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Expositie ‘Kunst als Geschenk’ door 
burgemeester Oudshoorn geopend
Uithoorn - Op zondag 20 novem-
ber opende burgemeester Ouds-
hoorn de expositie ‘Kunst als Ge-
schenk’ alsof ze nog nooit anders 
had gedaan. 
Ze had haar ogen goed de kost ge-
geven en wist waar ze het in haar 
openingswoord over had. Vooral de 
betaalbaarheid en de toegankelijk-
heid van het werk werden door haar 

speciaal genoemd. Uiteraard kon 
ook de burgemeester de verleiding 
niet weerstaan en weet ook zij nu  
als geen ander waar “Kunst als Ge-
schenk” voor staat. Na de opening 
was het een gezellige drukte van 
jewelste. Meer dan 100 bezoekers 
wisten niet waar ze moesten begin-
nen met kijken in deze snoepwin-
kel vol cadeautjes. Een meer dan 

geslaagde opening en succesvol-
le start van deze sfeervolle expo-
sitie. U hebt nog de tijd tot en met 
18 december. Sieraden, keramiek, 
hoedjes, vilt, schilderijtjes, glasob-
jecten etc. zijn te zien op donderdag 
en vrijdag van 14.00-16.00 uur en op 
zaterdag en zondag van 12.00-17.00 
uur in  Galerie Fort a/d Drecht, Gre-
velingen 50. 

Uithoorn - Op het moment dat u dit 
leest heeft u ook de prachtige kerst-
marktfolder, als bijlage in deze krant, 
in uw brievenbus ontvangen. Nog 
maar 12 dagen tot aan deze kerst-
markt en bij de organisatie wordt de 
spanning steeds meer voelbaar. Wat 
zal het weer gaan doen? Dat is wel 
één van de meest gestelde vragen 
intern. Uiteraard gaat men ervan uit 
dat het lekker koud weer is maar 
hopelijk wel regen- en sneeuwvrij 
zodat iedereen, zowel bezoekers als 
deelnemers, optimaal kan genieten 
van de tweede Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel. 
Vorig jaar mocht Kerstmarkt Uit-
hoorn aan de Amstel maar liefst 
meer dan 20.000 bezoekers welkom 
heten en dat willen ze dit jaar ze-
ker evenaren of gaan overtreffen. 
Alle ingrediënten voor een grandi-
oze kerstmarkt zijn hiervoor aan-
wezig, dus daar zal het niet aan lig-
gen! Zo kunt u genieten van een le-
vende kerststal op het Amstelplein 
waarin figuranten van toneelver-
eniging Maskerade te bewonderen 
zijn en er staat daar ook een heu-
se klimwand opgesteld. Verder op 
de kerstmarkt een kinderkerstpop-
pentheater, waar de gehele dag 
door voorstellingen gespeeld wor-
den en langs de Amsteloever staan 
vijf ‘Wintersfeertafels’ opgesteld, 
waarvan u de mooiste kunt win-
nen. Kijk voor meer informatie op  
www.kerstmarktaandeamstel.nl .

Sfeervol
Over de hele markt is gezellige 
sfeervolle kerstmuziek te horen en 
u kunt volop genieten van heerlijke 
gerechten in het ‘Culinaire gebied’ 
ter hoogte van restaurant La Mu-
sette. Maar er zijn ook overheerlijke 
oliebollen, poffertjes, kip van ’t spit, 
broodjes worst of beenham, als ook 
ter plekke te nuttigen warme appel-
taart met slagroom, bij diverse kra-
men op de kerstmarkt te vinden.
Nog steeds komen de aanmeldin-
gen om deel te kunnen nemen bin-
nen en de organisatoren mogen on-
dertussen al meer dan 130 kerst-
marktstandhouders verwelkomen 
die een gevarieerd aanbod van 
kerstgerelateerde producten aan-
bieden. Kijk voor het deelnemers-
overzicht ook op de website!
De kerstmarktkramen worden alle-
maal voorzien van guirlandes met 
prachtige en sfeervolle kerstverlich-
ting door Lek Bloemenservice uit 
De Kwakel. Dit zal al meteen vanaf 
12.00 uur een sfeervolle uitstraling 
geven maar de organisatoren kun-
nen u verzekeren dat op het mo-
ment dat het donker gaat worden 
het echt gezellig wordt. Alle entrees 
worden voorzien van een ruwhou-
ten boog zodat u zich, na hieronder 
door gegaan te zijn, ook meteen op 
de kerstmarkt waant.

Vuurwerk
Daarnaast kunt u op de foto met 
de verlichte arrenslee of een van de 
leuke kerstmannen die u ongetwij-
feld tegen gaat komen en die ook 
nog eens lekkernijen aan de kinde-
ren uitdelen. 
De kerstmarkt wordt officieel ge-
opend om 12.00 uur door burge-
meester mevrouw Oudshoorn vanaf 
het podium dat opgesteld staat op 
de hoek van de Wilhelminakade en 
Julianalaan.
Om 16.00 uur vindt daar ook een 
prijsuitreiking plaats van Fotokring 
Uithoorn, die hun 40-jarig jubileum 
vieren, en zij zullen ook prominent 
op de kerstmarkt aanwezig zijn.
Uiteindelijk zal om 20.00 uur de 
kerstmarkt afgesloten worden met 

een spectaculaire vuurwerkshow 
vanaf de Amstel, die u zeker niet 
mag missen! Wat is het toch lek-
ker om samen, hand in hand met 
een glaasje glühwein, dit prachtige 
vuurwerk te aanschouwen en daar-
mee de kerstmarkt af te sluiten.

Gratis vervoer
Omdat er een enorme drukte wordt 
verwacht, wordt iedereen afkom-
stig uit de gemeente Uithoorn of De 
Kwakel aangeraden met de fiets of 
lopend de kerstmarkt te bezoeken. 
Vanaf de parkeerplaatsen Rand-
hoornweg bij het evenemententer-
rein/sportpark zullen er pendelbus-
jes van Mijn-Taxi.nl rijden om bezoe-
kers naar het Amstelplein te vervoe-
ren en ook weer terug. De organisa-
tie is enorm blij met de toezegging 
en sponsoring van Mijn-Taxi.nl, dat 
zij dit pendelvervoer op zich hebben 
genomen. Ook de bewoners vanuit 
Legmeer kunnen hier dus optimaal 
gebruik van maken.
Voor dit jaar heeft de Stichting 
Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel 
een goed doel gekoppeld aan de 
kerstmarkt, wat inhoudt dat geld dat 
overblijft overgemaakt gaat worden 
aan: ThamerThuis. Het zou prachtig 
zijn als ze hier nog een mooi geld-
bedrag tijdens de kerstmarkt voor 
op zouden kunnen halen.
Eigenlijk mag u het gewoon niet 
missen! Kom naar deze gezellige en 
sfeervolle kerstmarkt en geniet mee!
Ook wil de Stichting via deze weg 
alvast alle vrijwilligers en verkeers-
regelaars hartelijk bedanken voor 
het toezeggen van hun hulp. Zon-
der deze mensen zou een kerst-
markt ook niet mogelijk kunnen zijn 
naast dat het onmogelijk is als er 
geen sponsors bereid zijn hierin te 
investeren. De Stichting Kerstmarkt 
Uithoorn aan de Amstel dankt dan 
ook enorm haar volgende sponsors:

Hoofdsponsors Kerstmarkt:
- Albert Heijn Jos van den Berg
- Amstelhof Health en Sportclub
- Borus Kinderopvang
- Coöperatieve Rabobank
- Rian van der Veldt 
 Bronbemalingen
- Buurtbeheer Centrum
- Buurtbeheer Zijdelwaard
- Buurtbeheer Thamerdal
- Total Prepress
- PPG Industries
- Exposize Large Format Printing
- Firma Lek, De Kwakel
- Coca Cola
- Martin Products Belettering
- SBBU
- VMB
- Mars Nederland
- Notarispraktijk Amstelhoorn
- Geostick bv
- Solinas bv
- Café Drinken en Zo
- Lionsclub Uithoorn
- EKZ Makelaars
- De Waal & De Waal Consultants
- Adviesburo en Accountantants-

kantoor John de Vries
- Nieuwe Meerbode
- Mijn-Taxi.nl
- Nahr Entertainment
- Karin van Dierendonck Bloemen
- Anne-marie Fontijn
- Zijdelfleur
- Christa Snoek
- Lek Bloemenservice
- Café De Gevel
- Discafé Het Dorp
- Restaurant Amstelfort
- Hertog Jan op ’t Water
- Eetcafé het Oude Spoorhuis
- De Zoete Zonde
- Cârème Catering
- Café Herbergh 1883
- Hans Snacks

Zondag 11 december van 12.00-20.00 uur

Sfeervolle Kerstmarkt 
Uithoorn aan de Amstel

Scouting bedankt alle vrijwilligers
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
heeft het bestuur van Scouting ver-
eniging St. Joannes de ‘nieuwbouw’
vrijwilligers getrakteerd op een 
etentje. Deze vrijwilligers zijn allen 
geen lid van de Scouting maar de 
meesten van hen waren wel in hun 
jeugdjaren Welp en/of Verkenner en 
hadden toentertijd hun onderko-
men op dezelfde locatie in het oude 
‘Troephuis’. Dankzij deze heren zijn 
de kosten van de nieuwbouw niet 
de pan uit gerezen. Zij hebben voor 
een groot deel de afwerking aan de 
binnenkant voor hun rekening ge-
nomen. Terwijl de eigen kaderle-
den overdag hun eigen werk had-
den konden deze gepensioneerde 
vrijwilligers overdag veel werk ver-
zetten. Het etentje werd gehouden 
in het nieuwe ‘Troephuis’ en is in 
zijn geheel gesponsord en verzorgd 
door Leenders Business & Party 
Centrum. De door Buurtbeheer De 
Kwakel geschonken biertafels en de 

Uithoorn - Vanavond, woensdag 30 
november, vindt in het kader van de 
rampenbestrijding op het Koppers 
terrein in Uithoorn een grote oefe-
ning plaats. 
De oefening begint om ongeveer 
20.00 uur en zal tot ca. 22.30 uur 
duren. Deelnemers aan deze oefe-
ning zijn de brandweerkorpsen van 
de gemeente Uithoorn en Koppers, 

de Politie, en de Ambulancedienst. 
Deze oefening vindt jaarlijks plaats 
om de samenwerking van de over-
heidsbrandweer en de Koppers Be-
drijfsbrandweer te bevorderen. Tij-
dens de oefening kan er mogelijk 
enige overlast zijn voor de buurt-
bewoners. Getracht zal worden de-
ze overlast tot een minimum te be-
perken.

Koppers bedrijfsbrandweer oefent 
samen met andere hulpdiensten

Raadsfracties voor herstel 
busverbinding Uithoorn-Utrecht 
Uithoorn/De Ronde Venen - Di-
verse raadsfracties in de gemeenten 
De Ronde Venen en Uithoorn roepen 
hun colleges via een motie op zich 
in te zetten voor herstel van de bus-
verbinding tussen Uithoorn, De Ron-
de Venen en de stad Utrecht. Aan-
leiding is dat vanaf eind 2008 de 

rechtstreekse busverbinding tussen 
Uithoorn (via De Ronde Venen) en 
Utrecht is opgeheven en is omgezet 
in een verbinding via station Breuke-
len, waar overgestapt moet worden 
op de trein. Dit is het gevolg geweest 
van afspraken die tussen de Provin-
cie Utrecht en de NS zijn gemaakt in 

het kader van het Randstadspoor. 
Dagelijks reizen veel doelgroe-
pen met de bus naar Utrecht, on-
der meer scholieren, studenten, ou-
deren en dagjesmensen. De alterna-
tieve verbinding blijkt voor veel men-
sen duurder, lastiger, en meer tijd-
rovend te zijn. Nog steeds komen er 

veel klachten binnen over de slech-
te verbinding met Utrecht, van zo-
wel inwoners van De Ronde Venen 
als Uithoorn. 

Aanbesteding
In de komende jaren zal een nieu-
we aanbesteding van het streek-
vervoer in de regio Utrecht worden 
voorbereid. Volgens de raadsfracties 
van CDA en VVD (De Ronde Venen) 
en CDA, Gemeentebelangen en VVD 
(Uithoorn) een unieke kans om de 
problemen die veel reizigers ervaren, 
via een gezamenlijke motie onder de 
aandacht te brengen. Deze motie is 
in de raad van De Ronde Venen in-
middels unaniem aangenomen. 

Morgen, donderdag 1 december, 
wordt de motie in stemming ge-
bracht in de raad van Uithoorn. Goed 
openbaar vervoer in onze regio is 
een belangrijk speerpunt in het be-
leid van beide gemeenten. Door de-
ze samenwerking tussen raadsle-
den in De Ronde Venen en Uithoorn, 
wordt een krachtig signaal afgege-
ven aan Provincie Utrecht als eerste 
stap in de richting van herstel van de 
directe busverbinding met Utrecht. 

door firma Elspec geschonken stoe-
len vormden samen een goede ba-
sis om aan te zitten. Nadat de bui-
ken waren gevuld gingen de heren 
niet met lege handen naar huis. 
Wat zij gedaan hebben voor de 
Kwakelse Scouting is niet in geld te 

betalen maar tevens ook weer uniek 
voor de Kwakelse gemeenschap. Ze 
kregen een fotoboekje van het tota-
le bouwproject- van sloop tot ope-
ning, een dinerbon en natuurlijk een 
bosje bloemen, gesponsord door 
Lek Bloemenservice.
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Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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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. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
middag spelen. Zaal open om 13.00 u. Kosten: €1,75 p.p. (incl. 1x kof-

fie/thee).
30 nov. Inspraakavond inrichtings- en beheersvisie Libellebos. Grand 

Café Plux, Joh. Enschedeweg 180. Zaal open; 19.30 uur.
t/m 10 dec.  Miniworkshops stembevrijding in atelier De Rode Draad, Pr. 

Margrietlaan 86. Tijdstip: 9.30-12.30 u. Kosten in totaal: €105,-
 Info:Carla de Brave, 06-22608327. 
t/m 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, 

Grevelingen 50. Openingstijden: do/vrij: 14.00-16.00 u. en za/
zo: 12.00-17.00 u. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare 
kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.

6 dec. Uitzwaaien Sinterklaas. 17.00 u. start lampionnenoptocht van 
basisschool De Springschans richting Rechthuis. 18.15 uur: 
vertrek Sinterklaas. 

8 dec.  Mantra en meditatieavond, Multatulilaan 7, 20.00-21.30 u., 
kosten: € 5,- (incl. thee en teksten)

8 dec. Mantra zingen, 19.45-21.30 u. Atelier De Rode Draad, Pr. Mar-
grietlaan 86, lokaal 6. Kosten: € 7,50 incl. thee en teksten. 
Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: carladebrave@
gmail.com of 06-22608327. 

9 dec.  Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)

9 dec.  Bingo Dorpshuis De Kwakel. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 
20.00 u.

9 dec. Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volks-
liederen, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten 
uit diverse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aan-
vang: 20.00 u. Toegang gratis. 

10 dec. Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn. 

Van 13.00-17.00 u. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïek-
producten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versie-
ren, hun eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook koffie, thee 
en erwtensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942 
of morgenster@onstweedethuis.nl

11 dec. Kerstmarkt Oude Dorp en Amstelplein van 12.00-20.00 u. Info: 
kertsmarktuithoornaandeamstel@live.nl

13 dec. Bewonersoverleg Europarei , ‘t Buurtnest 19.30 u.
14 dec. Judovereniging Tai-Otoshi geeft open training in gymzaal 

van Brede school Legmeer, Randhoornweg 31-37. Kinderen 
van 7/8 jaar welkom tussen 15.00-16.00 u. Kinderen van 8/9 
jaar tussen 16.00-17.00 u. en kinderen van 10/11 jaar tussen 
17.00-18.00 u. Zie: www.tai-otoshi.nl

16 dec. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
17 dec.  Winternatuurwandeling IVN-afdeling De Ronde Venen & Uit-

hoorn. Start: parkeerplaats bij begraafplaats Wilnis om 10.00 
u. Duur wandeling: tot ong. 12.30 u. Deelname gratis, aanmel-
ding niet nodig. Info: 0297 287223/yfke.zijlstra@casema.nl. 
Zie ook: www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn/

18 dec. Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 
u. Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijl-
man@kabelfoon.nl of 0297-563709.

23 dec.  Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open 
om 19.30 u. Kosten € 2,- p.p. (incl. 1x koffie/thee)

31 dec.  Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname € 2,50 
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 u.

1 jan. Nieuwjaarsduik, 12.30 u. bij clubgebouw URKV Michiel de 
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden v/a 
11.00 u. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl

6 jan. De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor 
kinderen van 4 t/m12 jaar. Begint om 12.30 u. en duurt tot 
15.00 u. Kosten: € 2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrij-
dagmiddag 6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO, 
Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschool-
legmeer.nl

10 jan. Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op 
dinsdagavond van 20.00-22.00 u. Kosten: € 155,-. Nadat je 
eerst duidelijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor 
jezelf, maak je een plan om aan te werken. In de lessen gaan 
we ervaren wat ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons le-
ven. We gaan kijken wat jou tegenhoudt in ruimte ne men en la-
ten je zien hoe je hierin stappen kunt zetten. Na afloop van de 
training ben je in staat om meer ruimte voor jezelf in te nemen 
in verschillende situaties. Kijk op: www.derijktrainingen.nl om 
je in te schrijven of bel met 06-53505222.

20 jan. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u. 

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

weRK in 
uitVOeRinG

30 Km-ZOne De 
LeGmeeR

Deze week begint de aannemer met:
- het aanleggen van nieuwe kruisingsplateaus op In het Midden en op Aan 

de Zoom;
- het aanpassen van de weg bij de toegang tot de 30 km-zone bij Aan de 

Zoom met de kruising Geertruidahoeve en bij In het Midden met de krui-
sing In het Rond;

- het verwijderen van de korte drempels op In het Midden.
We verwachten dat de werkzaamheden, afhankelijk van het weer, eind dit 

jaar zijn afgerond. De aannemer werkt steeds per plateau of drempel, zo-
dat u altijd de wijk kunt verlaten. Mocht het voorkomen dat hij een straat 

voor een dag moet afsluiten, dan krijgt u daarover een week van te-
voren een brief van de aannemer. Ook worden er dan omleidings-

borden geplaatst. 

nadere info
Met vragen over deze werkzaamheden kunt u con-

tact opnemen met de heer L. Disseldorp of de 
heer B. Willemse. Beiden zijn bereikbaar 

via telefoonnummer 0297- 51 31 11.

Loket wonen, welzijn en Zorg op 
12 december gesloten
Op maandag 12 december is het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de ge-
meentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn gesloten. Er is op deze dag ook 
geen telefonisch spreekuur.

Boom op rotonde

In de winter blijven we vaker binnen. 
Door de kou zetten we de kachel ho-
ger en houden we de ramen dicht. 
Daardoor kan het in huis erg voch-
tig worden. Vocht trekt ook kleine die-
ren aan.

welke dieren houden van 
een vochtige omgeving?
Op plekken met overmatig vocht 
gaan veel materialen rotten. Veel in-
secten vinden deze plekken aantrek-
kelijk om in te leven en voeden zich 
met onder andere schimmels. Voor-
beelden zijn stofluizen en bepaalde 
kever, vliegen- of muggenlarven, zo-
als de larve van de motmug. Een an-
der beestje dat van vocht houdt is de 
huisstofmijt. Deze eet in een vochtige 
omgeving de huidschilfers van men-
sen. 

Soms staat er in de kruipruimte een 
laag water of staat er water in scho-
tels en potten op een balkon of in de 
tuin. In water kunnen de larven van 
steekmuggen leven. Vocht zorgt er-
voor dat droogtegevoelige dieren niet 
uitdrogen. Het gaat hierbij bijvoor-
beeld om kakkerlakken, zilvervisjes, 
pissebedden en zelfs slakken. 

Zijn er risico’s voor de 
gezondheid?
Niet alle mensen krijgen gezond-
heidsklachten door dieren die in huis 
op vochtige plekken leven. Vooral 
mensen met astma of andere lucht-
wegproblemen zijn gevoelig voor de 
aanwezigheid van schimmels en uit-
werpselen van huisstofmijt. Van veel 
dieren krijgt niemand klachten.

wat kunt u zelf doen om overlast 
te voorkomen?
Door koken, wassen en drogen, dou-
chen, zweten en ademhalen komt er 
veel vocht in de woning. Met venti-
leren kunt u de meeste vochtproble-
men in huis voorkomen. Het is be-
langrijk om in elk geval de ventilatie-
roosters boven deuren en ramen te 
openen en deze goed schoon te hou-
den. Ventileer ook extra tijdens en na 
het koken of douchen. 
Een gebrekkige afvoer van regen- en 
rioolwater in en rond het huis, kan lei-
den tot vochtplekken en stilstaand 
water. Door te voorkomen dat er bui-
ten water blijft staan in bakjes en 
schotels zorgt u ervoor dat muggen-
larven niet kunnen overleven.

GGD Amsterdam
Aanvullende informatie vindt u op 
www.gezond.amsterdam.nl/Milieu-
-gezondheid en http://www.gezond.
amsterdam.nl/Infectieziekten--hygi-
ne/Dierplaagbeheersing/overzicht-
dieren. U kunt ook contact met ons 
opnemen via e-mailadres lo@ggd.
amsterdam.nl of telefoonnummer 
020-555 5405.

Vocht en dierplagen

Donderdag 24 november is in alle 
vroegte een fraaie boom geplant in 
het hart van de rotonde Wiegerbruin-

laan/Achterberglaan/Guido Gezellel-
aan. Komend voorjaar wordt er nog 
meer groen bij de boom gepoot.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 

2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de 

tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrech-
ten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit Geslotenverklaring Faunalaan voor voertuigen en voetgangers 

vanaf kruising Faunalaan/busbaan tot en met Faunalaan/buskeerlus. Ter inza-
ge van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111

- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van beton-
palen ter hoogte van de kruising Mol/parkeerterrein (ter hoogte van Mol 21-23). 
Ter inzage van 2 november t/m 14 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111

- Ontwerp-Nota Baggeren AGV. De Nota bevat de beleidslijnen van AGV ten 
aanzien van baggeren. Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht (AGV): mevrouw J.W. van Dijk, tel. 020-6083354 of jolanda.van.dijk@
waternet.nl. Gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111. Ter 
inzage van 24 oktober t/m 4 december 2011.

 - Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van 9 
november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 
0297-513111. 

 - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselfl at 6. 
 Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. 

van der Waals, 0297-513111. 
- Inrichtings- en beheervisie Libellebos. Ter inzage van 16 november t/m 2 de-

cember 2011. Contactpersoon: de heer R. van de Pol, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel. Ter inzage van 23 november 2011 

t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage 

van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011. ter inzage van 1 t/m 29 
december 2011. Contactpersoon: mw. C. Tibboel, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

kantoor en laad- en opslagruimte. Ontvangen 23 november 2011.
- Cotoneaster, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een be-

staand distributiegebouw. Ontvangen 23 november 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Antoon Coolenlaan 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 22 november 2011.

 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Kray-
enhof)
- Kazemat 21, het plaatsen van een berging.

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

 KENNISGEVING VOORGENOMEN VERLENING OMGEVINGS-
 VERGUNNING ACTIVITEIT BRANDVEILIG GEBRUIKEN BOUWWERK 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om op grond van artikel 2.1, onder 1d (brandveilig gebruik) van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het 
hierna te noemen plan:
De Kwakel
- Vuurlijn 51, het in gebruik nemen van een sportieve buitenschoolse opvang.
Genoemd plan ligt van 2 december 2011 tot en met 12 januari 2012 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken 
kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken.

 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
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vi-

ve voor het organiseren van het AB-feest op 10 december 2011 van 21.00 tot 
01.00 uur.

Dorpscentrum
- Vergunning aan Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het organi-

seren van een kerstmarkt op 11 december 2011 van 12.00 tot 20.00 uur op het 
Amstelplein en in het Oude Dorp.

- Ontheffi ng artikel 35 voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tij-
dens de kerstmarkt. 

 Bezwaar t/m 6 januari 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, vergunning aan de ouderraad van basisschool De Springschans 

voor het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar 2011/2012. 
Bezwaar t/m 2 januari 2012

Thamerdal
- Prinses Christinalaan 125, horeca-exploitatievergunning verleend aan de ex-

ploitant van snackbar De Bokkesprong t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 4 
januari 2012

 HANDHAVINGSBELEID WET OP DE KINDEROPVANG UITHOORN 2011 
 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 november 2011 het 
nieuwe handhavingsbeleid Wet op de kinderopvang Uithoorn 2011 hebben vast-
gesteld. Dit nieuwe handhavingsbeleid Wet kinderopvang Uithoorn 2011 treedt in 
werking de dag na publicatie, dus op 1 december 2011. Gemeenten zijn op grond 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verantwoordelijk 
voor de basiskwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen die in haar gemeente 
gevestigd is. Het nieuwe handhavingsbeleid Wet kinderopvang is een doorontwik-
keling van het beleid uit 2007.
Ter inzage 
Het nieuwe handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011 ligt van 1 t/m 
29 december 2011 ter inzage op het gemeentehuis, de bibliotheek en het dorps-
huis De Quakel.

Nadere info
Nadere informatie kunt u krijgen bij mevrouw C. Tibboel, 0297-513111.
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DoktersDiensten
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oPlAgE: 14.300

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

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

www.mEErBoDE.nl

sinds 1888

Neva-ensemble uit Sint 
Petersburg in De Schutse
Uithoorn - Op vrijdag 9 december 
a.s. is er een concert van het Ne-
va-ensemble in De Schutse aan De 
Merodelaan 1, aanvang 20.00 uur. 
De toegang is gratis, maar aan het 
eind van het optreden staan de Rus-
sen graag zelf uw eventuele monde-
linge-en geldelijke waarderingen in 
ontvangst te nemen.
Het Russische ensemble, vijf 
zanger(essen)s, willen u graag al 
zingend meenemen naar hun vader-
land. Veel kerkliederen zijn eeuwen 
oud, maar nog steeds actueel in de-
ze tijd. De menselijke stem krijgt er 
een prominente plaats. Veel Russi-
sche koorzang klinkt als een orgel 
met zeer diepe bas(sen) en één re-
gister de vox humana. De liederen 
zijn gezongen ’ikonen’. Het Neva-
ensemble brengt ze op hun eigen 
bijzondere wijze.

Met de volksliederen gaan we naar 
het winterse, uitgestrekte platte-
land, waar tijdens lokale feesten 
over alle aspecten van het leven 
wordt gezongen. Weemoed, de lief-
de, de eenzaamheid, het verlangen 
naar de lente, al dan niet onder het 
genot van de nationale drank, wod-
ka. Van dit Rusland laat het Neva-
ensemble u iets proeven, met vaak 
voor ons herkenbare melodieën.
Het concert eindigt met aria’s, duet-
ten en romances uit bekende ope-
ra’s, waarin de professioneel opge-
leide stemmen uitermate goed tot 
hun recht zullen komen. Een lust 
voor oog en oor.
U wordt van harte uitgenodigd dit 
bijzondere concert te komen bijwo-
nen in De Schutse en mocht u nog 
lang willen nagenieten, dan zijn hun 
cd’s daarvoor een heel goed middel.

Zaterdag postzegelruilbeurs
Uithoorn - Komende zaterdag 3 de-
cember wordt weer de maandelijkse 
zaterdagse postzegelruilbeurs van 
de Filatelisten Vereniging Uithoorn 
gehouden. Dit is de laatste ruil-
beurs van dit jaar, dus kom langs. Er 
is ruimte genoeg om te parkeren en 
om postzegels te ruilen in het Wijk-
steunpunt aan Bilderdijkhof 1.
Zoals vanzelfsprekend is het op de-
ze beurs altijd gezellig om er te pra-
ten over de filatelistische hobby bij 
een kopje koffie. Er zijn altijd leden 
van de filatelistenvereniging aanwe-
zig, bij wie u informatie kunt inwin-

nen over het verzamelen van post-
zegels. 

Advies taxatie en verkoop
Ook wordt advies gegeven bij taxa-
tie en verkoop van verzamelingen. 
Ruilen, kopen, verkopen in een ont-
spannen sfeer, dat vind je op deze 
ruilbeurs. De vertrouwde handela-
ren zijn weer aanwezig en de jeugd 
is zoals altijd welkom om te ruilen 
en eventuele vragen te stellen over 
het verzamelen van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. 

Alweer een spectaculaire 
prijs bij C1000 Reurings!
Uithoorn - Het blijft maar feest bij 
C1000 Reurings. Zoals u misschien 
heeft gezien in deze krant zijn er de 
laatste tijd al de nodige spraakma-
kende prijzen uitgereikt.
Ook deze week is er weer een prijs-
winnares. Deze mevrouw heeft na-

melijk een heuse Playstation 3 ge-
wonnen!! Doet u volgende keer ook 
mee?
Het enige dat u hoeft te doen is een 
actieproduct te kopen en uw bon 
in te leveren in de inleverbox bij de 
kassa. 

Hardcore café in The Mix
Uithoorn - Aanstaande vrijdag 2 
december is er weer hardcore-ca-
fé in JC The Mix. Deze laatste keer 
van het jaar is er een speciale line-
up van dj’s! Achtereenvolgens zul-
len Skuffa, Baba, D-Fuzion, Champ-
e-on en Revolver achter de draai-
tafels plaatsnemen om de bezoe-
kers te trakteren op een flinke por-
tie hardcore van de bovenste plank!
De avond begint om 21.00 uur en is 
om 02.00 uur afgelopen. De entree 
is gratis!

Mijmeringen

Door Flavoring

De winter is in aantocht en in huis schallen de Sinterklaasliedjes zo-
als “Hoor de wind waait door de bomen”. En nu de R allang weer in de 
maand is, komen ook de verkoudheden, snotneuzen, virusjes en griep-
jes weer voorbij. Hoe druk de huisartsen het inmiddels hebben, ik heb 
geen flauw idee.
Om me heen hoor ik echter wel geluiden van mensen die uitvallen door 
buikgriep of kinderen die een of ander virus te pakken hebben.

Ook hier in huis is het al wat langer kwakkelen. De eerste zieke met 
koorts hadden we al achter de rug en menig nacht is al verstoord door 
het gehoest, gekuch en geblaf van de kinderen.
Tot zover is dat allemaal wel normaal, het hoort erbij. Ik was blij dat ik 
me staande kon houden in het geweld van rondvliegende bacteriën. 
Met dank aan het regelmatig slikken van vitamines en een redelijk ge-
zond leefritme dacht ik het wel te redden deze winter.

Afgelopen week werd ik echter op het werk toch ziek. Het kwam vanuit 
het niets opzetten en binnen een half uur zat ik met hoofdpijn, een ril-
lend lijf, een misselijk gevoel en een lijkbleek gezicht. Met enige moeite 
kon ik de vergadering afronden en daarna wist ik niet hoe snel ik naar 
het toilet toe moest.

Even zitten, hoofd tussen de knieën en daarna koud water over mijn 
polsen laten stromen. Ik kon alleen nog maar stamelen dat ik me niet 
goed voelde en mijn bed ging opzoeken. De autorit naar huis was niet 
aangenaam, maar met het raampje open en de koude lucht die naar 
binnen stroomde, kwam ik veilig thuis aan. Daar ben ik mijn bed inge-
kropen, om daar ruim anderhalve dag te blijven liggen.

Hoe vaak heb ik niet het zinnetje gehoord, dat moeders helemaal niet 
ziek kunnen zijn. Het huishouden (lees alles rondom de kinderen) moet 
immers doorgang vinden.
Nu zit er wel een kleine kern van waarheid in. Het is nooit fijn om ziek 
te zijn, en het komt nooit goed uit. Maar ook moeders zijn maar men-
sen en ook zij kunnen ziek worden.
De ene moeder zal het makkelijker zo kunnen regelen dat ze even kan 
uitzieken dan de ander. Het ligt eraan hoe je de zorg verdeeld hebt in 
huis, of de kinderen naar school gaan of thuis zijn en hoe je netwerk 
eruit ziet. En of je in het bezit bent van een belangrijke eigenschap, te 
weten het vermogen om hulp te kunnen vragen!

Gelukkig was ik in de positie dat ik niet zoveel hoefde te regelen, de fa-
milie stond klaar en dus kon ik gewoon onder mijn dekbed kruipen om 
me daar miserabel te voelen en langzaam uit te zieken. Het is immers 
niet meer dan normaal binnen een gezin of familie dat als de een tijde-
lijk uitvalt, een ander het overneemt. 

Anders is het als het gaat om een chronische ziekte. In Nederland zijn 
er 2,6 miljoen mantelzorgers die meer dan acht uur per week of langer 
dan drie maanden voor een ander zorgen.
De mantelzorger is een belangrijk persoon in de keten van zorg rond-
om een zieke. Vandaar dat vorige week de dag van de mantelzorger 
was en werden deze mensen terecht in het zonnetje gezet. Ik ben blij 
dat ik weer ben opgeknapt en geef liever mantelzorg dan dat ik de-
ze ontvang.
Voor alle zieken onder ons, veel beterschap!

ZORG

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
infolijn Dierenbescherming
regio Uithoorn/De ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist: 
- Vinkeveen, Demmerik: lapjespoes van 7 maanden; zij heeft
 een rood/zwarte rug, een wit kopje en witte pootjes.
- Mijdrecht, Constructieweg: rode kater met tijgerprint,
 genaamd Red.

Gevonden:
- Waverveen, Hoofdweg: kat met rode rug en witte buik.
- Mijdrecht, Zilveren Rijder: zwart/grijze cyperse kat.
- Vinkeveen, Proosdijland: zwart/witte poes met witte bef, snuit,  
 snorharen en buik; witte sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn; wildkleur.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Cyperse gecastreerde kater van 7 jaar oud.
- Lieve 3 jarige kater. Hij is blauw/grijs met een witte bef. Het liefst  
 geplaatst bij iets oudere mensen zonder andere huisdieren.
 Hij heet Luna.

Ronde Venen Belang vraagt college:
‘Wat gebeurt er nu met 
structuurvisie Amstelhoek?’
De ronde Venen – Donderdag 24 
november heeft de fractie van Ron-
de Venen Belang de volgende vra-
gen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen: “In de Nieuwe 
Meerbode d.d. 23 november 2011 
hebben wij gelezen dat het Colle-
ge van B&W van Uithoorn (brief aan 
raad Uithoorn d.d. 3 november) af-
ziet van het centrumplan en de ga-
ragevariant.
Op basis hiervan hebben we de vol-
gende vragen:
1.  Sinds wanneer is het College van 

De Ronde Venen hiervan op de 
hoogte? Krijgt de Raad een af-
schrift van de betreffende cor-
respondentie?

2.  Wat is er gebeurd zo kort na de 

behandeling van de structuurvi-
sie Amstelhoek? Daar bevestig-
de op vragen van Ronde Venen 
Belang wethouder Schouten, dat 
hij 26 oktober 2011 contact had 
gehad met het College van Uit-
hoorn. Uit dat gesprek bleekt het 
College van Uithoorn nog vol-
ledig voor de garagevariant te 
gaan.  

3.  Wat zijn de gevolgen voor Am-
stelhoek ?

4.  Is de structuurvisie nu nog actu-
eel c.q bruikbaar?

5.  Gaat het College van DRV even-
tuele (gevolg)schade verhalen 
op de gemeente Uithoorn?”, was 
getekend Anco Goldhoorn, frac-
tievoorzitter Ronde Venen Be-
lang

Met IVN naar bosvogels in 
Corversbos in Hilversum
regio - Komende zaterdag 3 de-
cember gaat de maandelijkse IVN-
vogelexcursie naar het Corvers-
bos. Hier komen echte bosvogels 
als ‘standvogel’ voor zoals Goud-
haantje, Zwarte mees, Staartmees, 
Glanskop, Groenling, Putter, Sijs en 
Zwarte specht. Ook diverse soorten 
poldervogels kunnen worden aan-
getroffen. IVN’ers vertellen u graag 
over de leefwijze en de achtergron-
den van deze vogels. Vertrek om 
08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 

de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Rond 14.00 
uur bent u daar terug. Neem kijker, 
brood en koffie mee. Kleed je zono-
dig warm aan. Aanmelden is niet no-
dig. Autokosten worden hoofdelijk 
omgeslagen. Als bij erg slecht weer 
de excursie wordt afgelast staat dat 
die dag om ca. 7.30 uur op de site: 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
De volgende vogelexcursie gaat 
naar de Haarrijnse plas in Leidsche 
Rijn.



‘Sport is geweldig 
voor ontmoeting 
en participatie’
Een bruisende 
sportboulevard, 
dat is de ambitie 
van CDA-raadslid 
André Smits. 
Hij neemt ons 
mee naar de 
westkant van 
Uithoorn, een 
omgeving die 
bol staat van 
de sportiviteit.
CDA-raadslid André Smits 
staat op de splitsing Noord-
dammerweg - Vuurlijn, aan 
de westkant van Uithoorn, 
vlakbij De Kwakel. Hij kijkt 
om zich heen. “Kijk”, zegt hij. 

“Hier zie je de potentie van 
sport in Uithoorn.” Smits 
heeft namelijk een droom: 
dit gebied zien uitgroeien tot 
een prachtige sportboulevard.

Impuls
Op dit moment vinden er 
langs de Noorddammerweg 
en de Vuurlijn al ontzettend 
veel sportactiviteiten plaats. 
Het voetbal van de Legmeer-
vogels en KDO, het hockey 
van Qui Vive, tennis, honkbal, 
softbal, handbal – vooral in de 
weekeinden bruist het op en 
langs de sportvelden. Smits: 

“Maar het kan nog beter. Ik 
zou de infrastructuur graag 
klaarmaken voor de toekomst. 
En een nieuwe sporthal zou 
een geweldige impuls zijn.”  

Breedtesport
De ambities van Smits komen 
niet uit de lucht vallen. 

“Het CDA vindt integratie en 
participatie erg belangrijk. 
Daarom stimuleren wij bin-
ding en ontmoeting, en sport 
is daar geweldig geschikt 
voor.” De kern van de visie 
van Smits: Uithoorn moet 
inzetten op een gezond 

klimaat voor breedtesport, 
zodat sporters, vrijwilligers 
en publiek veel plezier bele-
ven aan hun liefhebberij. 

Nota
Smits: “Als CDA volgen 
wij de lijn die het vorige 
college heeft uitgezet met 
de nota ‘Sport rendeert’. 
Dat document beschrijft 
heel goed de rollen van
betrokkenen en onder-
schrijft het belang van 
breedtesport. Aan de uit-
voering van die nota 
hechten wij veel waarde.”

Investeren
Smits weet ook: er komen 
bezuinigingen aan, fl inke 
investeringen in sport zijn 
niet vanzelfsprekend. “We 
zullen de juiste keuzes moeten 
maken. Voor mij en mijn 

fractiegenoten staat voorop 
dat ouderen en kinderen  
worden ontzien bij eventuele 
bezuinigingen. Maar het is en 
blijft belangrijk dat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Investeren in breedtesport 
is in dat licht geen luxe, 
want sport is heel dichtbij.”

Inventief
Smits vervolgt: “Als gemeente 
moeten we verenigingen 
stimuleren. We moeten met 
ze samenwerken en zullen 
daarbij inventief moeten 
zijn. Contributies mogen 
bijvoorbeeld niet stijgen, 
dan haal je de basis onder 
breedtesport vandaan.” 
Op die manier moet het 
volgens Smits mogelijk zijn: 
een prachtige sportboule-
vard aan de westkant van 
Uithoorn. 

Colthoff deed zijn uit-
spraak tijdens het informe-
rend debat van donderdag 
17 november. Op uitnodi-
ging van de VVD gaf hij 
een presentatie over de 
bezuinigingen die op 
stapel staan in het open-
baar vervoer. De kern: 
over een periode van onge-
veer 7 jaar moet in totaal 
€ 480 miljoen worden 
bezuinigd. Een deel van die 
bezuinigingen is te vinden 
in infrastructuurprojecten, 
maar ook het openbaar 
vervoer ondervindt de 
gevolgen. Voor reizigers 
in de regio Amsterdam 
betekent dit waarschijnlijk 
dat zij in de loop van 2012 al 
12,5 eurocent per gereisde kilo-
meter gaan betalen in plaats 
van de 10,5 eurocent. Een ver-
hoging van ongeveer 20%.

Kilometers
De raad is bezorgd over 
deze ontwikkeling. VVD’er 
Nick Roosendaal zei te 
begrijpen dat er bezuinigd 
wordt, maar het gevoel te 
hebben dat die bezuinigin-
gen vooral opgebracht 
moeten worden door reizi-
gers buiten Amsterdam, 
omdat die meer kilometers 
maken. De andere partijen 
delen dat gevoel.

Levensader
Ook baart het de raad 
zorgen dat het huidige 
bezuinigingsplan rept 
van ‘het beter afstemmen 
van de lijnen 140, 170 en 
172’. De fracties vrezen 
voor vaker overstappen, 
slechte aansluitingen en 
een minder goede bereik-
baarheid. Nick Roosendaal 

verwoordde het standpunt 
van de raad als volgt: 

“De enige manier om aan 
onze bewoners uit te leggen 
dat er een tariefsverhoging 
van 20% komt, is dat lijn 
170, onze levensader, 
tenminste in stand blijft.”

Instandhouding
Naar aanleiding van de 
presentatie vroeg de raad 
Arjan Koopmans van 
Groen Uithoorn en wet-
houder Jeroen Verheijen, 
die de gemeente in de 
regioraad vertegenwoor-
digen, om zich hard te 
maken voor de instand-
houding van lijn 170.  
In december besluit 
de regioraad over de 
bezuinigingen. 

In deze afl evering 
van de rubriek ‘Vijf 
vragen aan’ geven 
we vijfmaal het woord 
aan Els Gasseling. 
Zij zit namens de PvdA 
in de gemeenteraad 
van Uithoorn.

1 Je wilt het graag 
hebben over het 

armoedebeleid van 
Uithoorn. Waarom?

“Uithoorn heeft in 2007 een 
armoedebeleid vastgesteld 
waar niet alleen de volledige 
gemeenteraad achter staat, 
maar dat ook kan rekenen 
op de instemming van de 
gebruikers. Onder meer 
hierdoor is er in Uithoorn 
geen noodzaak voor een 
voedselbank. Dat is veel 
waard, maar nu komt het 
kabinet met plannen die de 
huidige werkwijze buiten-
spel zetten.” 

2 Wat is er precies 
aan de hand?

“Het armoedebeleid gaat over 
voorzieningen voor mensen 
aan de onderkant van de 
samenleving, met of zonder 
uitzicht op een baan. Het 
beleid voorziet in subsidies 
en toeslagen, voorlichting, 

budgethulp en speciale 
regelingen voor ouderen en 
kinderen. In Uithoorn geldt 
het armoedebeleid voor 
mensen die geen uitzicht 
hebben op een baan tot een 
inkomen van 125 procent 
van het bestaansminimum. 
Het kabinet wil dit nu wette-
lijk beperken tot maximaal 
110 procent van het bestaans-
minimum voor iedereen, 
met de toevoeging dat ge-
meentes geen uitzonderin-
gen meer mogen maken 
voor specifi eke groepen. 
Het gevolg is dat mensen 
die de hulp van de gemeente 
hard nodig hebben, buiten 
de boot dreigen te vallen.”

3 Hoe gaat Uithoorn 
hier mee om?

“In het begrotingsdebat van 
twee weken geleden heeft 
onze fractie een motie inge-
bracht. We hebben daarin 
voorgesteld als gemeente in-

dividueel maatwerk te 
leveren. Door de groepen 
los te laten en individuen te 
helpen, kunnen we ons aan 
de nieuwe wet houden en 
gelijktijdig de ondergrens 
op 125 procent houden.”
 

4 Hoe is er op de 
motie gereageerd?

“Hij is unaniem aangenomen, 
een geweldig signaal. En 
belangrijk, want we zullen 
moeten bezuinigen. De 
vraag is hoe we dat gaan 
doen. Besparen we op gebou-
wen en wegen, of op mensen? 
Kiezen we voor projecten 
of voor individuen? Voor mij 
is dat de belangrijkste vraag 
voor de komende tijd.”

5 De steun voor de 
motie is een goed 

signaal, is het niet?
“Dat klopt. Maar we moeten 
blijven opletten, dat geldt 
voor alle partijen. De ge-
meente krijgt steeds meer 
taken van het Rijk. Ik vind: we 
moeten geen uitvoerder wor-
den van Rijksbeleid en ons daar 
ook niet achter verschuilen. 
We hebben zelf een verant-
woordelijkheid voor onze in-
woners. We moeten kritisch 
naar onszelf kijken, zeker de 
komende periode.”  

R A A D S V E R S L A G V I J F  V R A G E N  A A N  E L S  G A S S E L I N G  ( P V D A )

O P  S T A P  M E T  A N D R É  S M I T S

R A A D S A G E N D A

Datum: 1 december 2011 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.45 uur

3   Gemeentelijk 
Rioleringsplan 5

 20.00 uur

4   Uithoorns Verkeers 
en Vervoersplan 
20.30 uur

5   Kosten gereserveerde 
gehandicaptenparkeer-
plaats 21.00 uur

6   Belastingverordeningen 
2012 21.30 uur

Er wordt gestemd 
over onder meer:

• Regionaal risicoprofi el
•  Beleidsnotitie huisvesting 

tijdelijke arbeidsmigranten
•  Bekrachtiging geheim-

houding stukken GPA

Let op: de tijdsduur per 
onderwerp is een inschatting. 
De eerstvolgende raads-
vergadering is op donderdag 
15 december 2011.

Gemeenteraad bezorgd 
om bezuinigingen OV
Vanaf 2012 gaan de tarieven voor het openbaar 
vervoer in de Stadsregio Amsterdam omhoog. 
Dat zegt Alex Colthoff, hoofd Infrastructuur bij 
de stadsregio.

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

‘Uithoorn moet 
inzetten op een 

gezond klimaat voor 
breedtesport’ 

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn 
Concept & redactie: Merktuig, Amsterdam Fotografi e: Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? 
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffi e, via (0297) 51 39 63 of griffi e@uithoorn.nl
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Volop cadeautjes en relatie-
geschenken bij Atelier Steengoed
Uithoorn - Traditiegetrouw is de-
cember de feestmaand bij uitstek. 
Voor velen reden om eens vaker dan 
normaal rond te kijken voor een ex-
clusief geschenk om familie, vrien-
den of bekenden te verrassen. Maar 
ook bedrijven hebben vaak de in-
tentie om een karaktervol relatie-
geschenk aan de inhoud van het 
kerstpakket toe te voegen. Nu zal 
dat laatste voor de komende maand 
wel niet meer lukken, maar wellicht 
kan dat voor volgend jaar in beeld 
komen. Voor wie privé op zoek is 
naar iets bijzonders ligt dat wat an-
ders. Die heeft nog wel tijd om ver-
der te kijken dan alleen maar bij de 
reguliere winkels. Er zijn ook ande-
re aanbieders van (betaalbare) ca-
deautjes en relatiegeschenken, ook 
al borrelt hun naam niet zo spon-
taan in gedachten op. Een daar-
van is bijvoorbeeld Atelier Steen-
goed aan de Wiegerbruinlaan 8a 
(Ingang bij het parkeerterrein naast 
het hoge kantoorgebouw, pal te-
genover de KampeerPerfect. Op de 
bel drukken van ‘Motion’, dan opent 
de deur). Het atelier is er sinds april 
van dit jaar gevestigd. Daarvóór was 
men in Aalsmeer gehuisvest.
Bij Atelier Steengoed kan iedereen 
die een ambachtelijk vervaardigd 
cadeautje zoekt vrijblijvend binnen-
lopen om zich te oriënteren. En wat 
meer is, het zijn heel bijzondere at-
tributen die hier puur ambachte-
lijk worden vervaardigd door men-
sen met een lichamelijke handicap 
en/of niet aangeboren hersenletsel. 
Atelier Steengoed biedt hen onder 
de bezielende leiding van Lia Ouds-
hoorn en Lidy Maarse vier dagen in 
de week van 09.00 tot 15.00 uur een 
gezellige, maar vooral nuttige dag-
besteding aan. Zij worden daar-
in bijgestaan door vervangsters als 
een van beide dames niet aanwe-
zig kan zijn. Bij dit atelier kunnen te-
vens mensen met een (niet aange-
boren) handicap revalideren. En dat 
gaat heel goed, mede vanwege de 
manier waarop zij zich creatief kun-
nen bezighouden. Door de ban ge-
nomen zijn bezoekers van het ate-
lier vol bewondering over de wijze 
waarop een scala aan verschillen-
de producten wordt gemaakt en ui-
ten hun tevredenheid over de kwa-
liteit daarvan. 

‘Steengoed’
Atelier Steengoed, de naam zegt het 
al, is ‘steengoed’ in het ontwerpen 

en vervaardigen van onder meer 
kaarsen in diverse kleuren en vor-
men, kleurrijk keramiek zoals scha-
len, beelden, wierrookhouders, vlin-
ders, lampen en nog veel meer. 
Maar ook voorwerpen in mozaïek 
uitgevoerd, waaronder nummer- 
en naamborden, schalen, kommen, 
vazen, tafelbladen, spiegelranden, 
gieters en noem maar op. Voor het 
vervaardigen van keramische stuk-
ken beschikt het atelier over een ei-
gen (professionele) keramiek oven. 
“Desgewenst kunnen we opdrach-
ten op bestelling voor bedrijven of 
instellingen uitvoeren.
Te denken valt daarbij aan iets voor 
het kerstpakket. Maar ook als het 
gaat om een origineel relatiege-
schenk is men hier aan het juis-
te adres. Daarbij kunnen persoon-
lijke wensen worden ingewilligd, 
voor zover die binnen de produc-
tiemogelijkheden liggen. Een en an-
der moet wel ruim van te voren met 
ons besproken en in opdracht wor-
den gegeven. Het atelier is geen 
productiebedrijf in die zin, maar kan 
wel voorzien in het maken van be-
paalde aantallen. Vanzelfsprekend 
wordt dat ook met de mensen van 
het team besproken. Behalve dat 
belangstellenden hier in het atelier 
annex winkel producten tegen een 
heel aantrekkelijke prijs vrij kunnen 
kopen, hebben we ook cadeaubon-
nen voor wie dat wil”, laat Lia Ouds-
hoorn weten. Samen met haar col-
lega Lidy Maarse geeft zij leiding en 
ondersteuning aan het team van cli-
enten dat tijdens de dagbesteding 
in eendrachtige samenwerking de 
meest creatief gevormde en fraai 
gekleurde sier- en gebruiksvoor-
werpen maakt.

Waardering
De een vormt de kleimodellen, de 
ander beschildert ze met (kleur)gla-
zuur waardoor het aardewerk na 
het bakken in de oven op 1.060°C 
van een harde, gladde en gekleur-
de laag wordt voorzien. Weer ande-
ren maken kaarsen en kleuren die. 
Aan tafel zitten ook twee teamgeno-
ten die van klei gemaakte voorwer-
pen inleggen met kleine gekleur-
de steentjes en daarmee een moza-
iekbeeld creëren. Zij hebben daar-
bij de beschikking over slechts een 
hand. Dat mozaïeken kan ook van-
af een (willekeurige) afbeelding. Ie-
mand anders schuurt indien nodig 
de steentjes van de voren op maat 

of haalt de scherpe kantjes eraf. En 
zo zijn er meer creatieve activitei-
ten die allemaal op maat zijn toebe-
deeld voor degene die juist op dat 
specifieke gebied het beste pres-
teert. Hij of zij doet dat wat hij ook 
leuk vindt om te doen, zonder stress 
en haast. De begeleiders stimuleren 
de cliënten in de ontwikkeling van 
hun mogelijkheden. Met elkaar ope-
reert de groep van twaalf tot dertien 
cliënten als een gemotiveerd en ge-
zellig team. Iedereen mag zichzelf 
zijn en er is respect voor elkaar.
Duidelijk is te zien en te horen dat 
men het naar zijn zin heeft. En trots 
als er weer een fraai voorwerp op-
zij wordt gezet, bijvoorbeeld om te 
worden gebakken in de oven. Of 
als er een mooi gevormde en ge-
kleurde kaars in het schap wordt 
geplaatst, klaar om te worden ver-
kocht. En als het aan de man/vrouw 
wordt gebracht ervaren zij dat als 
een stuk waardering voor het werk 
dat ze doen. “Voor dit soort activi-
teiten hebben wij hier een echte 
werkplaats. Wat wordt gemaakt ho-
pen we ook te verkopen als het even 
kan. Met de opbrengst moeten we 
ook nieuw materiaal inkopen”, ver-
telt Lidy. “Het zijn vaak heel mooie 
dingen die het team weet te maken. 
Daar kan je echt respect voor op-
brengen. En wat meer is, we hebben 
heel veel lol met elkaar. De meeste 
cliënten worden vanuit hun woon-
omgeving gebracht en gehaald bij 
het Atelier. Zij worden hier geplaatst 
op voordracht van een indicatie-
commissie.”

Atelier Steengoed is een onderdeel 
van Heliomare, een organisatie die 
in 1932 is opgericht en professio-
nele aandacht schenkt aan mensen 
met een beperking. De organisatie 
ondersteunt kinderen, jongeren en 
volwassenen bij wonen, arbeidsin-
tegratie, onderwijs, dagbesteding, 
revalidatie en sport. De naam He-
liomare is gebaseerd op de loca-
tie van het voormalig sanatorium 
en het huidige revalidatiecentrum in 
Wijk aan Zee. Helio betekent name-
lijk ‘zon’ en Mare betekent ‘zee’. Wie 
geïnteresseerd is in wat Heliomare 
allemaal doet kan dat zien en lezen 
op de website: www.heliomare.nl.
Openingstijden Atelier Steengoed: 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 15.30 uur. 
Meer weten? Kijk op de website:  
www.ateliersteengoed.nl).

‘En ik dan?’ door Toneelvereniging 
St. Genesius een groot succes
De Kwakel - Afgelopen weeken-
den heeft toneelvereniging Genesi-
us uit De Kwakel haar beste been-
tje voorgezet om het door Annie MG 
Schmidt geschreven toneelstuk “En 
ik dan?’ met verve aan het publiek te 
presenteren. Voor de spelers en re-
gisseur is dit een hele uitdaging ge-
weest met uiteindelijk een prima re-
sultaat. Veel te leren teksten en ver-
makelijk toneelspel voor de 5 spe-
lers hebben het publiek doen ver-
maken in het dorpshuis. Dit onder 
leiding van hun nieuwe regisseur 
Remco Brandt. Hier volgt een sa-
menvatting:
Het publiek wordt door middel van 
een knaloranje decor met een aantal 
deuren teruggebracht naar het be-
gin van de jaren zeventig, waar oude 
en nieuwe normen en waarden met 
elkaar in botsing komen. Het stuk 
gaat over de stichting Nieuw Posi-
tief, die positieve elementen in de li-
teratuur wil stimuleren en negatieve 
wil weren. Met dat laatste wordt na-
tuurlijk gedoeld op expliciete seks-
scènes die steeds vaker voorkomen 
in de boeken van bijvoorbeeld Wol-
kers of Reve. De leidster van Nieuw 
Positief, mevrouw Vos, is net overle-
den. Haar weduwnaar, meneer Vos 
(gespeeld door Piet de Jong), vindt 
dat hij gewoon door moet gaan met 
het werk, maar het blijkt nog knap 
lastig om zijn vrouw te vervangen, 
helemaal met de op zijn zenuwen 
werkende secretaresse annex huis-
houdster, juffrouw Bats (gespeeld 
door Yolanda Barton).

Som geld
De moeilijkheden stapelen zich op 
wanneer de jonge schrijfster Lotje 
gespeeld door Simone Bon) langs-
komt. Haar manuscript over Rem-
brandt valt in de prijzen, maar alleen 
wanneer ze de scènes met Rem-
brandt en Hendrikje ‘achter de la-
dekast’ zou schrappen. Dat weigert 
ze uit principe, maar ze wordt later 
aan het twijfelen gebracht. Heeft ze 
die passages niet alleen geschreven 
omdat het in de mode is? Intussen 
zit boekhouder Reuling (gespeeld 
door Karel de Blieck) behoorlijk in 
de put omdat hij een flinke som 
geld van de stichting heeft verduis-
terd. De accountant komt morgen 
langs en de zaak dreigt te worden 

ontdekt. Maar met behulp van zijn 
charmante moeder (gespeeld door 
Truus Zeldenthuis), die zich voor-
doet als juffrouw Heikamp van het 
kantoor uit Stockholm, lijkt het alle-
maal goed te komen. Het blijft ech-
ter een klucht en daarom komt uit-
eindelijk alles uit, maar wel met een 
happy end.
Toneelvereniging Genesius is een 
bloeiende vereniging met vele vrij-
willigers en wil iedereen dan ook 
hartelijk bedanken die hebben mee-
geholpen deze uitvoeringen moge-
lijk te maken. Zeker ook haar pu-
bliek dat elke uitvoering weer de 
weg naar het dorpshuis weet te vin-
den. De volgende uitvoeringen vin-
den plaats in april 2012.

Stel je open voor de wereld van Trollbeads bij Juwelier Sparnaay

Bijzondere kralen voor 
bijzondere dagen
Uithoorn - De feestdagen naderen! 
Naast huiselijke gezelligheid bete-
kent dat voor velen onder ons ook 
cadeaustress. Ben je op zoek naar 
een speciaal cadeau, afgestemd op 
de ontvanger? Neem dan eens een 
kijkje bij Juwelier Sparnaay en laat 
je aangenaam verrassen door de 
wereld van Trollbeads. Een sieraad 
van Trollbeads stel je namelijk zelf 
samen. Je kiest de kralen van ster-
ling zilver, 18-karaats goud, kleurrijk 
Italiaans glas uit Murano en won-
derbaarlijke edelstenen en combi-
neert ze tot een persoonlijk sieraad 
met een persoonlijk verhaal. 
Al jaren groeit de populariteit van 
het Deense sieradenmerk Trollbe-
ads in Nederland. Achter iedere 
kraal van Trollbeads zit een bijzon-
der verhaal. Dromen, filosofieën en 

historie vormen de basis van de ont-
werpen. Met al die bijzondere kralen 
maak je een eigen sieraad, met een 
eigen uniek verhaal.
Elk seizoen brengt weer nieuwe 
trends met zich mee. Zo ook het 
kerstseizoen van Trollbeads! Prach-
tig nachtblauw, feestelijk rood of 
een gouden boeket van hartjes. Al-
lemaal kralen die herinneringen zijn 
of er een kunnen worden voor jou 
en je dierbare. 

Steun voor Make-A-Wish!
Extra speciaal is de Trollbeads 
Wensmunt! Voor de echte spaarders 
en fans uniek, want het is de eerste 
kraal met Trolleads-logo. Het meest 
bijzondere aan de Wensmunt is dat 
de kraal kracht geeft aan kinderen 
met een levensbedreigende ziek-

te. Want 10 euro van ieder verkocht 
exemplaar wordt gedoneerd aan 
Make-A-Wish® Nederland. Ma-
ke-A-Wish® Nederland, de nieu-
we naam van Doe een Wens Stich-
ting, vervult de liefste wens van kin-
deren tussen 3 en 18 jaar met een 
levensbedreigende ziekte en geeft 
ze daarmee kracht om weer kind te 
zijn.

Unieke actie
Speciaal voor de feestdagen heeft 
Juwelier Sparnaay een unieke Troll-
beads-actie. Je kunt nu starten met 
een Trollbeads-armband met twee 
kralen vanaf 79,- euro!
Je verzameling voordelig aanvullen 
en een tweede of derde armband 
starten is ook mogelijk met de tren-
dy leren.

AnnexCinema, de bioscoop in 
Woerden, gaat digitaal
Woerden - Als alles volgens plan 
loopt zal AnnexCinema in Woerden 
vanaf 7 december digitaal gaan pro-
jecteren. Alle huidige filmprojecto-
ren zullen dan vervangen zijn door 
een krachtige digitale projector.
Digitalisering is nodig omdat over 
1 jaar de ‘gewone 35 mm film’ ver-
dwenen is uit alle bioscopen. Wat 
gaat u daarvan merken? Het beeld 

zal scherper zijn en ook stabieler. De 
ondertiteling van films is veel strak-
ker en dus prettiger leesbaar. 
En last but not least: Er kunnen 
dan ook 3D films vertoond worden. 
Voorlopig zullen zaal 1 (174 stoelen) 
en zaal 2 (83 stoelen) gebruikt wor-
den voor het vertonen van 3D films. 
Een speciale bril hiervoor is bij de 
kassa te koop. Voor deze films wordt 

wel een toeslag berekend.

‘Nova Zembla’
Afgelopen week is de 3D film No-
va Zembla van regisseur Reinout 
Oerlemans in première gegaan. De-
ze film zal vanaf 10 december in het 
programma opgenomen worden en 
samen met een prachtig program-
ma ook in de kersvakantie draaien.

Leuke wedstrijd KDO mE1 
tegen Ouderkerk E3
De Kwakel - Zaterdagochtend om 
9.30 uur speelden de meisjes Me1 
van KDO tegen Ouderkerk Me2. De 
meisjes van KDO waren nog niet 
helemaal wakker en na 2 minu-
ten spelen stonden ze al 1-0 ach-
ter. Na wakker geschud door de lei-
ders vanaf de zijlijn begonnen de 
meisjes van KDO goed te voetbal-
len en scoorden al snel de gelijkma-
ker en hoe met een knappe corner 
van Flinn die in één keer in het doel 
draaide.

Met een afstandsschot van Jet-
te, die de keeper verraste, kwam 
KDO op voorsprong. Door doelpun-
ten van Bente met een mooie solo 
en een halve omhaal van Mirte liep 
KDO verder uit.
De ouders van de meisjes groeiden 
van trots en de meisjes waren niet 
meer te stoppen. Na een sportieve 
wedstrijd was de uitslag 11-2 voor 
de meisjes van KDO.
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Praktijkschool Uithoorn 
feestelijk geopend
Uithoorn - Aan het Legmeerplein 
55 – achter het winkelcentrum Leg-
meer - werd afgelopen donderdag-
middag het nieuwe gebouw van 
de Praktijkschool Uithoorn offici-
eel geopend. De nieuwe school was 
al eerder ‘in gebruik genomen’ om 
vanaf september les te kunnen ge-
ven aan de 160 leerlingen. De de-
taillering was toen echter nog niet 
afgerond. De school heette tot voor 
kort Praktijkschool Koningin Em-
ma en was gevestigd aan de Van 
de Berghlaan in Hoofddorp. Op de 
plaats van de nieuwe school ston-
den vroeger de basisscholen Toer-
malijn en de Dolfijn.
Het is werkelijk een prachtige school 
geworden, zowel van binnen als 
van buiten, met een benut opper-
vlak van 2.600 vierkante meter. De 
bouwkosten bedroegen 4,6 miljoen 
euro. De bouw is uitgevoerd door 
Bouwbedrijf De Groot Vroomshoop 
volgens het principe van Design & 
Build constructie. Daarbij wordt het 
ontwerp en de realisatie als één ge-

integreerde opdracht aanbesteed. 
Dit heeft geleid tot een transparan-
te en energiezuinige school. Pas-
send in zijn omgeving én functio-
neel. Architectenbureau Beltman uit 
Enschede tekende voor het ontwerp 
en BBN Adviseurs uit Houten bege-
leidde het project.
De school maakt deel uit van de 
stichting Dunamare Onderwijs-
groep. Om een betere regiona-
le spreiding van dit type onderwijs 
te bewerkstelligen was het bestuur 
van de stichting een paar jaar ge-
leden met de gemeente Uithoorn 
overeengekomen dat de praktijk-
school vanuit Hoofddorp in Uithoorn 
gevestigd zou gaan worden. Dat is 
nu gerealiseerd.

Snel gebouwd
Bijna precies een jaar geleden ging 
de eerste paal de grond in en binnen 
verbluffend korte tijd was de school 
gebouwd. In juni dit jaar werd het 
‘casco’ al opgeleverd. De inrichting 
volgde spoedig waardoor de leerlin-

gen in september al gebruik van de 
school konden maken. Verschillen-
de inleiders gingen donderdagmid-
dag in op de totstandkoming van de 
Praktijkschool Uithoorn. Onder hen 
de directeur van de Praktijkschool, 
mevrouw S.M.I. Halkers en mevrouw 
S.C.G. de Boer, lid van het college 
van bestuur van de Dunamare On-
derwijsgroep.
Zij spraken tevens een woord van 
dank uit aan allen die eraan hebben 
bijgedragen om de realisatie van de 
nieuwe school mogelijk te maken. 
Wethouder Ria Zijlstra van de ge-
meente Uithoorn sprak zich in lo-
vende woorden uit over het resul-
taat van de bouw en was bovendien 
erg blij met de vorm van onderwijs 
zoals die hier wordt gegeven. Zij 
overhandigde aan directeur Halkers 
van de school namens de gemeente 
Uithoorn een cadeaubon van 5.000 
euro, te besteden aan een kunstzin-
nig project voor de school. Het acro-
batenduo Savar – Marco en Margo 
– gaven vervolgens enkele staaltjes 

van hun kunnen te zien waarbij zij 
met hun acrobatische kunsten op 
knappe wijze inhaakten op de veel-
zijdigheid van de school en de indi-
viduele leerlingbegeleiding.
De officiële openingshandeling be-
stond uit het doorknippen van een 
kleurrijk lint door wethouder Zijl-
stra, daarbij geassisteerd door twee 
leerlingen. Een en ander werd ge-
volgd door een informeel samen-
zijn tijdens de openingsreceptie 
waar talloze genodigden blijk van 
hun belangstelling gaven. Tevens 
werd hen de gelegenheid geboden 
de nieuwe school te bezichtigen. ‘s 
Avonds was er feest voor alle leer-
lingen die daarmee het gebouw of-
ficieel als ‘hun school’ hebben inge-
wijd.
De omwonenden waren op 29 no-
vember vanaf 19.30 uur van harte 
welkom om de school van binnen te 
bekijken. Vanaf 20.00 uur werd de 
avond vervolgd met preventievoor-
lichting door de politie. Op zich een 
goede zaak, omdat de bewoners 
rondom het Legmeerplein al tijden 
overlast hebben (gehad) van jonge-

ren. Vooral door het lawaai van de 
nabijgelegen voetbalkooi en rellen 
tijdens de viering van oud&nieuw. 
Met de totstandkoming van de 
nieuwe Praktijkschool en het verbe-
teren van het aanzien van de buurt 
mede door het nieuwe winkelcen-
trum (geen verpauperde gebou-
wen), hoopt men dat de overlast tot 
het verleden zal behoren, dan wel in 
elk geval sterk zal verminderen. De 
tijd zal het leren.

Veilige leerplek
Het schoolplein en de entree van de 
school zijn gelegen tegenover het 
parkeerterrein tussen Melde en In 
het Midden. Daarmee rechtstreeks 
grenzend aan de openbare (groe-
ne) ruimte en de omliggende (M)
wijk in De Legmeer. Via de hoofden-
tree van de school komt men cen-
traal in de dubbelhoge aula, het hart 
van de school. Hier vindt het socia-
le leven van de leerlingen plaats. De 
aula vormt het overzichtelijke leven-
dige centrale plein van de school 
waaromheen de lokalen, inclusief 
de gymzaal, gelegen zijn. Vanuit de-
ze aula is er zicht op vrijwel alle lo-

kalen. De wand tussen de aula en 
de gymzaal is grotendeels transpa-
rant uitgevoerd. Dit zal inspirerend 
en activerend werken voor dege-
nen die in de aula aanwezig zijn. De 
school heeft de kenmerken en uit-
straling van een duurzame en veili-
ge leerplek.
De gevel bestaat uit verticale met-
selwerken – penanten - met daar-
tussen glazen puien. Het metsel-
werk zorgt voor een warme huise-
lijke sfeer. Om als gebouw aan te 
sluiten op de natuurlijke sferen van 
de nog uit te voeren parkachtige 
groenvoorziening tussen de achter-
kant van het winkelcentrum en de 
school, zijn de penanten verschil-
lend van breedte en hoogte. Bo-
vendien zijn er drie kleurnuances 
in het metselwerk toegepast. Het 
glas loopt door tot aan vloerniveau 
waarmee de meest optimale trans-
parantie wordt bereikt. Het gebouw 
is compact vormgegeven. Dit vormt 
een grote besparing op materiaal-
gebruik. Door de ligging van de lo-
kalen en kantoren aan de noord-, 
oost-, en westgevel wordt de warm-

telast beperkt. Aan de zuidgevel zijn 
met name de niet-verblijfsruimtes 
gelegen. Zo is de koelbehoefte voor 
deze gevel het laagst. De kas aan de 
schooltuin maakt juist gebruik van 
deze warmte en is dan ook aan de 
kant van de zuidgevel geplaatst.

Growing Trees
Het motto voor de Praktijkschool 
Koningin Emma is ’Growing Trees’. 
De jonge leerlingen, met ieder 
hun eigen karakter, zullen zich op 
school, gelegen in een parkachti-
ge omgeving, ontwikkelen tot ster-
ke zelfstandige individuen die zul-
len gaan wonen, werken en leven 
met respect voor de wereld waar-
in ze leven. Praktijkschool Uithoorn 
heeft zorgzaamheid, veelzijdig-
heid en verdraagzaamheid hoog in 
het vaandel staan. De school is in-
middels ‘bewoond’ met 160 leerlin-
gen, een directielid, 16 docenten en 
13 leden ondersteunend personeel. 
“Wij hebben onze school voor prak-
tijkonderwijs opgezet voor leerlin-
gen van 12 tot 19 jaar die niet kun-
nen schakelen met het vmbo-be-
roepsonderwijs. Dus voor leerlin-

gen die extra aandacht nodig heb-
ben in verband met hun ontwikke-
ling en leerlingen die aangewezen 
zijn op een arbeidsgerichte leerweg. 
Wij bieden hen kwalitatief goed on-
derwijs waardoor zij optimaal voor-
bereid een plaats vinden in de 
maatschappij. Het Praktijkonderwijs 
biedt de voorbereiding op het zelf-
standig werken, wonen en leven in 
onze maatschappij. Het doel is de 
leerlingen zodanig te onderwijzen 
en te begeleiden dat zij een func-
tie in de maatschappij kunnen gaan 
vervullen. Van leerlingen met een 
indicatie Praktijkonderwijs wordt 
niet verwacht dat zij een diploma 
halen. Echter wel dat zij het Prak-
tijkonderwijs afsluiten met een ar-
beidsovereenkomst”, legt directeur 
Halkers uit. “Omdat we een prak-
tijkschool zijn waar ook groenvoor-
ziening en onderhoud schoolom-
geving toe behoren, gaan leerlin-
gen de hovenier meehelpen zodra 
de gemeente het openbaar groen 
naast de school aanbesteedt en dat 
gestalte gaat krijgen in de aanleg 
van een park.”

In de schoolgids 2011/2012 wor-
den ook andere vakken genoemd 
waarin de leerlingen onderwijs ge-
nieten. Dat zijn algemeen vormen-
de vakken als Nederlands, Engels, 
rekenen en cultuur & maatschap-
pij. Voorts praktijkvakken in de sec-
toren techniek (o.a. handvaardig-
heid en tekenen), welzijn en verzor-
ging (koken, huishoudkunde e.d.) 
en economie (informatiekunde, de-
tail – winkel/magazijn). Aan het ein-
de van het tweede leerjaar maken 
de leerlingen een keuze uit twee 
praktijkvakken die zij in het der-
de jaar in modulevorm gaan vol-
gen. Leerjaar 3 staat tevens in het 
teken van voorbereiding op de sta-
ge. Het bijzondere van deze vorm 
van onderwijs is, dat dit regionaal 
kan worden afgestemd. Dus reke-
ning houdend met de individuele 
mogelijkheden van de leerlingen en 
de gevestigde bedrijven. Meer in-
formatie treft u aan op de website:  
www.praktijkschooluithoorn.nl. 

Al met al heeft Uithoorn er een 
prachtige school met een nuttige 
vorm van onderwijs bij.

Harmonie van KnA behaalt op 
concours eerste prijs met promotie
Uithoorn - Zaterdag 26 november 
is de Harmonie van KnA op con-
cours geweest in het Fulcothea-

ter in IJsselstein. Dit concours werd 
georganiseerd door de Christelij-
ke Bond van muziekverenigingen 

in Oost en West Nederland (CBOW) 
voor Harmonie en Fanfare korpsen. 
Na maanden van repetitie en het 

ten gehore brengen van de te spe-
len muziekstukken op de jaarlijkse 
najaarsuitvoering van KnA op 5 no-

vember, was de dag van het con-
cours aangebroken waar de Har-
monie van KnA haar inzet aan een 
drietallig jury ten gehore zou gaan 
brengen. Het gehele Harmonie or-
kest was met supporters per bus 
naar IJsselstein vertrokken waar om 
half vier het inspeelnummer Con-
suelo Ciscar van Ferrer Ferran ge-
speeld zou worden, gevolgd door 
de muziekstukken Bulgarian Dan-
ces van Franco Cesarini en Dra-
gon Fight van Otto M. Schwarz. Om 
half vier betraden de 55 muzikanten 
van de Harmonie onder leiding van 
Ruud Pletting het podium waar ze 
in de 2e divisie als eerste Consuelo 
Ciscar speelden om de instrumen-
ten in te spelen.

Muzikaal
Het eerste muzikale stuk dat door 
de jury beoordeeld zou worden als 
Klein Repertorium was Bulgari-
an Dances van de componist Fran-
co Cesarini afkomstig uit Zuid Zwit-
serland. Hij maakte een aantal Bul-
gaarse volksliedjes die behoren bij 
het dagelijkse leven. De Bulgaarse 
volksmuziek heeft erg oude voor-
lopers en is gebaseerd op dansen 
met veel wisselingen in het ritme 
en kleine veranderingen in de toon-
hoogte van de begeleidende zang-
stemmen en instrumenten. Het is 
een prachtig nummer dat door de 
Harmonie geweldig ten uitvoering 
werd gebracht en dat na de laat-
ste slotnoten dan ook een daverend 
applaus van het aanwezige publiek 
mocht ontvangen.

Dragon
Het tweede muzikale stuk dat door 

de jury beoordeeld zou worden als 
Groot Repertorium was Dragon 
Fight van Otto Schwarz. Het is een 
muzikaal verhaal dat zich afspeelt in 
het dal van de Alpen van Liechten-
stein waar Gulfina ligt. Onder een 
overhangende rots is een grot waar 
een vreselijke draak leeft, die de be-
volking angst aanjaagt. Bovenop de 
Gulfina woont een reusachtige man. 
De bevolking vroeg hem de strijd 
aan te gaan met de draak. De reus-
achtige man ging op hun verzoek in 
en overwon met al zijn krachten de 
draak. Vanaf dat moment leven de 
mensen in vrede en welvaart. Een 
prachtig nummer met een fraaie in-
leiding en spanning waar je als pu-
bliek kippenvel van krijgt en waar 
de Harmonie dan ook het publiek 
mee wist te raken en wederom na 
de laatste slotnoten een daverend 
applaus mocht ontvangen.

Prijsuitreiking
Om half zes was de prijsuitreiking 
en was iedereen in spanning naar 
de beoordeling van de Jury. Bij het 
noemen van de naam Harmonie 
KnA was de spanning goed te voe-
len en kon de vreugde dan ook niet 
meer op toen bekend werd gemaakt 
dat voor Bulgarian Dance een pun-
tenaantal was behaald van 85,5 en 
ook voor Dragon Fight een punten-
aantal van 85,5. Dit was een totaal-
score van gemiddeld 85,5 punten en 
wat een 1e prijs met promotie op-
leverde. 
De inzet van dirigent Ruud Pletting 
en alle 55 Harmonieleden werd hier 
mee beloond en zij konden huis-
waarts keren met een goed en be-
vredigend gevoel.
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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

Een goudgele herfst
Dit jaar hebben we een late en lange herfst. Op 
een enkele lichte nachtvorst en wat waterkoude, 
mistige dagen na is het weer erg zacht. Het 
gevolg is dat veel (wilde) planten nog bloeien. 
Ook zijn er nog steeds paddenstoelen te zien.
De bladverkleuring en bladval van loofbomen 
verloopt dit jaar veel later dan normaal. Dit 
weekend viel me bijvoorbeeld op dat een groot 
deel van de veldesdoorn zijn goudgele blad 
nog bezit. Een mooi gezicht, tussen de verder 
kale beplanting.

Bladverkleuring 
in de herfst vind 
ik een van de 
mooiste natuur-
verschijnselen. 
Daarom voor 
mij geen coni-
feren in de tuin: 
die zien er altijd 
hetzelfde uit. 
Maar waarom 
verkleuren bla-
deren eigenlijk 
voordat ze op 
de grond vallen?
In bladeren van 
loofbomen zit 
chlorofyl. Chlo-
rofyl en zonlicht 
zorgen ervoor dat uit koolstofdioxide (uit de 
lucht) en water suikers en zetmeel gemaakt 
worden. Chlorofyl absorbeert alle zichtbare 
kleuren van het zonlicht behalve groen. Het 
groene licht wordt weerkaatst. En daarom zien 
wij planten als groen. Chlorofyl wordt het hele 
seizoen door nieuw aangemaakt.
Bladeren zorgen ook voor verdamping. Daar-
door gaat er steeds water met voedingstoffen 
vanuit de wortels naar de bladeren toe. In de 
winter is er door de kou bijna geen verdamping. 
Bovendien kunnen bladeren niet goed tegen 

vorst. Daarom zijn loofbomen in de winter liever 
hun bladeren kwijt. Op de grens van bladsteel 
en tak vormt de boom geleidelijk een kurklaag-
je. Hierdoor bereikt er steeds minder water de 
bladeren. En wordt er ook minder chlorofyl ge-
maakt. Daardoor verliezen de bladeren hun 
groene kleur. Andere kleurstoffen die ook in de 
bladeren zitten, worden dan zichtbaar. Welke 
kleur het blad krijgt, hangt af van de boomsoort, 
de plek waar de boom staat en het weer. Bo-
men met wat harder hout zoals eik, beuk, iep 

en esdoorn heb-
ben vaak meer 
bladverkleuring 
dan soorten met 
zacht hout zoals 
wilgen. In een 
rustige, zonnige 
herfst blijven de 
bladeren lang 
aan de bomen 
hangen. Dan 
kunnen we ook 
in Nederland 
genieten van een 
‘Indian Summer’ 
oftewel een ou-
dewijvenzomer.
Als de bladeren 
eenmaal op de 
grond liggen, 

worden ze bruin. De laatste kleurstoffen spoe-
len er dan uit. Vervolgens gaan bodemdiertjes, 
schimmels en bacteriën aan de slag om de 
bladeren om te zetten in waardevolle voedings-
stoffen, voor het volgende jaar. 

Ineke Bams
IVN-natuurgids

(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start er 
weer een natuurgidsenopleiding! Zie de web-
site voor meer informatie.)

Vocal Group BANT brengt intiem 
concert in St. Jans Geboorte
De Kwakel - Vocal Group BANT 
brengt op zaterdag 10 decem-
ber een intiem concert, waarin zij 
de Misa Criolla centraal stelt. Hier-
in neemt de Mijdrechtse Adriana 
Kegley-Stokkel de solo voor haar 
rekening.
Een ontmoeting van ingetogen pas-
sie en ontroering. Authenticiteit is 
wat deze mis verbindt met de vijf-
tien zangers van de Amsterdam-
se vocale groep. Met liefde verpan-
den ze hun hart en hun pure stem-
men aan de bijzondere Argentijn-
se klanken van de Misa Criolla. Hier 
omheen bouwt BANT een afwisse-
lend programma met muziek van-
uit de hele wereld. Divers in achter-
grond, en één in hun uitwerking op 
het publiek. 
Adriana Kegley-Stokkel heeft het 
zingen met de paplepel binnen ge-
kregen. Als kind zong zij bij diver-
se kerkkoren in De Kwakel. De laat-
ste jaren verzorgt zij zelf theaterpro-
gramma’s en deelt ze haar ervarin-
gen als zangcoach. Daarvoor so-
leerde ze regelmatig bij Da Capo’s 
Popkoor en was leadzangeres bij de 
Uithoornse coverband Mixed. En ze 
zingt met veel plezier in Vocal Group 
BANT. Met trots presenteert dit en-
semble deze Mercedes Sosa-waar-
dige soliste uit eigen gelederen!

Concert
De authenticiteit van de Misa Cri-
olla vormt de basis voor dit con-
cert van de vijftien zangers van Vo-
cal Group BANT. Begeleid door drie 
Zuid-Amerikaanse muzikanten die 
de passie en tradities in hun hart 
meedragen. 

In 1964 componeerde de Argen-
tijnse Ariel Ramírez een mis in het 
Spaans, de Misa Criolla. Het was 
één van de eerste missen die in een 
moderne taal geschreven werd: tot 
het Tweede Vaticaans Concilie in 
1963 mocht alleen Latijn gebruikt 
worden in de liturgie.
Daarna kreeg ook de eigen lands-
taal een rol, waardoor de viering 
dichter dan ooit bij de gelovigen 
werd gebracht. Ramírez versterkte 
dit in zijn mis door voort te bouwen 
op de lokale muzikale tradities, met 
ritmes en instrumenten uit het An-
desgebergte, zoals de bombo en de 
charango. Typisch voor de Argen-
tijnse ritmes is o.a. dat de maat vaak 
wisselt, iets wat we in Europa niet 

zo gewend zijn. Het resultaat is een 
meeslepende mis.
Artistiek leider Vocal Group BANT: 
Ronald Becker. Soliste: Adriana 
Kegley-Stokkel. Muzikanten: Alva-
ro Pinto, Orlando Minio en Renato 
Freyggang. 

Het concert vindt plaats in de 
R.-K. Kerk St. Jans Geboor-
te in De Kwakel, aanvang 20.30 
uur. Kaarten reserveren via
info@vocalgroupbant.nl of bel met 
0297-241136. Voorverkoop E-markt 
Schalkwijk (De Kwakel) en secreta-
riaat van de kerk St. Jans Geboor-
te. Kaartprijs 13,00 (voorverkoop) of 
15,00 (aan de kerk). Meer informa-
tie: www.vocalgroupbant.nl.

IVN-lezing over de eekhoorn
Regio - Voor komende dinsdag 6 
december heeft IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn Vilmar Dijkstra uit-
genodigd voor een lezing over de 
eekhoorn. Deze lezing wordt ge-
geven in NME-centrum De Woud-
reus aan de Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. De lezing begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis.
De eekhoorn, ook wel gewone of ro-
de eekhoorn genoemd, is een zoog-

dier die we in De Ronde Venen en 
Uithoorn niet tegenkomen. Toch 
kent bijna iedereen deze lucht-
acrobaat met pluimstaart. Hij komt 
voor in naaldbossen, parken en ge-
mengde bossen. Hij eet dagelijks 
wel vijf procent van zijn lichaamsge-
wicht aan plantaardig voedsel zoals 
boomzaden, knoppen en bladeren. 
Maar ook insecten, eieren en jon-
ge vogels staan op zijn menu. Net 

als veel andere knaagdieren legt 
de eekhoorn een wintervoorraad 
aan. Tijdens de lezing komen naast 
voedsel ook gedrag, voortplanting, 
levensverwachting en nestbouw 
aan de orde. Vilmar Dijkstra is me-
dewerker van de Zoogdiervereni-
ging. Deze organisatie zet zich in 
voor onderzoek naar en bescher-
ming van de Nederlandse zoogdie-
ren.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook: www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn.

Uithoorn - ‘Een massage is een 
heerlijke manier om te ontspan-
nen, maar ook doeltreffend om 
spieren lekker los te maken’ vertelt 
Maya van Wellness Massage Uit-
hoorn. Een kleinschalige massage-
praktijk met een warme, persoon-
lijke uitstraling. De massageprak-
tijk wordt gevoerd door Maya Jan-
sen, een wellnessmasseur met pas-
sie voor haar vak.
‘Het is belangrijk dat mensen hun 
persoonlijke balans (weegschaal) in 
de gaten houden. De belastbaarheid 
is datgene wat een mens kan heb-
ben en de belasting is de last die de 
mens draagt. Belasting is eigenlijk 
al stress maar dit is gezonde stress. 
Het houdt je alert. Gezonde stress 
is dus nog niet meteen ‘gevaar-
lijk’. Het wordt pas gevaarlijk wan-
neer stress erg lang aanhoudt. Met 
mijn massages kan ik je een stukje 
ontspanning bieden waardoor jouw 
weegschaal beter in balans kan blij-
ven. En dat is vooral in deze huidige 
drukke tijden, waarbij er veel wordt 
gevraagd van mensen maar mensen 
ook veel van zichzelf eisen, ontzet-
tend belangrijk om je prettig te blij-
ven voelen en gezond te blijven! 
Massages werken ook preventief. 
Aangeraakt worden is bovendien 
van levensbelang. Vrijwel iedereen 
vindt een hand op zijn schouder, aai 
over de bol of arm om zich heen erg 
fi jn. Wie bijvoorbeeld geen partner 
heeft, mist het knuffelen soms nog 
meer dan seks. Wetenschappelijk is 
aangetoond dat vroeggeboren ba-
by’s beter groeien als ze aangeraakt 
en gemasseerd worden. De uitwer-

king van massage mag niet onder-
schat worden’.
Praktijk
Wellness Massage Uithoorn is sep-
tember vorig jaar van start gegaan 
en in februari dit jaar zijn daadwer-
kelijk de deuren van de praktijk ge-
opend. Begin volgend jaar sluit 
Maya haar taken in dienstverband 
af en kan ze zich volledig wijden 
aan haar eigen onderneming. Maya 
vertelt: ‘Het is mijn mooiste belo-
ning om mensen die vermoeid zijn 
iets te kunnen bieden. Sommigen 
komen met enigszins ‘doffe’ ogen 
binnen (ze leven erg in hun hoofd, 

hebben last van de drukte, last van 
pijn(tjes) ). Ik laat ze even helemaal 
tot zichzelf komen. Ik geef ze ‘Ener-
gie’, oprechte aandacht en een luis-
terend oor. Door de ontspanning die 
ik geef zie ik ze dan met glanzende, 
zelfs twinkelende ogen vertrekken. 
Ze kunnen er weer tegenaan!’ Well-
ness Massage Uithoorn is dagelijks 
bereikbaar (ook op zaterdag en zon-
dag) van 10.00 tot 21.00 uur en er 
wordt uitsluitend op afspraak ge-
werkt. De praktijk is gevestigd aan 
de Gouwzee 35 in Uithoorn en is te-
lefonisch bereikbaar via 06-34 62 08 
75 (graag de voicemail inspreken).

D-F!NE wint podiumplek
Regio - Soulkoor D-F!INE heeft 
donderdagavond tijdens een spe-
ciale editie van het Open Podium 
Storm een plek veroverd op het gro-
te podium van Schouwburg Amstel-
veen tijdens de voorstelling Jeugd-
herinneringen van Danny de Munk 
& Henk Poort op dinsdag 3 janua-
ri 2012.
Schouwburg Amstelveen organi-
seert elk seizoen een aantal keer 
een Open Podium genaamd Storm 
waar amateurgezelschappen uit de 
regio de kans krijgen om te schit-

teren op een professioneel podium. 
Afgelopen donderdag stond Storm 
in het teken van een korenwedstrijd 
waar drie koren aan mee hebben 
gedaan.
Het Soulkoor D-F!INE uit Uithoorn 
ging er na een spannende strijd uit-
eindelijk vandoor met de hoofdprijs. 
Zij werden unaniem door een vak-
jury én het publiek gekozen tot de 
winnaar die op dinsdag 3 janua-
ri in de Grote Zaal van de schouw-
burg een gastoptreden mag verzor-
gen tijdens de voorstelling Jeugd-

herinneringen van Danny de Munk 
en Henk Poort.
De andere deelnemers waren Ope-
rette- en Musicalvereniging Am-
stelveen, die ook op 3 en 4 maart 
te gast is in de schouwburg met 
Kiss Me Kate, en Vrouwenpop-
koor Simply West. Kaarten voor 
zowel Jeugdherinneringen als 
Kiss Me Kate zijn te verkrijgen via 
www.schouwburgamstelveen.nl of 
de kassa van de schouwburg, tel. 
020 5475175 van dinsdag t/m zon-
dag van 12.00 tot 16.00 uur.

Wellness Massage Uithoorn: zorg 
voor jouw persoonlijke balans!

Winnaars Shakespeare Project 
‘A Midsummer Night’s Dream’
Regio – De winnende leerlingen 
van het Shakespeare project ‘A 
Midsummer Night’s Dream’, dat en-
kele weken geleden werd gehouden 
zijn bekend gemaakt. Zij ontvingen 

uit handen van docente Engels me-
vrouw Wilcox een envelop met een 
waardecheque ter waarde van 200 
euro. De keus was aan de leerlin-
gen uit Havo 4, een keer karten, 

paintball spelen of een dinerbon. 
De groep koos voor het laatste en 
was hier zeer content mee. De win-
naars gaan binnenkort met zijn zes-
sen uit eten.
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Uithoorn - Met een leuk Sinter-
klaasgedicht was de handbaljeugd 
van Legmeervogels een paar weken 
geleden uitgenodigd voor een ge-
zellig avondje.
Vorige week vrijdag 25 november 
was het dan zover en vierden ze het 
Sinterklaasfeest in het clubgebouw. 
Rond 17.30 uur kwamen alle jeugd-
teams met hun coaches en trainers 
de mooi versierde kantine binnenlo-
pen. Eerst werd er gezamenlijk ge-
geten en daarna werd het ‘Sinter-
klaas Cadeau Spel’ gespeeld.

De speelsters waren bijna klaar 
met het spel toen Sinterklaas met 
zijn Pieten ze met een bezoek ver-
rasten. De Sint had gehoord dat er 
sinds kort een heel nieuw D-team 
bij Legmeervogels was gekomen en 
daar wilde hij wel wat meer van we-
ten. Natuurlijk had de Sint voor ie-
dereen een cadeautje meegebracht. 
De kinderen hadden speciaal voor 
Sinterklaas nog een paar optredens 
voorbereid. De meisjes van het D-
team lieten een leuk dansje zien op 
het liedje Pi-Pa-Pepernoten en de 

A-jeugd had een ’warming-up’ be-
dacht op het liedje ‘Pietengymnas-
tiek’. Samen met alle andere teams 
lieten ze dit aan Sinterklaas zien en 
hadden duidelijk veel plezier met el-
kaar en de Sint.
Helaas was de tijd snel weer om en 
moest Sinterklaas weer op pad naar 
een volgend bezoek. 
Rond 21.00 uur werden alle kinde-
ren opgehaald en was de gezellige 
avond ten einde. Namens alle kin-
deren wil de organisatie de vrijwilli-
gers bedanken voor hun inzet. 

Uithoorn - Dat BeeBall stoer en 
flitsend is heeft een aantal klas-
sen in Uithoorn de afgelopen week 
wel gemerkt. Combinatiefunctiona-
rissen sport, Hester v.d. Putten en 
Marcella v.d. Broek, zijn een samen-
werking aangegaan met de KNBSB. 
De KNBSB biedt in de maanden no-
vember en december op zes Uit-
hoornse basisscholen BeeBall les-
sen aan. Ruim vijfhonderd Uithoorn-
se kinderen krijgen tijdens de regu-
liere gymlessen Beeball aangebo-
den. BeeBall lijkt op honk- en soft-
bal, maar is bijzonder geschikt voor 
de jongste jeugd door de eenvoud 
en dynamiek van het spel.

Alle leerlingen krijgen na de drie 
BeeBall lessen een aanmeldingsfor-
mulier voor de honk-  en softbalver-
eniging Thamen, waarmee ze zich 
kunnen aanmelden voor twee gra-
tis proeflessen. Mochten er kinde-
ren na de eerste les al enthousiast 
geworden zijn; kijk voor meer infor-
matie op de site: www.thamen.info.

Spelers van het KDO G-team 
ontvingen een vreemde brief...
De Kwakel - Enkele weken ge-
leden waren Wendy en Mirjam bij 
KDO. Ze liepen in de gang toen er 
opeens een vreemde man naar hen-
toekwam en een brief in hun han-
den stopte. Ze lazen de brief en dit 
stond erin: ‘Willen alle spelers, ou-
ders en begeleiding van het KDO G-
voetbal na de training op 26 novem-
ber naar de kleine kantine komen’. 
Wendy en Mirjam zijn nog achter de 
vreemde man aangerend, maar hij 
was al weg. 
Afgelopen zaterdag 26 november 
waren bijna alle spelers bij de trai-
ning, het was een normale training. 
Na de training liep de hele groep 
naar de kleine kantine en wat zagen 
ze daar?... Er stond een grote stoel in 
de kantine, er waren slingers opge-
hangen en er hing een slinger met 
‘Welkom Sinterklaas’. Zou dit voor 
de spelers van het G-voetbal zijn? 
Nee... want Jean Paul had verteld 
dat hij een film had gemaakt van de 
laatste wedstrijd en deze met hen 
wilde bespreken. Toen ze allemaal 
limonade hadden gekregen wilde 
Jean Paul beginnen maar Peter on-
derbrak hem, hij had een raar geluid 
gehoord. Iedereen moest stil zijn en 
goed luisteren naar dat rare geluid. 
Wat was dat toch voor geluid? Het 
leek wel of er iemand lag te snurken 
achter de bar. Bart mocht gaan kij-
ken. Hij deed dit samen met Peter, 
want het was wel een beetje eng. En 
wie lag daar achter de bar te snur-
ken... een Zwarte Piet !!!! 

Verbaasd
Wat deed die daar nu ? Bart mocht 
Zwarte Piet wakker maken en was 
zeer verbaasd dat Zwarte Piet zijn 
naam wist. Zwarte Piet vertelde dat 
hij in slaap was gevallen en Sin-
terklaas kwijt was. Hij vroeg of alle 
spelers hem wilden helpen zoeken. 
Als ze met z’n allen een sinterklaas-
lied zouden gaan zingen dat zou 
Sinterklaas dit misschien wel horen. 
De spelers konden gelukkig zo hard 
zingen dat Sinterklaas al snel bin-
nenkwam. Iedereen mocht bij Sin-
terklaas komen en van elke speler 
wist de Sinterklaas wel wat te ver-

tellen. Ook mochten sommige spe-
lers laten zien hoe goed ze konden 
voetballen. Lewis maakte zelfs een 
goal terwijl er 4 Zwarte Pieten op 
doel stonden. Beau moest een wed-
strijdje spijker poepen doen en won 
glansrijk van Zwarte Piet en Luc 
mocht laten zien wat hij niet alle-
maal met een bal kon. Ook moesten 
Wendy en Mirjam van de G1 bij Sin-
terklaas komen. Sinterklaas vertelde 
dat het maar goed was dat Mirjam 
en Wendy samen de G2 begeleiden, 
aangezien Mirjam net zoveel ver-
stand van voetbal had als van navi-
geren. Sint vergat alleen te vertellen 
dat er in de auto naar Naarden toe 
nog meer begeleiding in de auto zat 
en toen Mirjam vroeg hoe ze moest 
rijden ze allemaal zeiden; ‘gewoon je 
TomTom volgen’ !!!!!!!! En als Mirjam 

dan voor de verandering eindelijk 
eens luistert naar anderen en haar 
TomTom volgt en deze hen via een 
omweg naar Naarden stuurt het op-
eens de schuld is van Mirjam. 

Nadat iedereen bij Sinterklaas was 
geweest en een chocoladeletter, 
wat pepernoten en een zakje mun-
ten had gekregen was het tijd voor 
Sinterklaas om weer te gaan. Als af-
sluiting hebben ze samen met Sin-
terklaas en de Zwarte Pieten nog de 
polonaise gelopen en toen gingen 
de Sint en zijn Zwarte Pieten weer 
weg. Alle spelers, ouders en be-
geleiding willen Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten hartelijk bedanken 
voor hun bezoek en iedereen van 
het G-voetbal hoopt dat ze volgend 
jaar weer komen.

KDO handbal C1 wint spannende 
derby van Legmeervogels C1
Uithoorn/De Kwakel - Zaterdag 
19 november stond een spannen-
de derby op het programma voor de 
handbalmeiden van KDO C1. Vanuit 
De Scheg in Uithoorn hebben zij na 
een spannende wedstrijd de punten 
mee naar De Kwakel genomen.

Legmeervogels begon sterk aan de 
wedstrijd en nam al snel een 2-0 
voorsprong. Na deze voorsprong 
kwam KDO beter in het spel en 

met hard werken werd de 2-0 ach-
terstand nog voor rust omgebogen 
naar een 2-3 voorsprong voor KDO.
Na rust bleef het een spannende 
wedstrijd met twee hardwerkende 
teams.
Er waren kansen voor beide ploe-
gen. Halverwege de tweede helft 
liep KDO iets uit en was de stand 
2-5 voor KDO. De laatste minuten 
waren zeer spannend, Legmeervo-
gels kwam nog terug tot een doel-

puntverschil maar KDO bleef door 
goed verdedigend werk overeind. 
De eindstand was 6-7 in het voor-
deel van KDO.

Lijkt handbal jou ook zo leuk?
KDO handbal is altijd op zoek naar 
enthousiaste nieuwe leden. Er zijn 
teams in alle leeftijdscategorie-
en, vanaf 5 jaar ben je welkom. 
Mail voor meer informatie naar: 
handbal@kdo.nl.

De hardwerkende handbalmeiden van KDO C1!

BeeBall stoer en flitsend

Gezellig Sinterklaasavondje 
bij Legmeervogels Handbal

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 22 novem-
ber werd de zesde en laatste zitting 
in de tweede competitieronde ge-
speeld. Het was het uur der waar-
heid wat betreft promotie en degra-
datie.
A lijn: Het veld met 17 paren werd 
aangevoerd door Jetty Weening met 
invaller Greet van den Bovenkamp 
zij scoorden 60,42%: op de voet ge-
volgd door Agnes de Kuijer en Kit-
ty van Beem met 60,30%; de der-
de positie was voor Renske Visser 
en Francis Terra met 58,45% en de 
vierde plaats voor Reina Slijkoord 
en Rita Vromen met 58,15%. Voor 
de competitiestand van de A lijn 
betekent het dat de koplopers zijn: 
Kitty van Beem en Agnes de Kuij-
er met een gemiddelde over 6 zit-
tingen van 56,99%, gefeliciteerd da-

mes! De tweede plaats is voor Elly 
van Nieuwkoop en Jessie Piekaar 
met 55,73%, terwijl de derde positie 
is voor Thecla Maarschalk en Rees 
van der Post met 54,00% en de vier-
de plaats wordt ingenomen door 
Nel Bakker en An van der Poel met 
52,81%. 
B lijn: Hier bestond het veld slechts 
uit 11 paren; grandioos aan top 
stonden Trees Ellerbroek en Mita 
Maas met 61,46%, de tweede plek 
was voor Mieneke Jongsma en Hil-
ly Cammelot met 57,71%, terwijl de 
derde plaats werd ingenomen door 
het combipaar Jany van der Ent en 
Floor Janssen met 54,27%, zij wer-
den op de hielen gezeten door An-
net Roosendaal en Rini Tromp met 
54,17%. Dan de competitiestand: 
met een gemiddelde na zes zittin-

gen, het zal u niet verwonderen, 
Mieneke Jongsma en Hilly Camme-
lot met 56,81% staan deze dames 
aan de top, op de tweede plaats 
met 55,96% Gertrude Doodkor-
te en Floor Janssen, na de prachti-
ge eindsprint veroverden Trees El-
lerbroek en Mita Maas de derde 
plaats met 52,03%, de vierde plaats 
is voor Ploon Roelofsma en Marja 
Slinger met 51,79%. Deze vier pa-
ren mogen dus de volgende keer in 
de A lijn hun krachten tonen. In de 
B lijn worden verwelkomd de paren: 
Ans Pickkers en Loes Wijland, Co-
rinne van der Laan en Anne Tols-
ma, Froukje Kraaij en Anneke van 
der Zeeuw en Ted Brand en Alice 
Oostendorp. Volgende week begint 
’Hartenvrouw’ aan de laddercom-
petitie voor de hoognodige variatie. 
Voor inlichtingen over Hartenvrouw 
kunt u terecht bij Mieneke Jongs-
ma: wjongsma@hotmail.com.
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Laatste prijzen Amstelplein Jubileum prijzenfestival uitgereikt

Winnares van de scooter: 
‘Geweldig, fantastisch, wat ben ik hier blij mee!’

Uithoorn - Zaterdagmiddag 
zag het werkelijk weer zwart 
van de mensen in winkel-
centrum Amstelplein in Uit-
hoorn. En niet omdat er zo-
veel Zwarte Pieten waren, dat 
waren er maar drie, maar om-
dat de winkeliers zaterdag de 
laatste prijzen uitdeelden van 
hun Jubileum Prijzenfestiva-
lactie. En die prijzen logen er 
niet om: een fiets ter waarde 
van 500 euro, een reischeque 
ter waarde van 500 euro, een 
lcd televisie ter waarde van 
500 euro en de hoofdprijs een 
scooter ter waarde van 1000 
euro. Veel hoefde je niet te 
doen om kans te maken op 
een van deze prachtige prij-
zen: boodschappen doen bij 
minimaal drie winkels die be-
horen bij winkelcentrum Am-
stelplein, bij elkaar voor mini-
maal 50 euro aan kassabon-
nen in een enveloppe doen, 

naam en adres erop, in een 
bus stoppen en.... er zijn tij-
dens de prijsuitreiking. Was je 
er niet, dan werd er opnieuw 
getrokken. Maar... iedereen 
was er duidelijk, want iedere 
naam die werd genoemd was 
aanwezig. 
De gelukkige winnaars: de 
scooter ging naar Pia Heems-
kerk uit De Kwakel, de reis-
cheque naar L. Tsitischrili uit 
Uithoorn, de fiets naar H.M. 
Pieplenbosch uit Uithoorn, 
de lcd televisie naar de fa-
milie Baris uit Uithoorn en 
nog een fiets werd gewonnen 
door Corina Smit uit De Kwa-
kel. En zo werd het jubileum-
jaar van Winkelcentrum Am-
stelplein afgesloten. Maar 
niet getreurd, de winkeliers 
zullen zeker weer van zich la-
ten horen. Steeds weer orga-
niseren zij leuke acties voor 
u, hun klanten...
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De Bikkels kampioen honk-
baltoernooi Spel en Sport
Regio - Afgelopen week vond voor 
de 3e keer het Kees van Ankeren 
stoelhonkbaltoernooi plaats. Eigen-
lijk is stoelhonkbal geen goede be-
naming. De spelers moeten wel de-
gelijk staan en naar de honken lo-
pen. Als de deelnemer niet speelt, zit 
hij/zij in afwachting van de volgen-
de beurt op een stoel. Het is een leuk 
spel met een prettige sociale kant. 
Er is veel contact met elkaar en na 
het spel wordt er samen nog gezel-
lig nagepraat en wat gedronken. 
Stoelhonkbal is geschikt voor jong 
en oud, maar bij Spel en Sport wordt 
het door senioren gespeeld, Er zijn 
twee teams van zes tot negen perso-
nen elk. Ieder teamdeelnemer heeft 
drie ‘ballen’. Deze ballen moeten in 
de gaten (honken) gegooid worden. 
De afstand tot de bak is vier me-
ter. De spelregels zijn als die van het 
echte honkbal. Kom eens kijken of 
meedoen! Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur wordt er gespeeld 
in dorpscentrum De Willisstee te Wil-
nis, onder leiding van docente Joke 
van Diemen. Er worden ook regelma-
tig toernooien gespeeld in en buiten 
De Ronde Venen.

Kantine
Het toernooi werd gespeeld in de 
kantine en met hulp van vrijwilligers 
van Argon en van Spel en Sport De 

Ronde Venen. Aan het toernooi na-
men zes teams deel, uit o.a. Haarlem, 
Uithoorn en De Ronde Venen, waar-
onder een team met deelnemers van 
‘t Anker. In het inloophuis ’t Anker, 
welke eveneens gastvrijheid aange-
boden krijgt in de kantine van Argon, 
is iedereen welkom die met kanker 
in aanraking is gekomen. Dit kan zijn 
als patiënt, ex-patiënt of als familie, 
nabestaande of anderszins betrok-
kenen. Twee teams uit IJmuiden had-
den zich vanwege de slechte weers-
omstandigheden, dichte mist, afge-
meld. Alle teams met begeleiding 
werd om 10.00 uur welkom gehe-
ten met koffie met wat lekkers. Daar-
na werd een aantal wedstrijden ge-
speeld. Het leek soms of Ajax en Fe-
ijenoord aan het spelen waren, ech-
ter zonder geschreeuw, gevloek en 
geschop. Er werd gejuicht, gelachen 
en gebruld.

Tussen de wedstrijden werd een 
lunch aangeboden. Hierna werden 
de laatste wedstrijden met nieuwe 
kracht weer gespeeld. Na een zeer 
sportieve en gezellige wedstrijddag 
werd door de wethouder van onder 
andere ouderenbeleid in de gemeen-
te De Ronde Venen, mevrouw Erika 
Spil, de prijzen aan de teams uitge-
reikt. Elke deelnemer en vrijwilliger 
kreeg een herinneringscertificaat.

Wie heeft de langste 
adem bij BVU?
Uithoorn - Op maandag 21 novem-
ber speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) alweer de 5e ronde 
in de 2e parencompetitie. Met een 
monsterscore hebben Leo en Henk 
inmiddels de kop overgenomen in 
de A-lijn, maar met nog 1 ronde te 
gaan en een pelotonnetje van 4 pa-
ren er vlak achter, wordt het span-
nend. In de B-lijn kunnen An en 
Bert rustig aan doen. Met maar liefst 
ruim 4% voorsprong op de nummer 
2 zijn zij haast zeker van promotie.

Het verschil tussen 4 en 5 is van 
dien aard dat gesteld kan worden 
dat de promovenda wel haast be-
kend zijn. Maar… de strijd is pas 
gestreden als de laatste kaart ge-
speeld is.

De uitslagen: 
A-lijn: 
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 64,93%
Greet & Henk Stolwijk 58,33%
Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit 53,82%
Bep & John de Voijs 53,13%

Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg 52,08%
To van der Meer &
Benjamin Klooster 50,69%

B-lijn: 
Monique Verberkmoes &
Jan van Beurden 65,77%
An & Bert Pronk 62,20%
Marijcke &
Gouke van der Wal 60,12%
Theo Vermeij & Ada Bernardt en  
Riki Spook & Hans Geels 57,44%
Wim Baars & Marcel Dekker en  
Cees Harte & Jan Visser 54,76%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met de 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Erop of eronder bij Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - De voorlaatste zitting 
parencompetitie bracht het ‘mes op 
tafel’ bij de promotie en degradatie 
kandidaten.
Het epicentrum ligt, zoals meestal 
gebruikelijk, in de B- lijn waar zo-
wel bevorderd als verwijderd wordt!
An & Jan van Schaick deden een 
vooralsnog geslaagde ontsnap-
pingspoging uit de gevarenzone 
door eerste te worden. Belangrijker 
nog was het percentage van 58,33% 
waardoor de benauwde vijfde plek 
van onderen voorlopig uit het zicht 
is.
Voor Floor Janssen & Tonny de Jon-
ge speelden andere belangen. Hun 
tweede plaats met 56,60% brengt ze 
in een riante promotie positie. Wou-
da Roos & Gijs de Ruiter scoorden 
een drietje met 54,51% waardoor 
ze Nel & Adriaan Koeleman, hoe-
wel die keurig vierde werden met 
53,13%, tot op vierhonderdste pro-
cent van hun springplank naar de 
A- lijn zijn genaderd!
Gerda Bosboom & Anneke van der 
Zeeuw werden deze keer vijfde met 
52,08% waardoor hun eerste pro-
motieplaats nog even veilig gesteld 
is.
Onderaan is het doek vrijwel geval-
len voor Lous Bakker & Debora van 
Zantwijk en ook voor Sonja & Hans 
Selman lijkt “ontsnappen kan niet 
meer” van toepassing.
Jan Belderink & Theo Janssen en 
Elisabeth van den Berg & Maarten 
Breggeman staan slechts tweehon-
derdste procent van elkaar en heb-
ben zeker nog een kans om de oe-
ver te bereiken.
Dan moeten Heleen & Mees echter 
wel even contrecoeur meewerken.
In de C- lijn verdeelden de kan-
didaten voor de B de buit van de-
ze avond. Nu trokken Tini & Johan 

Lotgerink aan het langste eind met 
62,50% als eerste. Marjan & Jan Wil-
le namen genoegen met plaats twee 
en 61,25% gevolgd door Tini Geling 
& Jo Wevers met 59,90% als der-
de. Lenie Pfeiffer & Hetty Houtman 
hadden met 55,73% als vierde ge-
noeg om op de derde plaats te blij-
ven. Atie de Jong & Evert Wevers 
haalden met 48,75% de vijfde plaats 
binnen, maar het kunnen bedreigen 
van Tini & Johan lijkt toch een brug 
te ver.
De A-lijn gaf het vertrouwde beeld 
van Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister op 1 met nu 64,24%.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst wa-
ren deze maal in goeden doen als 
tweede met 60,42% en ook Jan Eg-
bers & Ben Remmers scoorden 
goed met 57,29% als derde.
Ook behorend tot de vaste waar-
den van deze lijn kwamen Andre 
van Herel & Cora de Vroom op plek 
vier uit met 56,25%. Lijnie Timmer, 
nu weer met vaste maat Jan Scha-
vemaker, werd vijfde met 53,47%.
Onderaan ontbeert het percentage 
van Gerda van Liemt & Els van Wijk 
elke hoop en ook voor To van der 
Meer & Anne Tolsma gaat het licht 
van de A zo goed als zeker uit.
Anton Berkelaar & Wil van der Meer 
staan weliswaar vlakbij Froukje 
Kraaij & Rini Tromp, maar Joop van 
Delft & Dick Licht zijn met een ver-
schil van bijna 2% toch aardig veilig.
Denkt u ook tegen de wurgende 
spanning van slagen of falen be-
stand te zijn, doe dan mee met de 
competitie van Bridgevereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.15 uur in de barzaal van sport-
hal De Scheg.
Inlichtingen bij het secretariaat:  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Erwin Koopstra met winst 
op zak na Ringvaartloop
Aalsmeer - Zondag 27 november 
werd de Ringvaartloop in Aalsmeer 
door diverse Steenbok RunningTe-
am -en AKU atleten gelopen. De 
winderige weersomstandigheden 
maakten het de deelnemers niet erg 
gemakkelijk. Desondanks heeft Er-
win Koopstra deze 5 km gewonnen 
in 17.12,0, gevolgd door nummer 2 
AKU-atleet Sjoerd Heemskerk die 
17.44 hiervoor nodig had. Zijn broer-
tje Thijs Heemskerk kwam als 16e 
over de meet na 23.08. Ook AKU-
atleet Theo van Rossum heeft goed 
gepresteerd en werd 4e in 19.28.
Diezelfde zondag werd ook de Ta-
ta Steel Runnersworld cross in Wijk 
aan Zee gelopen. Bij deze cross 
stonden Steenbok RunningTeam at-
leten Lotte Krause en Marcel Pool 
aan de start. Lotte deed mee aan de 
3,3 km en Marcel aan de 10,4 km. 
Lotte had bijna geen tegenstand en 
kwam na 14 minuten over de finish, 
waarmee ze deze wedstrijd won. Dit 
was vooral te danken aan de steile 

heuvel die in het parcours te vinden 
was en die Lotte goed overmeester-
de. Marcel Pool had flink last van 
de stevige wind, maar kwam over 
de streep na 42.17,0 waarmee hij 3e 
werd in zijn categorie en 5e overall. 
Ook de Internationale Warandeloop 
in Tilburg vond afgelopen weekend 
plaats. Eén van de deelneemsters 
was Tinka Offereins, die meedeed in 
de categorie meisjes junioren A. Zij 
liep de korte cross, een afstand van 
2500 meter, en eindigde in 9.24 de-
ze race op een 24ste plaats. Ze liep 
een zeer sterke race in een drukbe-
zet veld, een prima prestatie dus! 
Ook AKU-atlete Evelien Hooijman 
die meedeed in de categorie meis-
jes junioren C, afstand 2200 meter 
kwam aan de start en zij werd 13e 
in een veld van 39 atletes. Ze reali-
seerde een tijd van 8.36. Haar zusje 
dat meedeed in de categorie meis-
jes junioren D 2e jaars, afstand 1700 
meter, finishte in een tijd van 6.48 en 
werd daarmee 49ste.

Afsluitende bingomiddag 
UWTC BMX drukbezocht
Uithoorn - Zondag 27 november 
vond weer de jaarlijkse bingomid-
dag van UWTC BMX plaats in de 
kantine aan de Europarei. Het lijkt er 
op dat men een grotere ruimte no-
dig heeft voor dit evenement, ook dit 
jaar stonden de prijzen en bloemen 
buiten in een tent, zodat iedereen 
binnen kon zitten. Hun vertrouwde 
ballendraaister Ans en de praatjes-
maker Willem deden weer hun ui-
terste best om ervoor te zorgen dat 
de nummers goed genoemd en ge-
controleerd werden. Er waren in ie-
der geval weer genoeg prijzen waar 
uit gekozen kon worden. De hoofd-
prijs, een mooie loungeset voor bui-
ten, was weer ter beschikking ge-
steld door Tuincentrum Het Oosten 
uit Aalsmeer. De bloemen voor al-
le kampioenen werden gesponsord 
door bloemenboetiek John uit Vin-
keveen. Verder hebben ze prijzen 
gekregen van Wonders dameskle-
ding en accessoires uit Mijdrecht, 
Lef BV logistiek uit Uithoorn en van 
diverse leden van de BMX. Allemaal 
natuurlijk hartelijk bedankt voor de 
bijdrage!
Tussen de bingoronden werden de 
uitslagen bekendgemaakt van het 
tijdrijden en de clubcompetitie. 

Bekers
De clubcompetitie is altijd wel al be-
kend bij de meeste deelnemers, wel 
leuk dat je dan nog een mooie be-

ker krijgt. En deze keer werden de 
bekers uitgereikt door twee Zwar-
te Pieten! Ze bleven de hele middag 
helpen en speelden ook nog een 
rondje mee. De uitslag van het tijd-
rijden blijft altijd geheim tot de bin-
gomiddag. Dit jaar was het verschil 
tussen de nummers 1 en 10 mini-
maal. Welgeteld 1 seconde, kun je 
nagaan wat de tussenliggende ver-
schillen waren! Helaas voor de num-
mer 1 van vorig jaar werd hij nu 2e. 
De wisselbeker ging deze keer naar 
Olaf van der Wijngaard. Ook niet on-
belangrijk is het om te melden dat 
UWTC als vereniging dit jaar de Piet 
Ende bokaal gewonnen heeft, dat 
houdt in dat de vereniging de mees-
te punten bij elkaar gereden heeft in 
de BMX West Competitie. En ook in 
de Noord-Holland Competitie was 
UWTC de beste vereniging. Na het 
spelen van de 4 bingoronden en het 
uitdelen van alle bekers en bloemen 
kon iedereen met een tevreden ge-
voel naar huis. Nu even een winter-
stop om in het nieuwe jaar weer met 
frisse moed te gaan trainen. Kijkt u 
voor de hele uitslag van de club-
competitie en het tijdrijden op onze 
website, www.uwtc.nl/bmx

Op bovenstaande foto ziet u de trot-
se winnaars van onze jongste rijders 
in de clubcompetitie: Rens Gröm-
mel, Joel Rijneker, Jur de Beij, Jes-
sy Soede en Bas v/d Linden.

Tweede competitieronde 
bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 24 november 
startte de tweede competitieronde 
bij Bridgeclub ABC.
De leden dachten dat er gestart zou 
worden met het huldigen van de 
kampioenen van de eerste ronde, 
er waren winnaars die zich speciaal 
voorbereid hadden en hun mooi-
ste outfit uit de kast gehaald had-
den, maar helaas, of de wedstrijd-
commissie is het vergeten of omdat 
zij toch wel heel erg het derde com-
missielid miste weet men niet, maar 
wat in het vat zit verzuurt niet.
Ook werd de literaire medewer-
ker er fijntjes op gewezen dat hij in 
een van zijn verslagen, terecht me-
moreerde dat van alle paren, bij het 
paar Jan Visser en Lyda Zondag de 
man als eerste genoemd werd, nu 
was dezelfde fout gemaakt bij het 
paar Arnold van Dijk en Nel Groven. 
Er werd aan 13 tafels gebridged, er 
waren nogal wat paren die de griep-
prik hadden gehaald en zich niet zo 
lekker voelden, het is niet bekend of 
het door de prik komt of gewoon de 
tijd van het jaar is, maar de opkomst 
viel iets tegen.
Zeven in de A-lijn en zes in de B-
lijn, gelukkig had de wedstrijdcom-
missie zijn uiterste best gedaan om 
zoveel mogelijk speelsters/spelers 
te laten spelen, zodat er geen stil-
zitters waren. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 

voor het paar Greet de Jong en Roel 
Knaap met 64,93 %, dit paar zet de 
goede lijn uit de eerste ronde weer 
voort.

Tweede werd het paar Nel Heilman 
en Hetty Houtman met 61,81%, dit 
paar had hun opmars in de eerste 
ronde te laat ingezet en dachten ze-
ker ‘nu starten we maar gelijk sterk’.
Derde werd het paar Siep Ligten-
berg en Piet Hoogenboom met 
55,56%, dit paar is denkelijk de in-
zinking van de eerste ronde te bo-
ven en weer meedoet om de prijzen.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Henny en Lucas 
v.d. Meer met 66,25  %, een gewel-
dige score van dit team, het lijkt wel 
of zij weer terug willen naar de A-
lijn.
Tweede werd het paar Corry Snel 
en Lenie Veninga met 61,67%, Lenie 
heeft een nieuwe tactiek ontwik-
keld, voordat zij begint kijkt zij de 
tegenstander diep in de ogen.
Derde is het paar CorryH Snel en 
Netty Walpot met 59,58%.
Het valt op dat in de B-lijn bij de 
eerste 4 wel erg hoge scores wer-
den gemaakt, want ook het paar 
Ada Groenewegen en Marthe Pijn-
appels scoorde er vrolijk op los. Vol-
gende week wordt de tweede com-
petitieronde gespeeld met weer 
nieuwe kansen voor iedereen.

Team De Ronde Venen en 
Alpe d’HuZes
De Ronde Venen - Team De Ron-
de Venen: zes mensen met allemaal 
verschillende motivaties, maar sa-
men één en hetzelfde doel: zoveel 
mogelijk geld bij elkaar fietsen voor 
Alpe d’HuZes. Dat is het doel van 

het Alpe d’HuZes Team De Ronde 
Venen. Een team dat bestaat uit 5 
mannen en 1 vrouw:  Andre Kroeze. 
Angeli van der Elst, Rik van der Elst, 
Ed Woons, Michael Bink en Kees-
Jan Koedam. Met zijn zessen zullen 

ze op 6 juni tijdens de Alpe d’HuZes 
proberen om de Alpe d’Huez zo 
vaak mogelijk te bedwingen. Het 
team heeft zich als doel gesteld om 
40.000,- euro bij elkaar te fietsen.
Om dit bedrag bij elkaar te krij-
gen zoeken zij sponsors, groot en 
klein. Iedere cent wordt enorm ge-
waardeerd. Mocht u willen spon-
soren, kijk dan voor meer info op 
www.ad6teamderondevenen.nl en 
klik op de ‘doneren-knop’. Zij zullen 

u via deze krant op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen en ge-
beurtenissen rondom Team De Ron-
de Venen.

Wat is Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een stichting die 
verbonden is aan het KWF Kanker 
Bestrijding waarbij fietsers geld bij-
een fietsen en waarmee zij een bij-
drage leveren aan de strijd voor de 
overwinning op kanker. Op twee 
dagen wordt de legendarische Alpe 
d’Huez tot 6 keer aan toe beklom-
men. Een bijna onmogelijke opgave. 
Alpe d’HuZes zal een beroep doen 
op al die mensen die zich bij hen be-
trokken voelen. Om hun grenzen te 
verleggen: bij het werven van spon-
soren, het zo vaak mogelijk beklim-
men van de Alpe d’Huez, het orga-
niseren van een enorm evenement 
zonder dat het een cent kost, of het 
opzetten van een medisch program-
ma dat de gezondheidszorg revolu-
tionair gaat veranderen. Elk resul-
taat dat ze behalen (hoe onrea-
listisch het van tevoren misschien 
ook leek) motiveert hen de grenzen 
weer op te zoeken, de lat weer ho-
ger te leggen. Alpe d’HuZes han-
teert een strikt antistrijkstokbeleid. 
Alleen daardoor kunnen ze garan-
deren dat 100% van het ingezamel-
de geld ook daadwerkelijk ten goe-
de komt aan het onderzoek naar de 
bestrijding en preventie van kanker. 
Zij vragen uw steun niet voor hen-
zelf maar voor al die mensen die het 
zo hard nodig hebben! Ook voor dit 
team geldt: opgeven is geen optie!

Wisselbeker
De wisselbeker werd door de naam-
gever Kees van Ankeren voor het 
tweede jaar uitgereikt aan het team 
De Bikkels uit Wilnis, een team van 
Spel en Sport. Het toernooi is mo-
gelijk gemaakt door Reurings On-
roerend Goed uit De Ronde Venen. 
Deze sponsor hecht er waarde aan 
dat de oudere inwoners plezier kun-
nen hebben na een leven van wer-
ken en zorg. 
Zodoende konden de spelers voor-
zien worden van koffie met wat lek-
kers, een lunch en een drankje. Om 
15.00 uur was de spannende wed-
strijddag beëindigd en konden de 

deelnemers met een blij gevoel huis-
waarts gaan. De sponsor heeft op-
nieuw zijn geldelijke steun toege-
zegd voor het vierde Kees van An-
keren stoelhonkbaltoernooi in 2012.
Einduitslag:
1. De Bikkels De Ronde Venen 
2. De Stee-inners De Ronde Venen 3. 
De Schotermuggen Haarlem
4. De Blue Diamonds Uithoorn
5. De IJsvogels Uithoorn  
6. De Ankermaatjes
          De Ronde Venen
Voor meer informatie over stoel-
honkbal en andere activiteiten be-
zoek dan de website : www.spelen-
sportdrv.nl
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Uithoorn - Het was weer een gezellig weekend 
bij winkelcentrum Zijdelwaard. Zaterdag was 
er volop spektakel voor de kinderen. Sinterklaas had 
een vijftal Pieten vrijgemaakt die met de kinderen leuk 
gingen knutselen en natuurlijk hadden ze ook weer zak-
ken vol lekkers bij zich. Samen met de Pieten op de foto? 
Geen piet? Het kon allemaal. 
Zondag was het ook gezellig in Zijdelwaard. Albert Heijn, 
Boetiek de Boet, C1000 Reurings, Jamin, Nelson Schoe-
nen, Perlo Plaza, Shoeby Fashion, Stoop drogisterij en 
parfumerie, Trekpleister en Verheggen � eur waren open 
om hun klanten een extra gelegenheid te bieden hun in-
kopen te doen. Voor de kinderen was Sinterklaas er met 
enkelen van zijn Pieten, die graag met ze op de foto ging. 
De foto’s zijn te zien op de Zijdelwaard site:
www.winkelcentrum-zijdelwaard gratis en te downloa-
den. Ook konden de kinderen bij C1000 Reurings zelf pe-
pernoten bakken. Kortom: een reuzegezellig weekend 
bij Winkelcentrum Zijdelwaard.

Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 
Gezellig knutselen met 

KNUTSELPIETEN KNUTSELPIETEN KNUTSELPIETEN 
in Winkelcentrum Zijdelwaard
in Winkelcentrum Zijdelwaard
in Winkelcentrum Zijdelwaard
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Sinterklaas bezoekt de jongste 
voetballers van Legmeervogels
Uithoorn - Vorige week woensdag 
23 november scheen de zon vol-
op op Sportpark De Randhoorn. Er 
stond een afwisselend voetbalcircuit 
klaar voor alle F-teams en mini’s van 
Legmeervogels. 
De jongens en meiden deden erg 
hun best, in de hoop dat Sinterklaas 
en de Zwarte Pieten ook een bezoek 
kwamen brengen.
Even na half vier klonk er getoeter 
en stapten Sinterklaas en vijf Zwar-
te Pieten het prachtige kunstgras-
veld op. De voorzitter van Legmeer-
vogels heette Sinterklaas van harte 
welkom. De voetbalkunsten van alle 
F- en minipupillen werden bewon-
derd. De Zwarte Pieten deden vol-
op mee met voetballen. Hoewel… 
er waren ook Pieten bij die nog wel 
een paar voetbaltrainingen kun-
nen gebruiken. Alle teams moch-
ten met Sinterklaas en Zwarte Piet 
op de foto. Het middagprogramma 

werd vervolgd in de sportkantine, 
daar was het tijd voor limonade en 
strooigoed.  Er werd gezongen en 
gedanst, de jongleur Piet gaf nog 
een spectaculaire show weg. Som-
mige teams mochten ook nog bij 

Sinterklaas op het podium komen. 
Aan het eind van deze middag had 
Sinterklaas nog voor alle voetballers 
een cadeautje.
Het was een gezellige middag bij 
Legmeervogels!

Legmeervogels zaalvoetbal 
1 wint in spannende derby
Uithoorn - Op vrijdag 25 november 
moest Legmeervogels aantreden 
tegen streekgenoot Farregat 1 uit 
Aalsmeer. Daar spelen twee oudbe-
kenden van Legmeervogels Zondag 
1, namelijk Robin Oussoren en Bas 
den Daas. Helaas was er weer een 
aantal afwezigen te noteren, waar-
door dit een aderlating was op zo-
wel defensief als aanvallend opzicht. 
Verdedigers Coen van Weerdenburg 
en Dennis Rijnbeek waren beiden 
geblesseerd, en de aanvallers die 
ontbraken waren Stefan van Pier-
re (werk) en Tim Mollers (vakan-
tie). Daarnaast ontbrak Mark Rut-
gers vanwege zijn voetbalstage in 
Vietnam. Degenen die het moesten 
gaan doen waren Mels Bos, Patrick 
Woerdeman, Jordi en Jasper van 
Gelderen, Dimitri Sahertian en Sjors 
den Hollander. Positief punt ten op-
zichte van vorige week was dat er 
nu wel een wissel op de bank zat.

Zelfde
De eerste helft was eigenlijk con-
stant hetzelfde beeld te zien. Leg-
meervogels liet zich zakken en liet 
de tegenstander het werk doen. Far-
regat is een aanvallend ingestelde 
ploeg die probeert met goed voet-
bal de tegenstander te ontregelen. 
Maar door zeer compact te verde-
digen maakte Legmeervogels het de 
tegenstander zeer moeilijk om aan-
vallend iets aan te kunnen richten. 
Door een hecht collectief en onder-
ling goed met elkaar te communi-
ceren stond de verdediging als een 
huis. En zoals altijd wanneer de te-
genstander wel een gaatje wist te 
vinden in de verdediging van Leg-
meervogels, stond daar Jasper van 
Gelderen om het doel schoon te 
houden. Legmeervogels loerde op 
de counter en kwam er een aantal 
keer gevaarlijk uit. Dit is het spelle-
tje dat Legmeervogels graag speelt 
en waar het goed in is. 

Onhoudbaar
De score van 0-0 bleef lang op het 
scorebord staan door goed verde-
digen van beide ploegen, maar uit-
eindelijk werd de ban gebroken in 
de 18e min van de eerste helft. Di-
mitri bracht Mels in stelling en de-
ze draaide snel weg van zijn tegen-
stander en schoot de bal hard en 
onhoudbaar in de linkerhoek bin-
nen, 1-0. Daarna kreeg Legmeer-
vogels een dot van een kans om op 
2-0 te komen. Uit een counter kwam 
Legmeervogels met Mels en Dimi-
tri in een 2 tegen 1 situatie. Mels 
gaf de bal breed op Dimitri en de-
ze had de bal voor het inschieten. 
Maar hij wilde niet zelfzuchtig zijn 
en legde de bal vervolgens weer te-
rug op Mels, maar deze pass was te 
onnauwkeurig om er een doelrijpe 
kans van te maken, helaas dus nog 
steeds 1-0. En een actie van Patrick 
Woerdeman had een beter lot ver-
diend. Door goed doorjagen op de 
verdediger van Farregat veroverde 
hij de bal en kwam daardoor in een 
1-op-1 situatie met de keeper. Maar 
de scheidsrechter floot om ondui-
delijke reden af, waardoor wederom 
een scoringskans om zeep werd ge-

holpen. De rust werd dan ook in ge-
gaan met een 1-0 voorsprong voor 
de Legmeervogels.

Compact
De 2e helft was hetzelfde spel-
beeld te zien als in de 1e helft. Een 
compact terugzakkend verdedi-
gend Legmeervogels dat loert op 
de counter, tegenover een aanval-
lend Farregat. Farregat had dan ook 
voornamelijk balbezit, maar als Leg-
meervogels eenmaal aan de bal was 
kwam men daar voetballend vaak 
goed en gevaarlijk uit. Uit één zo’n 
situatie kwam dan ook een doel-
punt. Door een zeer fraaie actie 
van Jordi van Gelderen, waarbij hij 
een aantal tegenstanders het bos in 
stuurde en hard op doel schoot, viel 
de bal via een voet van de tegen-
stander het doel in, 2-0 in de 5e min.
Qua spelbeeld leek het er niet op 
dat Legmeervogels zou gaan ver-
liezen. Door als een hecht collectief 
te verdedigen en het balletje in de 
ploeg proberen te houden, werd de 
tegenstander weinig kans geboden. 
Maar toch viel de aansluitingstref-
fer in de 12e min. Robin Oussoren 
(oude bekende van Legmeervogels) 
schoot de bal knap in via de binnen-
kant van de paal, 2-1. 
Nu werd het toch weer spannend en 
Farregat begon meer druk te zetten 
op de verdediging van Legmeervo-
gels, waarbij ook hun keeper mee 

ging voetballen. Met kunst en vlieg-
werk werd het doel van Legmeer-
vogels schoon gehouden en vaak 
in de counter had Legmeervogels 
kans om de voorsprong verder uit te 
breiden. Door tot twee keer aan toe 
goed doorjagen van Patrick Woer-
deman op de keeper, kwam hij voor 
open doel in scoringspositie, maar 
werd hij afgefloten door de scheids-
rechter. Oorzaak onbekend, de bal 
werd tenslotte op een eerlijke ma-
nier veroverd. Daardoor bleef het tot 
het einde aan toe nog spannend.
Maar uiteindelijk viel dan toch de 
bevrijdende treffer in de 25e min. 
Een goed voetballend uitgespeel-
de counter via alle spelers van Leg-
meervogels, kwam op links terecht 
bij de goed vrijgelopen Sjors den 
Hollander. Hij hield goed het over-
zicht en zag Jordi van Gelderen op-
stomen richting het doel van de te-
genstander. Sjors gaf de bal strak 
voor met links en Jordi rondde dit 
buitenkansje af, 3-1. Vlak daarna 
vond de scheidsrechter het welle-
tjes en waren de drie punten bin-
nen, waardoor Legmeervogels de 
druk op koploper Voorland blijft op-
voeren en de 2e plaats in de compe-
titie wordt vastgehouden. 
De volgende wedstrijd vindt van-
daag, woensdag 30 november, te-
gen FCB’72/Isolatie Comb 1 in de 
Kimheinhal in Beverwijk plaats, aan-
vang 20.10 uur. 

Zwarte Pieten brengen judoka’s 
Judoschool Blaauw een bezoek
Uithoorn – Het afgelopen weekend 
stond voor Judoschool Blaauw in 
het teken van Zwarte Pieten.

Vrijdagavond 25 november en zater-
dagochtend 26 november werden 
de jonge judoka’s van Judoschool 
Blaauw tijdens de les verrast door 
een bezoek van zes Zwarte Pieten. 
De kinderen in de leeftijd van 4 

tot en met 10 jaar hebben aan de 
Zwarte Pieten hun judokunsten la-
ten 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 judoën. 

Nadat de groepsfoto was genomen 
kregen alle kinderen van de Zwar-
te Pieten pepernoten. Met een luid 
afscheidslied vertrokken de Zwar-
te Pieten weer en kwam er een eind 
aan het onverwachte maar heel ge-
zellige bezoek van de Zwarte Pieten.
Nadat de Zwarte Pieten weg wa-
ren konden de kinderen weer ver-
der gaan met de les.

Geinburgia wint knotsgek duel 
in tweede helft met KDO
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO de belangrijke 
thuiswedstrijd tegen koploper Gein-
burgia op het programma. De ploeg 
uit Driemond stond voor aanvang 
van het duel vijf punten voor op 
de Kwakelaars. Bij winst zou num-
mer vier KDO dus zeer goede zaken 
kunnen doen en aansluiting vinden 

met de top van het klassement. 
Na een erg aftastend begin van de 
wedstrijd ontplofte de topper na 
twintig minuten spelen. Een uit-
trap van doelman Peter Onderwa-
ter werd verkeerd beoordeeld door 
de Driemondse verdediging. Joe-
ri Stange wist de goed gegeven ho-
ge bal prima onder controle te krij-
gen en kon alleen op aflopen op de 
doelman van Geinburgia.

Nadat de keeper Joeri zijn eerste 
inzet wist te keren, kon Stange in 
tweede instantie de bal in een leeg 
doel binnenschieten, 1-0. Een wel-
kome opsteker voor KDO in deze fa-
se van de wedstrijd. In de 25e mi-
nuut wist Rick Kruit zich te ontdoen 
van zijn tegenstander en kon via een 
keurige voorzet Joeri Stange berei-
ken. Stange aarzelde geen moment 
en kopte de bal hard in de richting 
van het doel, maar de Driemondse 
doelman kon Joeri zijn inzet ternau-
wernood keren. In de 38e minuut 

ontsnapte KDO toen een aanvaller 
van Geinburgia de bal net niet voor 
langs kon binnenschieten. In de na-
stoot reageerden de Kwakelaars ui-
terst alert. Uit een vrije trap van Ron-
nie Oltshoorn aan de linkerkant van 
het veld, wist Ronnie Sven Vlasman 
vrij voor de keeper te zetten. Sven 
behield het overzicht en schoot de 

bal koelbloedig in de rechterhoek, 
2-0. Op basis van het verloop van 
de wedstrijd een heerlijke tussen-
stand voor KDO. Lang konden de 
Kwakelaars echter niet genieten 
van deze comfortabele voorsprong, 
want één minuut later wist Geinbur-
gia de aansluitingstreffer te maken. 
Door slap ingrijpen van KDO ach-
terin konden de Driemonders van 
afstand de 2-1 maken in de linker-
hoek. Een later omschreven cruciale 
tegentreffer van Geinburgia die de 
wedstrijd deed kantelen. 

Spelbeeld
In het eerste kwartier van de twee-
de helft eenzelfde spelbeeld als in 
de eerste helft. Doordat de coach 
van Geinburgia een nieuwe bal-
vaardige, forse spits inbracht na een 
uur spelen, leek KDO even de weg 
kwijt. De invaller wist in één van eer-
ste balcontacten een middenvelder 
van Geinburgia in stelling te bren-
gen. De Driemondse middenvelder 

kon vanaf 20 meter de bal knap in 
de linkerbovenhoek te schieten, 2-2. 
Een minuut later was de organisa-
tie achterin bij KDO zoek en werd 
het 2-3 na matig ingrijpen bij een 
corner van Geinburgia. KDO was de 
kluts kwijt, maar bleef hopen op een 
kans die uiteindelijk ook zou komen. 
In de 68e minuut wist Rick Kruit zich 

vrij te spelen en kon oog in oog met 
de doelman van Geinburgia de ge-
lijkmaker maken. In plaats van di-
rect te schieten, wilde Rick de doel-
man omspelen, die prima uitkwam 
en zodoende Geinburgia op de been 
hield. Tien minuten voor tijd beslis-
ten de Driemonders de wedstrijd 
definitief toen uit de kluts Geinbur-
gia de 2-4 aantekende. Vijf minuten 
later werd het zelfs nog 2-5, wat uit-
eindelijk ook de eindstand beteken-
de.

Door deze nederlaag is het verschil 
tussen KDO en Geinburgia opgelo-
pen tot acht punten. KDO blijft op 
de vierde plaats staan en zal zich 
voorlopig moeten gaan concen-
treren op een plaats in de subtop 
van het klassement. Volgende week 
speelt het eerste om 14.00 uur thuis 
tegen Portugal Amsterdam. De Am-
sterdammers speelden met 1-1 ge-
lijk in en tegen Ouderkerk. 
Foto: Annemarieke Verheij
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Uithoorn - Donderdag 24 november jl. ging groep 
7 van I.C.B. “de Vuurvogel” op excursie naar het 
pas heropende Scheepvaartmuseum in Amster-
dam. Het was prachtig weer, de zon scheen vol-
op en om half negen vertrokken de leerlingen, hun 
leerkracht en een ouder naar Amsterdam om de 
Gouden Eeuw te ervaren in het Scheepvaartmuse-
um. De geschiedenislessen van de afgelopen we-
ken stonden in het teken van de Gouden Eeuw, de 
V.O.C. en hoe het leven was in die tijd. De kinde-
ren leerden over de slavenhandel, de handel met 
‘de Oost’ en ‘de West’,,het leven aan boord van een 
V.O.C.-schip (wist je dat een V.O.C.-schip alleen 
vóór de wind kon varen? Als de wind dus tegen 
was, hadden ze pech, dan kwam het schip niet 
vooruit of wachtten ze gunstige wind af in een ha-
ven!). Een reis met het schip naar Indië kon wel 8 
maanden lang duren en ongeveer één derde van 
de bemanning overleefde de reis niet… 
De eerste blik op het Scheepvaartmuseum, ko-
mende vanaf het Centraal Station, wandelend 
langs de ‘Peperstraat’ en de ‘Schipperstraat’, is 
indrukwekkend. Een prachtig, groot, wit gebouw 

met daarvoor het majestueuze V.O.C. schip af-
gemeerd aan de steiger. Eenmaal binnen was 
het welkom warm en ging de groep gelijk ‘De 
Zeereis’ maken. Wat een belevenis! Een interac-
tieve zeereis door de eeuwen heen en de leerlin-
gen leerden roeien als volleerde roeiers wat terug 
te zien was in de fi lm later in de workshop. Gaaf! 
Het bezoek aan het V.O.C. schip was een rondlei-
ding vol met herkenning en verbazing. Wat is het 
schip groot! En voorin het schip, onderdeks moet 
je niet wezen…. Waarom? Vraag dat de leerlingen 
van groep 7 van de Vuurvogel.
 
Als klapper op de vuurpeil had de groep een ont-
moeting met Ron Boshardt. Hij is actief betrokken 
bij het educatieve programma van het Scheep-
vaartmuseum en de ontmoeting met hem en de 
gesprekjes waren leuk, interessant en vooral vro-
lijk! “Juf, dit is de leukste excursie ooit!” “Juf, dit 
moeten mijn ouders zien, zo gaaf!” waren enke-
le spontane reacties van de leerlingen van groep 
7 van de Vuurvogel. Een geslaagde dag met een 
leuke verrassing.
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Biljarten
Joop Luthart is jonkies de baas
De Ronde Venen - De 2e persoon-
lijke finale van Biljartfederatie De 
Ronde Venen in de spelsoort 3-ban-
den die afgelopen weekend in De 
Paddestoel te Mijdrecht is gespeeld 
kent een 81-jarige kampioen. Biljar-
ten zo je ziet kun je in alle leeftijden 
want bij de finalepartij was het leef-
tijdsverschil 55 jaar. Zaterdag gingen 
alle deelnemers bestaande uit Kees 
de Zwart, Bert Dijkshoorn, Paul Hu-
zemeijer, Jim van Zwieten en Joop 
Luthart met 1 verlies- en 1 winstpar-
tij huiswaarts. Jim die torenhoog fa-
voriet was en het beste uit de voor-
ronde kwam met 165% van z’n moy-
enne moest op eigen veld eerst te-
gen Paul. Deze partij duurde maar 
liefst 50 beurten waardoor Jim di-
rect de das werd omgedaan. Jim liet 
de moed niet zakken en kwam die-
zelfde middag tegen Bert uit die hij 
in slechts 19 beurten en gemiddeld 
1.00 helemaal wegspeelde. 

Zondag pakte Jim tegen Kees be-
hoorlijk uit want Jim liet mooie pa-
tronen zien, echt om te genieten 
en was in slechts 23 beurten uit. 
Joop won overtuigend van Paul in 
28 beurten. Bert wist in 30 beurten 
van Paul te winnen maar Kees pakte 
daarna z’n laatste kans en won in 34 

beurten van Bert. Bert was zaterdag 
achteraf ook de enige die van Joop 
won en kon zondag na afloop nog 
over z’n bol aaien. Wedstrijdleid-
sters Aria en Lucia hadden middels 
het Avé-systeem als laatst de beste 
2 aan tafel. Jim en Joop gingen rond 
16.00 uur van start en na 42 lange 
beurten had Jim, die niet loskwam, 
er 11 van de 18 die hij moet maken. 
Joop die er 15 moet maken sloot 
met winst op Jim af. De wedstrijdlei-
ding ging aan het rekenen waarna 
federatie-voorzitter Toine Doezé ie-
dereen bedankte voor het sportieve 
verloop, een tevens alvast een tik-
je van de sluier oplichtte om Joop te 
feliciteren. Aria nam de microfoon 
voor de afronding, terwijl Lucia de 
bijbehorende trofeeën met de Rij-
des-bloemen overhandigde.

Uitslag: 
1.  Joop Luthart, 6 pnt. 
  0.411 moy. 108.074% kampioen.
2.  Bert Dijkshoorn 
  4 pnt. 0.473 moy. 116.959% 
3.  Jim van Zwieten, 
  4 pnt. 0.462 moy. 102.591%. 
4.  Kees de Zwart 
 4 pnt. 0.519 moy. 100.909%. 
5.  Paul Huzemeijer 
 2 pnt. 0.419, 78.868%.

BC De Kuiper/van Wijk 
sluipt naar koppositie
Regio - Biljartweek 12 was een su-
perweek voor de biljarters van De 
Kuiper/van Wijk. Het team haal-
de een maximale overwinning van 
9-0. De concurrenten lieten vele 
punten liggen. Het team loopt één 
wedstrijd achter, maar staat deson-
danks op een keurige derde plaats. 
Bobby de Boer van APK Mijdrecht 
2 had de kortste partij van de week 
in 13 beurten. Richard Schreurs van 
Bob’s Bar noteerde de procentu-
eel hoogste serie met 18 carambo-
les = 25,71% van zijn totaal te ma-
ken punten.
De Paddestoel 3 won nipt met 5-4 
van De Merel/Heerenlux 1. Vader 
Hans Bak en zoon Michel zorgden 
voor de punten van De Paddestoel 
3. Bob’s Bar pakte het extra punt 
tegen De Merel/Heerenlux 2, uit-
slag 5-4. Richard Schreurs won in 
een spannende partij van Dorus van 
der Meer. De Kuiper/van Wijk was 
met 9-0 de baas over Cens 1. Kop-
man Nico Koster kon in 23 beurten 
Evert Driehuis net de baas. Opval-
lend was de spannende partij tus-
sen de vrienden Michael de Kuiper 
en Desmond Driehuis. Michael was 
net iets eerder uit als Desmond die 
moedig met zijn handicap omgaat. 
Stieva Aalsmeer snoepte met 4-5 
enkele punten van De Springbok 1 
af. Derk Bunders en Lucia Burger 

waren blij met hun overwinningen.

Verrassend
APK Mijdrecht 1 trok met 5-4 aan 
het langste eind tegen De Schans. 
Theo Valentijn was goed op dreef 
tegen Cor Ultee. In 19 beurten had 
hij Cor Ultee te pakken. De Merel/
Heerenlux 3 verloor verrassend met 
2-7 van APK Mijdrecht 3. Roy van 
Lith had maar 21 beurten nodig om 
Caty Jansen vertwijfeld achter te la-
ten. Cens 2 haalde met 7-2 een ver-
rassende overwinning op De Krom-
me Mijdrecht 1. Zweder van Dalen, 
Jos Bader en Leen Cornelissen zorg-
den voor de punten. De Springbok 
2 won met een kleine 5-4 van De 
Kromme Mijdrecht 2. APK Mijdrecht 
4 had met 5-4 geen ontzag voor De 
Paddestoel 2. Pim de Jager verras-
te Jan Lindhout door in slechts 16 
beurten te finishen.
De Paddestoel 1 had met 5-4 te-
gen DIO ook een verrassing in pet-
to. Spannend was het tussen Hans 
Bras en Paul Schuurman. Routinier 
Paul trok met een sterke finish de 
partij naar zich toe. De Vrijheid/Bil-
jartmakers kwam met 4-5 net iets 
tekort tegen APK Mijdrecht 2. Bob-
by de Boer gaf in 13 beurten biljart-
les aan Fred van Eijk. Pascal Pluij-
makers had slechts 21 beurten no-
dig tegen Nick van de Veerdonk.

Vrij bridgen bij ABC
Regio - Donderdag 17 november 
was er vrij bridgen bij Bridgeclub 
ABC. Dat was ook wel nodig ook na 
het spannende competitieverloop 
van de eerste cyclus.
Op verzoek van enkele leden is er 
voor het eerst in het bestaan van 
Bridgeclub ABC een ledenvergade-
ring gehouden.
Voorzitter Jan v.d. Schot memoreer-
de eerst het ontstaan van de club: 
een aantal mensen wilden graag 
bridgen. Het was een echt vrienden 
clubje, dat thuis bridgede en steeds 
meer uitgroeide. Men vond vervol-
gens dat er ook een bestuur bij-
hoorde, dat toen ook is gekozen om 
het spelen mogelijk te maken.
De uitleg van de voorzitter werd 
door iedereen goed ontvangen, 
waarna er over enkele vragen werd 
gediscussieerd.
Nadat Ria Wezenberg namens de 
aanwezigen het bestuur bedank-
te voor de werkzaamheden die zij 
belangeloos voor het clubje doen, 
sloot de voorzitter om 9.30 uur de 
vergadering en kon het bridgen, 
waarvoor toch iedereen gekomen 
was, starten.
De wedstrijdleiding had besloten 
om 6 rondes te spelen, maar per 
ronde 3 spellen.
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Acht in de A-lijn en zes in de B-lijn, 
met wel in de B-lijn een stilzitter. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Leny en Jan v.d. 
Schot met 60,71%, Logisch, want al-
le sterke paren zijn uit de A-lijn weg 
gedegradeerd.
Tweede werd het paar Riet Bezuy-
en en Wim Egbers met 59, 52%, heel 
goed voor een paar dat net gepro-
moveerd is.
Derde werden het echtpaar Ria en 
Joop Smit met 55,56%.
Maar volgende week begint de 
competitie weer en dan zullen we 
weten of de hoogvliegers van deze 
week ook zo hoog scoren.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ans en Joop 
Zoethout met 60,71%, er is een gro-
te last van hun schouders gevallen 
nadat zij vorige week hun stacara-
van in Voorthuizen van de hand ge-
daan hebben.
Tweede werd het paar Nel van Bem-
mel en Jos Walkers met 56,67%.
Derde is het echtpaar Tilly en Arnold 
van Dijk met 55,56%, volgens de le-
den heeft dit paar bewust gekozen 
voor een degradatie naar de B-lijn, 
om ook eens in de uitslagen ver-
meld te worden.

Volgende week is er weer compe-
titiebridge en gaat het weer om de 
punten.

Kees van Ankeren Stoelhonkbaltoernooi

Blue Diamonds en IJsvogels 
voeren goed verweer
Regio - Vorige week dinsdag 22 no-
vember is al weer het 3de Kees van 
Ankeren Stoelhonkbaltoernooi in de 
kantine van Argon in Mijdrecht ge-
speeld. Hieraan hebben zes teams 
deelgenomen waaronder twee 
teams uit Uithoorn, de Blue Dia-
monds en de IJsvogels. Beide teams 
hebben zich dapper geweerd maar 
de tegenstand was op het laatst te 
groot. Ze zijn 4de en 5de geworden, 
wat op zich een prima prestatie is 
want ze trainen pas sinds 5 septem-
ber van dit jaar. 
De teams worden gesponsord door 
Clara Overes van Overes Crea-
ting Communities uit Purmerend en 
Henk van Laar van Van Laar Advies- 
& Projectbureau uit Uithoorn. De-
ze mensen hebben het mogelijk ge-
maakt dat deze enthousiaste stoel-
honkballers nu iedere week kunnen 
spelen. 

Wat is stoelhonkbal?
De spelregels zijn hetzelfde als bij 

het gewone honkbal: 2 teams, 3 
honken (dat zijn stoelen), thuis-
plaat en homeruns. Er wordt ech-
ter niet met een bal en knuppel ge-
speeld maar de deelnemers hebben 
3 zakjes die in een bak op 3 meter 
afstand gegooid moeten worden. 
In die bak zitten 9 gaten die cor-
responderen met de honken. (1ste, 
2de, 3de honk, ‘uit’ en natuurlijk 
homerun) 

Doet u een keer mee?
Het is een spel waarin 2 teams ‘te-
genover’ elkaar staan. Competitie, 
maar ook een heel gezellige sfeer 
waarin samen gespeeld wordt on-
der leiding van een scheidsrechter.

Er wordt iedere maandag getraind 
van 12.00-13.00 uur in het Diensten-
centrum aan de Bilderdijkhof in Uit-
hoorn. U bent van harte welkom om 
een keer mee te doen!
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Lydia de Rijk, tel. 0297-522382.
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Zwaarbevochten overwinning 
voor handbaldames van KDO
De Kwakel - De dames 1 van KDO 
handbal heeft afgelopen zondag de 
eerste overwinning van het zaalsei-
zoen op haar naam weten te zetten. 
In de thuiswedstrijd tegen WeHave 
(Weesp) had KDO het zeker niet ge-
makkelijk.
De afgelopen drie wedstrijden heeft 
KDO al kennis gemaakt met de fy-
sieke kracht van de tegenpartijen 
die in de 3e klasse SC spelen. Ook 
WeHave speelde veel op de man, 
maar KDO heeft met focus en door-
zetten het team uit Weesp weten te 
overtroeven.

Geconcentreerd 
aanvallend handbal
Voornamelijk in de eerste helft 
werd er geconcentreerd, aanvallend 
handbal gespeeld. Door sterk kee-
perswerk van Miranda Hoekman en 
een goede samenwerking in de ver-
dediging werd er door WeHave wei-
nig gescoord (12-4). 
In de tweede helft werd KDO veel 
slordiger, dit uitte zich met name in 
slechte passes en onnauwkeurig af-

ronden op de break-out. Maar de 
marge die KDO had opgebouwd in 
de eerste helft, was genoeg om We-
Have op afstand te houden (18-12).

Winning mood?
De KDO dames hopen door de-
ze overwinning weer in de ‘winning 
mood’ te komen. Volgende week 
zondag mogen zij hun handbalkun-
sten tonen tegen Westsite in Am-
sterdam. In deze wedstrijd zijn ze-
ker kansen twee punten mee naar 
De Kwakel te nemen, gezien de uit-
slagen van Westsite in andere wed-
strijden.

Volg KDO handbal!
Iedereen die graag op de hoogte is 
van allerlei KDO-handbal nieuwtjes 
en evenementen en een facebook-
account heeft, wordt uitgenodigd 
om KDO handbal te volgen. Ga naar 
www.facebook.com, zoek op ‘KDO 
handbal’ en klik op ‘Vind ik leuk’. Zo 
ben je als eerste op de hoogte van 
alles wat met KDO’s handbalafde-
ling te maken heeft.

Surprisetoernooi petanque
Uithoorn - Jaarlijks organiseert 
Boule Union Thamen een aantal 
clubtoernooien voor haar leden.

Deze toernooien hebben meest-
al een thema dat past in de perio-
de waarin het toernooi plaatsvindt.
Eind november is dat altijd het Sur-
prisetoernooi. Op 27 november werd 
dit toernooi met een deelname van 
25 leden gespeeld. Er werden drie 
partijen mêlee gespeeld, wat bete-
kent dat er elke ronde geloot werd 
wie met wie en tegen wie speelt. Na 
de drie partijen wordt de eindstand 
opgemaakt op basis van het aan-
tal gewonnen partijen en het pun-
tensaldo. In principe wordt er dou-
bletten (tweetallen) gespeeld, maar 
met 25 deelnemers betekent dat dat 
er één triplette speelt. Dat kan om-
dat in een doublette elke speler met 
drie boules speelt en in een triplet-
te speelt elke speler met twee bou-
les. Het deelnemersveld was een 
echte doorsnede van de vereniging 
waarbij de deelnemers in leeftijd va-
rieerden van 10 tot 81 jaar. Zo ziet u 
maar dat petanque een sport is voor 
jong en oud. Wedstrijdleider Jos de 
Zwart regisseerde het toernooi op 

geheel eigen wijze. Na afloop liet 
hij elf lootjes trekken en degenen, 
die de getrokken nummers als eind-
klassering hadden mochten een 
prijs in ontvangst nemen. Dat was 
de eerste surprise en de prijs was 
dat ook, want pas na het uitpak-
ken bleek welke prijs men gekre-
gen had. Dit in combinatie met het 
toch goede weer maakte het weer 
een gezellig toernooi.

Top-10 van het toernooi 
 1 Ria van Beek  3 22
 2 Tom Simonis  3 19
 3 Tine Siegel  3 15
 4 Joan van Rekum  2 18
 5 Bertus Büchner  2 16
 6 Hans v/d Wal  2 12
 7 Bert Hoekstra  2 6
 8 Tiny Rentenaar  2 3
 9 Henk van Rekum  2 0
10 Riki Simonis  2 0

De laatste activiteit van Boule Union 
Thamen vindt plaats op zondag 11 
december aanstaande. Dan wordt 
het Slottoernooi gespeeld, gevolgd 
door een gezamenlijke maaltijd 
waarbij ook de clubkampioenen ge-
huldigd worden.

Twee ‘ fabeltastische 70+ ers’ bij 
Bridge Vereniging De Kwakel
De Kwakel - De kop van dit arti-
kel slaat niet op de leeftijd van 2 
BVK leden, want aanzienlijk meer 
dan de helft van het aantal leden is 
de grens van 70 jaar al soms zeer 
geruime tijd geleden gepasseerd. 
Neen, dat ‘70+’ slaat op de scores 
die 2 paren op de eerste speelavond 
van de laddercompetitie wisten te 
behalen.

Vreemde uitslagen
Dat gebeurde uiteraard in 2 ver-
schillende lijnen, lijnen die door hun 
wedstrijdlijder annex ‘kei’ Cor flink 
door elkaar waren gehusseld, zo-
dat in alle lijnen zowel A-, B- als C-
paren vertegenwoordigd waren. Dat 
resulteerde in vreemde contrac-
ten en vreemde uitslagen, maar je 
kwam weer eens wat andere tegen-
standers tegen dan in de reguliere 
parencompetitie en dat is ook wel 
eens leuk.
De paren uit de B- en C-lijn lieten 
zich overigens niet de hele avond de 
kaas van het bekende brood eten, 
al bleken de 3 dagwinnaars wel al-
lemaal ‘A’ paren te zijn.
 
A-lijn:
In de A-lijn voor het eerste sinds 
veel te lange tijd eindelijk weer eens 
een eerste plaats voor uw verslag-
gever met partner Anneke Kar-
las met een score waar je normaal 
‘U’ tegen zegt en wel 61,81%. Om-
dat de uitslag van de C- en de B-
lijn (in die volgorde) al eerder be-
kend was gemaakt werd die sco-
re nu echter als ‘redelijk’ gekwalifi-
ceerd. Ook redelijk deden Piet-Hein 
Backers en Huub Kamp het met 
60,42%, waarmee zij duidelijk maak-
ten dat hun terugval naar de C-lijn 
vorige week volslagen ten onrechte 
was. De 3e plaats met 58,68% was 
voor een paar dat vorige week in de 
parencompetitie juist van C naar B 
was gepromoveerd. Dat waren José 
Moller en Yvonne Koestal.
Tony Godefroy en Harry Ru-
bens konden in al het geweld nog 
niet meteen aanhaken, maar dat 
paar laat ook nog wel in positie-
ve zin van zich horen in de komen-
de tijd.

B-lijn:
In de B-lijn de topscore van de 
avond. Wim en Rita Ritzen verplet-
terden de concurrentie met maar 
liefst 72,92%(!!!) Of dat een clubre-

cord is moet nog eens uitgezocht 
worden, maar je zult van heel goe-
de huize moeten komen om die sco-
re te verbeteren.
Op gepaste afstand, maar dus wel 
op de 2e plaats eindigden Emmy 
en Gerard van Beek met 57,64% en 
Riet Koot en Wim Schijf deden goed 
mee met 56,94%, goed dus voor de 
3e plaats.
Wat voor Tony en Harry gold in de 
A- lijn gold in de B-lijn voor Loes 
en Anneke, die volgende week aan-
zienlijk minder kans lopen een A 
paar te moeten bestrijden en dan 
dus weer een hogere score kunnen 
noteren dan deze week. Gewoon 
stug volhouden, dames, ook de hui-
dige toppers van de BVK zijn ooit er-
gens onderaan begonnen!
 
C-lijn:
Ook in de C-lijn een zeldzaam ho-
ge score dus en hier waren Geke en 
Jaap Ludwig verantwoordelijk voor, 
maar je bent uiteindelijk regerend 
clubkampioen paren of je bent het 
niet en dat moet je zo nu en dan dus 
ook wel etaleren. Welnu, dat deden 
zij dus deze week met niet minder 
dan 72,22%. 
Normaal zie je in een lijn met 14 pa-
ren dat de nummer 7 van de uit-
slag rond de 50% zit, nu was de eer-
ste score boven de 50% pas voor 
de nummer 4 weggelegd. Die sloeg 
dan ook wel meteen een gat van bij-
na 6% naar nummer 5. De nummer 
4 wordt in dit verslag niet genoemd 
(pech voor Riet en Ab van Nieuw-
kerk dus), maar wel de nummers 1, 
2 en 3. Nummer 1 hebben we al ge-
had, dus door naar nummer 2 en 
dat waren Eefke Backers en Mari-
anne Kamp, die niet onder wilden 
doen voor hun echtgenoten in de A-
lijn. Hun score was zelfs hoger dan 
die van de mannen: 63,54%, de op 2 
na hoogste score van de hele avond 
dus. Met 57,99% (afgerond 58) blie-
zen ook Gerard en Rees van der 
Post weer lustig hun partijtje mee en 
zij behaalden hiermee de 3e plaats 
in de eindrangschikking.
 
Met hun superscores nemen de 
echtparen Ritzen en Ludwig dus di-
rekt flink afstand van de paren die 
als concurrenten door het Kwakelse 
bridgeleven gaan, dus voor die pa-
ren is er heel wat werk aan de win-
kel de komende weken in Dorpshuis 
De Quakel.

Dammen: 
Bert van Wermeskerken op dreef
De Kwakel - Bert is er helemaal 
klaar voor om op de donateursdam-
dag, zaterdag 10 december in ’t Fort 
De Kwakel, toe te slaan. 
Op de maandagavond voor de be-
ker, het tweede team speelde een 
bondswedstrijd, wist Bert verras-
send te winnen van Piet van der 
Poel. Op deze avond van ‘de lange 
messen’ kwam Adrie Voorn goed 
weg tegen Jan Bartels, met remi-
se mocht Adrie in zijn handen knij-
pen. Wim Keessen nam de kop over 
door Theodoor de damcomputer te 
verslaan. Huib Arends zag het de-
ze avond letterlijk en figuurlijk niet 
zitten en verloor kansloos van Gerrit 

van der Steeg. 

Het tweede team van K&G deed het 
deze avond tegen Den Helder be-
ter. Kopman Leo Hoogervorst speel-
de remise en Jos Harte verloor, maar 
Haye Berger en Kees Harte zetten 
de zaak recht met mooie zeges. Een 
3-5 overwinning deed het tweede 
team van K&G twee plaatsen stijgen 
in de 1e klasse, waarin het eerste 
team van K&G de ranglijst aanvoert.

Deze week zullen de laatste do-
nateurs benaderd worden voor de 
deelname aan hun toernooi op za-
terdagmiddag 10 december.




