoolblaauw.nl.

Bart waren dichtbij een doelpunt.
Rohan raakte nog twee keer de paal
en ook Sven groeide in de wedstrijd.
Samuel moest ook nog een keer in
actie komen en deed dat voortreffelijk. 0-2 was de eindstand na een
waar titanen gevecht. Alle spelertjes waren helemaal zwart van de
modder, maar zeer voldaan na weer
zo’n mooie overwinning. Met nog 1
wedstrijd te gaan staat de F14 bovenaan. De laatste wedstrijd tegen
Zandvoort uit, zal nog een zware
dobber worden, maar we gaan onze
stinkende best doen, om ook in deze wedstrijd een goed resultaat neer
te zetten.

Hardwerkende Bart
spiraties waar moeten maken tegen Damlust. Teamleider Leo Hoogervorst zet op deze avond jokertje
Haye in, het talent dat verleden jaar
bij de donateurdamdag kwam bovendrijven. Deze dammiddag komt
dit jaar ook weer dichter bij, op
11 december kruisen de donateurs
weer hun degens in ’t Fort De Kwakel. Komt dat zien of doe mee aan
het spektakel dat de huis – tuin- en
keukendammers er elk jaar weer
van maken!

Leraar Dennis Bakker was dan ook
zeer trots op zijn pupillen en erg blij
met het getoonde judo. Vooral de
getoonde inzet en sportiviteit waren
geweldig om naar te kijken.

Pietentraining KDO Handbal
De Kwakel - Op woensdagmiddag
24 november hebben de E- en D –
jeugdleden van KDO handbal deelgenomen aan een pietentraining.
Sinterklaas had de kinderen uitgenodigd om samen met hun vriendje of vriendinnetje aan pietenspellen mee te komen doen. Om 17.00
uur werden de kinderen ontvangen
in de sporthal bij KDO. De pietentraining begon met een warmingup spel. Na de warming-up werden
de kinderen in groepjes verdeeld
en hebben zij verschillende pietenspellen gedaan. De kinderen moesten pakjes in de schoorsteen gooien, snel maar stilletjes lopen over
een ladder en zij hebben een cadeautjesrace gedaan. Ook hebben
ze over de nok van het dak gelopen
met een zware zak cadeautjes op
hun rug. Daarbij moesten de kinderen laten zien dat ze heel erg lenig
zijn. Verder was er bij de pietenspellen een kracht- en een conditietraining. Toen de kinderen druk met de
pietenspellen bezig waren, werd er
opeens heel hard gefloten. Er waren

echte, grote pieten gekomen! De
pieten waren langs gekomen om te
helpen en aan te moedigen. Dit vonden de kinderen natuurlijk erg gezellig! Volgens de pieten hebben de
kinderen laten zien dat zij hele goede pietjes zijn en daarom hebben de
kinderen aan het einde van de trai-

ning een pietendiploma gekregen.
De pietentraining werd afgesloten
met het zingen van Sinterklaasliedjes en het uitzwaaien van de pieten.
We willen hierbij de begeleiders
(van de pietenspellen) en de pieten
bedanken voor hun hulp. Het was
een leuke middag!
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KDO ELFSTEDENTOCHT GROOT SUCCES!
“De ‘tocht der tochten’ en vrijwilligerswerk voor
KDO hebben veel met elkaar gemeen. Een echte
Elfstedentocht is best uniek. Net zo uniek als de inzet
en het enthousiasme van alle KDO-vrijwilligers” aldus
KDO-voorzitter Peter Oudshoorn.
Als dank voor deze inzet bood het bestuur haar
vrijwilligers en sponsoren een feestavond aan, met als
thema de elfstedentocht.
Zo’n 175 dapperen, al dan niet gekleed in passende
kledij, waagden zich aan de start die evenals de finish
plaatsvond in de kantine die voor de gelegenheid in
een prachtig winters sfeertje was gehuld.
Tussen het klunen door een quiz, waarbij rayonhoofd
Plasmeijer de deelnemers in onvervalst Fries (met
Kwakels accentje) toesprak. Gelukkig maar dat een
en ander ook op de schermen was na te lezen, zodat
de deelnemers samen doorkonden naar de volgende
stempelpost. Hoe groot dat enthousiasme en inzet
van die KDO-vrijwilligers is bleek wel uit het feit dat
ze tussen het schaatsen door nog energie hadden
om te dansen op de muziek van zanger Dennish en dj
Ard, de gasten te bedienen en ontstane wakken weer
te herstellen. Alle deelnemers hebben met succes de
eindstreep gehaald en kunnen terugkijken op een
geweldig kaderfeest.
Meer foto’s van de Kwakelse tocht ter tochten zijn te
zien en te bestellen op www.verheijfotografie.nl

