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Kerstexpositie 2011

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 10 december 2011 t/m zondag 1 januari 2012

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Bewonersoverleg 
Europarei afgelast
Uit hoorn - Het bewonersoverleg 
Europarei gaat aanstaande dins-
dag 13 december niet door. De be-
wonersvertegenwoordiging van het 
Buurtbeheer heeft inmiddels een 
indringend gesprek gehad met een 
vertegenwoordiging van de ge-
meenteraadsfracties en wacht op 
een reactie van de wethouder, wel-
ke half december toegezegd is. 
De volgende vergadering vindt 
plaats op dinsdag 17 januari.

Uithoorn - “Het college is ervan 
overtuigd dat het Masterplan finan-
cieel haalbaar gemaakt kan worden. 
Voor de zomer van 2012 zullen wij u 
een sluitende begroting aanbieden.” 
Deze niet mis te verstane woorden 
sprak wethouder Jeroen Verheijen 
donderdagavond tijdens de open-
bare raadsvergadering als antwoord 
op vragen die gesteld werden door 
de fractie van het CDA. 
Het CDA reageerde op het arti-
kel dat in deze krant had gestaan 
over het feit dat het groots opgezet-
te Masterplan van Uithoorn finan-
cieel op dit moment niet haalbaar 
bleek te zijn. Er is maar liefst een 
tekort van zeven miljoen. Dit arti-
kel schreef onze redactie naar aan-
leiding van een brief die het college 
aan de raad had gestuurd.

Regie
De heer Smit van het CDA vroeg tij-
dens de raad: 
1:  Wie heeft er vat gehad op de re-

gie van het artikel in de Nieuwe 
Meerbode van 23 november jl.

2:  De memo die wij als raad heb-
ben ontvangen daarop, is dat de 
reactie van het college en vraag.

3:  is het Masterplan nu wel of niet 
haalbaar. 

Wethouder Jeroen Verheijen gaf 
hierop de volgende antwoorden: 
“De regie van het artikel in de Nieu-
we Meerbode lag niet bij het colle-
ge, om de doodeenvoudige reden 
dat wij de brief uitsluitend aan uw 
raad hadden gestuurd. En wat er 
daarna verder mee gedaan is door 
fracties of leden van uw raad, daar 
hebben wij geen zicht op. Feit is 
wel, dat het een openbare informa-
tie is, maar die hebben wij niet naar 
de media gestuurd”, aldus de wet-
houder.

Overtuigd
Op vraag 2: de memo die de raad 
heeft gehad (helaas, ook deze me-
mo is niet aan de media verstrekt, 
dus weten wij ook niet wat daar-
in staat, red.) als antwoord op het 
krantenartikel is de reactie van het 
college, aldus de wethouder.

De laatste vraag ‘is het Master-
plan nu haalbaar of niet’ verbaas-
de vriend en vijand: “Dat staat ook 
in de memo”, aldus de wethouder. 
“Voor de zomer van 2012 hopen wij 
u een passende begroting te kun-
nen aanbieden. Het college is ervan 
overtuigd dat het masterplan finan-
cieel haalbaar gemaakt kan wor-
den”, aldus de wethouder.
“Dan hoop ik maar dat in de volgen-
de Nieuwe Meerbode de kop komt 
te staan: ‘Masterplan financieel 
haalbaar’, zo eindigde raadslid Smit.
Wel, de kop boven dit artikel lijkt er 
een beetje op. Maar om een kop te 
zetten dat het financieel haalbaar is, 
dat gaat ons te ver. Binnen een half 
jaar een gat in een begroting van 
zeven miljoen opvullen? Kijk eens 
naar de buren in De Ronde Venen, 
die weten nu precies wat er gebeurt 
als je doorgaat met plannen die ei-
genlijk financieel niet haalbaar zijn. 
Maar zoals u op bijgaande schets 
kunt zien praat men over 2025, ja 
dan hebben we het over nog 14 jaar, 
dus... wordt vervolgd.

Wethouder Verheijen geeft reactie op tekort Masterplan:

‘Masterplan kan financieel 
haalbaar gemaakt worden’

Uit hoorn - Maandagmiddag 5 de-
cember toog een afvaardiging van 
bewoners van de flats aan de Euro-
parei naar het gemeentehuis. Daar 
overhandigde Conchita Willems aan 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
bijna vijfhonderd handtekeningen, 
afkomstig van bewoners van de zes 
gerenoveerde flats. Een actiecomi-
té onder leiding van initiatiefneem-
ster en tevens woordvoerster, Con-
chita Willems, had de handteke-
ningen samen met enkele vrijwilli-
gers verzameld. Dit met het doel om 
de bewoners van de drie resteren-
de nog niet gerenoveerde flats, een 
hart onder de riem te steken en als 
steunbetuiging in het streven naar 
behoud van hun woningen. De be-

treffende flats staan namelijk op de 
nominatie om op termijn te worden 
gesloopt. Zo’n 64 procent van de 
bewoners bleek aan de actie te heb-
ben deelgenomen. De bedoeling 
van het aanbieden van de handte-
keningen aan de burgemeester was 
niet alleen het onder de aandacht 
brengen van wat er momenteel leeft 
onder de bewoners van de Europa-
rei. Eerder het tonen van de onder-
linge saamhorigheid van de men-
sen die met elkaar graag in alle ne-
gen flats willen blijven wonen. Tot 
op heden is het gerucht van het slo-
pen nog steeds niet van officiële zij-
de ontzenuwd.
“Uit een onderzoek is gebleken dat 
80 procent van de bewoners van de 

Handtekeningenactie bekrachtigt 
saamhorigheid bewoners Europarei

Gemeentebelangen stelt vragen over extra 
drukte op Zijdelweg na omlegging N201
Uithoorn - Bij de kruising van de 
nieuwe N201 en de Legmeerdijk 
(op grondgebied van de gemeen-
te Aalsmeer) staat een nieuwe be-
bording voor verkeer komend van-
af de veiling en dat richting Amstel-
veen wil. Deze bebording is onder-
deel van het project waaronder de 
N201 omgelegd wordt. De bebor-
ding geeft aan dat dit verkeer eerst 
de nieuwe N201 richting Uithoorn 
dient af te rijden tot aan de kruising 
met de Zijdelweg en daarna richting 
Amstelveen kan rijden.
Navraag bij de Provincie, de afde-
ling communicatie van het projec-
tenbureau N201+, leverde op dat 
deze bebording op nadrukkelijk ver-

zoek van de gemeente Amstelveen 
is geplaatst. De Gemeente Amstel-
veen wil het verkeer komend van-
af de bloemenveiling bewust via de 
nieuwe N201 en de Zijdelweg naar 
Amstelveen dirigeren. Hierdoor zal 
de Legmeerdijk ontlast worden. Bin-
nen de provinciale organisatie blijkt 
dat de toekomst van de Legmeer-
dijk en hoe deze weg in de toekomst 
wordt ingezet ook nog onderdeel 
van gesprekken zijn. Ondanks dat 
het gehele traject op grondgebied 
van de beide buurtgemeentes Aals-
meer en Amstelveen ligt heeft Ge-
meentebelangen tijdens de raads-
vergadering van 1 december jl. vra-
gen aan de wethouder hierover ge-

steld. Gemeentebelangen vreest 
hierdoor namelijk extra verkeers-
drukte op de Zijdelweg vanuit Uit-
hoorn in de richting van Amstelveen 
bovenop de toch al verwachte ver-
hoogde verkeersdruk. Met name of 
de wethouder op de hoogte was van 
deze nadrukkelijke wens van de ge-
meente Amstelveen en in hoever-
re hij hierover geïnformeerd is of bij 
betrokken is geweest.
Wethouder Levenbach bleek hier 
niet van op de hoogte te zijn en zeg-
de toe hierover meer informatie in te 
winnen bij de provincie Noord-Hol-
land. Gemeentebelangen zal uiter-
aard de vinger aan de pols houden 
en de zaak opvolgen.

Uit hoorn - Op basisschool De Ka-
juit heeft groep 6a een talentenfeest 
georganiseerd. 
Tijdens dat feest heeft de groep 
ook geld ingezameld voor een goed 
doel. Hierover hebben de kinderen 
een krantenartikel als stelopdracht 
gemaakt, waarvan het beste arti-
kel echt naar de krant zou worden 
gestuurd. De winnaar van deze op-
dracht was Britte-Marit! Haar artikel 
is hieronder te lezen. 
‘
Er is een ‘Klas Got Talent’ georgani-
seerd door 4 meiden van OBS de Ka-
juit uit groep 6a. De bedoeling was 
om kinderen hun talent te laten zien. 

Het werd gehouden op vrijdag 4 no-
vember 2011. Ze kwamen ook op het 
idee om een doos te maken voor een 
goed doel: het WFP. Het WFP staat 
voor: World Food Programme. Ze 
helpen kinderen in Afrika. Als er een 
hongersnood is bijvoorbeeld. De Klas 
Got Talent was een groot succes. Op 
het einde van de Klas Got Talent zon-
gen de 4 meiden het lied van het 
WFP. In totaal werd er wel 50,82 euro 
opgehaald! De hele klas had wel iets 
bijgelegd. Dus geef ook wat en help 
de kinderen in Afrika!’

 Geschreven door:
 Britte-Marit van Hout

Groep 6a van De Kajuit 
zamelde geld in voor het WFP

drie flats er graag wil blijven wo-
nen. Wie echter wil verhuizen is zijn 
of haar goed recht. Veel bewoners 
hebben in de tijd dat zij hier wo-
nen niets anders dan hartelijkheid 
en begrip voor elkaar ervaren, uit-
zonderingen daargelaten. De sfeer 
onder de bewoners van de Europa-
rei is gewoon heel erg goed”, ver-
telt Conchita. “In dat licht willen wij 
een positief signaal afgeven. Wat 
wij en veel bewoners graag zouden 
zien is dat de woningcorporatie Ei-
gen Haard terugkomt op haar be-
slissing de flats te willen slopen en 
met het bewonerscomité om de ta-
fel gaat zitten om te bekijken wat de 
andere mogelijkheden zijn. Dit zou 
eigenlijk moeten worden onder-
steund door de gemeente.”

Burgemeester Oudshoorn nam de 
handtekeningen na een korte uitleg 
van Conchita met een dankwoord 
in ontvangst. Zij sprak de bewonde-
ring uit voor de inzet die de bewo-
ners en het actiecomité aan de dag 
hadden gelegd. De burgemeester 
memoreerde dat het niet aan de ge-
meente is om mogelijke sloop van 
de flats tegen te houden. “Wij ver-
lenen uitsluitend de sloopvergun-
ning, voor al het andere moet men 
toch bij de eigenaar van de flats 
zijn en dat is de Woningcorporatie. 
Die kunnen wij als gemeente niets 
dwingend opleggen. Maar ik zal het 
wel in het college en de raad on-
der de aandacht brengen. Meer kan 
ik niet doen”, aldus burgemeester 
Oudshoorn.
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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. Deze vindt u op 
onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

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

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

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de 
rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer 
informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op buurt-
beheer.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 koffie/

thee).
tot 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht, Gre-

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

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

8 dec. Start van maandelijks Mantra zingen, 19.45-21.30 uur. Atelier De 
Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Kosten: € 7,50 incl. 
thee en teksten. Graag vooraf aanmelden bij Carla de Brave: car-
ladebrave@gmail.com of 06-22608327. 

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

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

9 dec. Concert Neva-ensemble uit St. Petersburg. Russische volksliede-
ren, Slavisch-Byzantijnse kerkmuzek en aria’s en duetten uit di-
verse opera’s. Plaats: De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 
20.00 uur. Toegang gratis. 

10 dec. Wintermarkt in ATC De Morgenster, De Visserlaan 6 Uithoorn. Van 
13.00-17.00 uur. We verkopen o.a.(kerst)kaarten, mozaïekpro-
ducten, koekjes en gebakjes. Kinderen kunnen cake versieren, 
hun eigen (kerst)kaart maken en kleuren. Ook koffie, thee en erw-
tensoep zijn te koop. Gratis toegang. Info: 0297-521942 of mor-
genster@onstweedethuis.nl

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

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

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

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

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

17 dec. 15.00-17.00 uur, eerste mogelijkheid tot aanmelden voor de schil-
derscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. 
Tel.0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; websi-
te www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl Atelier is dan versierd in 
kerstsfeer.

18 dec. Kamerkoor Franz Liszt, kerstconcert, Thamerkerk, start 14.30 uur. 

Kosten € 12,-. Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@
kabelfoon.nl of 0297-563709.

23 dec. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. 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 uur.

1 jan. Nieuwjaarsduik, 12.30 uur bij clubgebouw URKV Michiel de Ruy-
ter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden vanaf 11.00 
uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl

6 jan. De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor kin-
deren van 4 t/m 12 jaar. Begint om 12.30 uur en duurt tot 15.00 
uur. Kosten: € 2,- (incl. limonade en traktatie). Kom vrijdagmiddag 
6 januari in sportieve kleren naar Sporthal KDO, Vuurlijn 51 in De 
Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl

6 jan. Basiscursus Fotografie. Bestemd voor mensen met een handma-
tig instelbare camera. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 weken. 
Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: € 123,50. Nadere info: www.crea-
uithoorn.com en crea@xs4all.nl

6 jan. Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde 
Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: € 
20.00 per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 
0297-241241 of 0297-567446.

7/8 jan. Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan de 
Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12-17 uur. Kleuren voor 
kinderen, demonstraties en meeschilderen aan een groepswerk.

10 jan. Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op dins-
dagavond van 20-22 uur. Kosten: € 155,-. Nadat je eerst duide-
lijk hebt wat je wil veranderen in ruimte nemen voor jezelf, maak 
je een plan om aan te werken. In de lessen gaan we ervaren wat 
ruimte is en hoe ruimte invloed heeft op ons leven. We gaan kijken 
wat jou tegenhoudt in ruimte ne men en laten je zien hoe je hier-
in 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.

10 jan. Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor ie-
dereen. Kosten: € 112. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Gre-
velingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297-
561291

12 jan. Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de Ro-
de Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: € 107,-. 
Tijd: 20.00-21.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m 
14 april 2012. nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.

18 jan.  Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39. Be-
gint om 12.30 uur en duurt tot 13.15 uur. De Bibliotheek Amstel-
land verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in 
Brede School Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Na-
tionale Voorleesdagen helpen om kinderen tot 6 jaar te laten ge-
nieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar 
ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4- tot 
6-jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en Milja 
Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden via: Hes-
ter.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl

19 jan.  Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 
6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50. 

20 jan. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
20+27 jan. 19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de 

Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

21+28 jan. 15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in Atelier de 
Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, info@atelier-
penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelier-penseelstreek- 
uithoorn.nl 

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

De bewonerswerkgroep vergadert op 
dinsdag 20 december om 19.30 uur 
in De Kajuit, Eendracht 2, Uithoorn.
Wij vinden het belangrijk dat de be-
woners in een vroeg stadium betrok-
ken zijn. In deze eerste bijeenkomst 
gaat het over het inventariseren van 
knelpunten, wensen en misschien 
nieuwe ideeën rond de openstelling 
van de bussluis. Voor alle duidelijk-
heid: op 20 december is het wel/niet 
openstellen van de bussluis geen on-
derwerp van discussie. 

Voor de werkgroep zijn in ieder geval 
de leden van de ‘oude’ werkgroep, de 
buurtregisseur en de Fietsersbond 
uitgenodigd. Mocht u iemand kennen 
waarvan u denkt dat hij/zij niet mag 
ontbreken bij deze bijeenkomst dan 
kunt u dat doorgeven aan mevrouw 
Spies, zie hieronder. In totaal zal de 

werkgroep ongeveer drie keer bijeen-
komen. 

Achtergrond
De gemeente heeft op 27 januari 
2009 besloten de bussluis in Meer-
wijk voor alle verkeer open te stellen, 
wanneer de omlegging van de N201 
een feit is. Dit besluit is bevestigd op 
5 september 2011. De openstelling 
vindt pas plaats als de verbinding vol-
doet aan de veiligheidsnormen. Vol-
gens de huidige planning zal de om-
gelegde N201 in augustus 2013 in 
gebruik genomen worden. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer weten, 
neemt u dan contact op met mevrouw 
D. Spies, via telefoonnummer 0297- 
51 31 11 of e-mail: desiree.spies@
uithoorn.nl

eerste bijeenkomst bewonerswerkgroep 
“samen naar een veilige verbinding 
tussen meerwijk-Oost en west”

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.

Maandagavond 12 december is er 
voor inwoners van de gemeente Uit-
hoorn een informatieavond over de 
uitbreidingsplannen van winkelcen-
trum Zijdelwaard. De avond vindt 
plaats in de kantine van de Brede 
School, Randhoornweg 31-39 en be-
gint om 19.30 uur. Kantine open van-
af 19.15 uur. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de eigenaar van 
het winkelcentrum, Delta Lloyd Vast-
goed, en planontwikkelaar WPM Re-
tail in samenwerking met de gemeen-
te Uithoorn. 

uitbreiding en modernisering 
Afgelopen maart hebben de gemeen-
te Uithoorn en Delta Lloyd Vastgoed 
Winkels, overeenstemming bereikt 
over een uitbreidingsplan voor het 
winkelcentrum dat door WPM Retail 
in opdracht van Delta Lloyd is opge-
steld.

Het plan behelst een uitbreiding van 
2.000 m2 en modernisering van het 
bestaande winkelcentrum. De afge-
lopen maanden hebben de betrokken 
partijen intensief overleg gehad over 
de uitwerking, uitvoering, planning 
en procedurele afhandeling van het 
plan. Hierbij zijn ook de klankbord-
groep van omwonenden en de on-
dernemers van de vereniging winkel-
centrum Zijdelwaard betrokken. Op 
12 december worden de uitbreidings-
plannen en de resultaten van de ge-
voerde overleggen gepresenteerd.

informatieavond uitbreidingsplannen 
winkelcentrum Zijdelwaard

Vaststelling beleidsnotitie Huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten
Op 1 december 2011 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de be-

leidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten vast te stellen. 
Met het vaststellen van deze beleidsnotitie zet de gemeente een be-

leidskader neer om duidelijkheid te scheppen over waar huisvesting 
onder bepaalde voorwaarden wel gewenst is en waar niet. Dit geeft 

ruimte voor de realisatie van geschikte woonvormen voor tijde-
lijke arbeidsmigranten en biedt houvast bij het weren van on-

gewenste en onveilige situaties.
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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 voetgan-

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

- Verkeersbesluit Afsluiting Mol voor autoverkeer, door het plaatsen van 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

- 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. 
- 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.

- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 
t/m 22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@
waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

- Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 ja-
nuari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Krakeend 39, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op de 

eerste verdieping. Ontvangen 2 december 2011.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 

funderingsherstel. Ontvangen 30 november 2011.
- Ruys de Beerenbroucklaan 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzi-

gen van de voorgevel. Ontvangen 1 december 2011.
- Zijdelveld 66b, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 

de zijkant van de woning en het wijziging van de garagedeur in een vast kozijn 
aan de voorzijde.. Ontvangen 1 december 2011.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor 
het hierna te noemen plan:
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100e, het verlengen van een tijdelijke noodlokaal tot 

uiterlijk 14 april 2015.
Genoemde plan ligt van 9 december 2011 tot en met 19 januari 2012 ter inzage 
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes we-
ken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schrif-
telijk 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 Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Randhoornweg (Evenemententerrein Legmeer-West), vergunning aan de heer 

Verdonk voor het organiseren van de kermis van 23 t/m 28 mei 2012 van 14.00 
tot 23.30 uur. Bezwaar t/m 11 januari 2012.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 57, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant 

van Hans IJs t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 9 januari 2012.
- Koningin Julianalaan 18, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant 

van The Pool-Shack voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 decem-
ber 2012. Bezwaar t/m 9 januari 2012.

- Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant 
van Discafé Het Dorp voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 de-
cember 2012. Bezwaar t/m 9 januari 2012.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 52, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een kozijn in de 

voorgevel van een woning. Bezwaar: t/m 12 januari 2011.
De Kwakel
- Vuurlijn 51, omgevingsvergunning voor het vestigen van een sportieve buiten-

schoolse kinderopvang in het clubgebouw van KDO. Bezwaar: t/m 9 januari 
2012

Thamerdal
- Colijnlaan 140, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bestaande 

dragende tussenwand. Bezwaar: t/m 10 januari 2012.

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseer-
de een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnum-
mer 0297-513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, 
de agenda en het aanvragen van spreektijd.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een collectevergunning verleend van 19 t/m 
24 december 2011 aan Mevrouw J. Hoek van Appco Marketing B.V. voor het wer-
ven van donateurs ten bate van Greenpeace Nederland.
Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen 
bovenvermeld besluit tot uiterlijk 9 december 2011 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders. 
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissements rechtbank (voorzieningenrechter), Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de recht-
bank kosten in rekening. 

 VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN
- Karel Doormanlaan 5, vergunning voor het kappen van een Malus torring. De-

ze boom staat erg dicht langs de weg en heeft regelmatig te lijden van aanrijd-
schade. Er zal in de directe omgeving een soortgelijke boom worden geplant. 
Bezwaar: t/m 18 januari 2012.

- Op de Klucht, vergunning voor het kappen van 13 Prunussen. Deze bomen 
staan onder een rij Platanen, waarbij de Prunussen de concurrentie verliezen. 
Bezwaar: t/m 18 januari 2012

- Oneven kant Van Eedenlaan, vergunning voor het kappen van een rij Elzen. De 
bomen zijn te groot, waardoor de stoep ernstig wordt opgedrukt door de wor-
tels. Er zullen nieuwe niet snel groeiende bomen worden teruggezet, wardoor 
de oude bomenstructuur terugkomt. Bezwaar: t/m 18 januari 2012.

 VERLEENDE COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben van 19 t/m 24 december 2011 een collec-
tevergunning verleend aan mevrouw J. Hoek van Appco Marketing B.V. voor het 
werven van donateurs ten bate van Greenpeace Nederland.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiter-
lijk 12 januari 2012 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mo-
gelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissements rechtbank (voorzieningenrechter), Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot 
hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de recht-
bank kosten in rekening. 

 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde 
gehandicapten parkeerplaats ter hoogte van de woning Felix Timmermanslaan 10 
te Uithoorn op te heffen.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 18 januari 2012 ter inzage. Daartegen 
kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

 TER INZAGE KEUR, KEURBESLUIT EN BELEIDSREGELS AGV
Van 1 december 2011 t/m 22 februari 2012 liggen in het gemeentehuis ter inzage 
de Keur, het Keurbesluit en de beleidsregels AGV. 
Nadere info: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV): mevrouw E.J. 
van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: 
de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111.

Tarief voor Nederlandse Identiteitskaarten voor 
kinderen onder de 14 jaar stijgt
Op 1 januari 2012 zal het tarief voor 
een Nederlandse Identiteitskaart 
(NIK) voor kinderen jonger dan 14 

stijgen van € 9,20 naar € 30,-. Wan-
neer u vóór 1 januari een NIK voor uw 
kind aanvraagt, moet u rekening hou-

den met een mogelijk langere wacht- 
en levertijd.
Kinderen onder de 12 jaar moeten 

voor de aanvraag van een NIK schrif-
telijk toestemming hebben van de ou-
ders of van degene die het gezag 
over hen uitvoert. Zowel bij de aan-
vraag als bij het ophalen van de NIK 
moet het kind aanwezig zijn. Bij de 
aanvraag moeten alle in het bezit zij-
nde andere reisdocumenten worden 

overlegd. Dus vraagt u een NIK aan 
maar bent u tevens in het bezit van 
een geldig paspoort, dan moet u dit 
paspoort ook bij de aanvraag voor de 
NIK tonen. 
Voor de aanvraag van een NIK kunt 
u terecht op onze reguliere ope-
ningstijden. Daarnaast kunt u op de 

maandag, dinsdag en dondermid-
dag na 14.00 uur een afspraak ma-
ken voor (o.a.) de aanvraag van een 
NIK. U voorkomt hiermee dat u lang 
moet wachten tijdens de reguliere 
openingstijden. Een afspraak kunt 
u maken via telefoonnummer 0297-
513111.

ALGEMENE INFORMATIE



Uithoorn - Zaterdag 10 december 
gaat Knotgroep Uithoorn in De Kwa-
kel aan de slag, in het ‘Enge Bos’. 
Achter de kwekerijen van de gebroe-
ders Lek, midden in de Uithoornse 
Polder, is door hun eigen inzet zo’n 30 
jaar geleden een bijzonder natuurge-
biedje ontstaan met interessante flo-
ra en fauna. Cock Lek kan daar boei-
end over vertellen, verhalen over zijn 
Enge Bos. De Knotgroep helpt re-
gelmatig dit Enge Bos te onderhou-
den, door wilgen te knotten en bo-
men die te dicht opeengroeien, af te 
zetten. Iedereen die ervan houdt om 
in zo een mooi stuk natuur een och-
tend actief bezig te zijn, is van har-
te welkom. Vele handen maken licht 

werk! Het adres is: Drechtdijk 49 in 
De Kwakel. Vanaf de driesprong bij 
de kerk in De Kwakel is dat richting 
Nieuwveen. Bij nummer 49 staat een 
bord van de Knotgroep. Rij dan rus-
tig het terrein op van kwekerij Nieuw 
Mexico tot helemaal achterin. Daar 
parkeren en door de kas lopen naar 
het Enge Bos. De Knotgroep zorgt 
voor goed gereedschap, voor koffie 
met koek en voor heerlijke soep bij 
de afsluiting.
Er zal om 09.00 uur gestart worden, 
maar u kunt ook iets later komen. Om 
13.00 uur stopt men met de werk-
zaamheden. 
Voor verdere informatie: Bert Schaap, 
tel. 0297-565172. 
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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.

Gevonden:
- Vinkeveen, Proosdijland: zwart-witte poes met witte bef, snuit,  
 snorharen en buik; witte sokjes voor en achter.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn, wildkleur.
- Amstelhoek, N201: bruin/wit konijn.
-  Wilnis, Beatrixstraat: grijs-zwarte kater.

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.
- Grijs-witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
 en heeft een chip. 

Prijsuitreiking grote 
jubileumfotowedstrijd
Uithoorn - Fotokring Uithoorn viert 
dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Als 
onderdeel van de festiviteiten is een 
Grote Jubileumfotowedstrijd uitge-
schreven met als onderwerp Uit-
hoorn. De prijzen van deze wedstrijd 
– mede mogelijk gemaakt door de 
jubileumsponsoren – bestaan uit 
afdrukken van de foto van de ma-
ker op canvas of fotopapier (1e tot 
en met 3e prijs). De nummers 4 tot 
en met 10 ontvangen een oorkonde. 
De winnaar van de 1e prijs krijgt bo-

vendien één jaar kosteloos lidmaat-
schap van de Fotokring Uithoorn 
aangeboden. De jurering van de-
ze fotowedstrijd is inmiddels afge-
rond en de prijsuitreiking zal plaats-
vinden op 11 december tijdens de 
Kerstmarkt in Uithoorn om 16.00 
uur. De locatie van de uitreiking 
is het podium van de Kerstmarkt 
(hoek Wilhelminakade/Julianalaan). 
De prijs zal worden uitgereikt door 
de voorzitter van de Fotokring Uit-
hoorn, Margot Fiechter.

Kerstconcert door het 
Franz Liszt Kamerkoor
Uithoorn - Op zondag 18 december 
om 14.30 uur organiseert de SCAU 
het jaarlijkse kerstconcert in de 
Thamerkerk. Dit jaar treedt het be-
kend Franz Liszt Kamerkoor op o.l.v. 
Eric Jan Joosse met medewerking 
van de harpiste Mirjam Rietberg.
Het Franz Liszt Kamerkoor werd in 
1984 opgericht en trad vele malen 
met veel succes bij de SCAU op. 
Het koor bestaat merendeels uit ge-
schoolde amateurs. 
Eric Jan Joosse studeerde Kerkmu-
ziek en orgel aan het Conservatori-
um in Amsterdam en daarna koor-
directie in Utrecht. Hij dirigeert ver-
schillende koren, is vaste organist in 
Ouderkerk en daarnaast treedt hij 
op als organist, pianist en klaveci-
nist. Ook is hij docent orgel, piano 
en improvisatie bij verschillende in-
stanties.
Mirjam Rietberg voltooide haar 

harpstudie in 2004 in Amsterdam, 
daarna studeerde zij nog een tijd-
je in Praag. Zij speelde in diverse 
jeugdorkesten en behaalde prijzen 
op een aantal concoursen. Zij richt 
zich nu vooral op kamermuziek. Zij 
is docent harp en geeft regelmatig 
concerten.
Het programma dat gezongen wordt 
kent bekende kerstliederen, veel 
worden begeleid door de harp. Er 
is ook een harpsolo. Na de pauze is 
de muziek van de Engelse compo-
nist Britten, eindigend met ‘A Cere-
mony of Carols’ waarin ook beken-
de liederen voorkomen.
Het wordt een sfeervolle middag in 
een mooie Thamerkerk.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.

Cursussen in atelier
‘De Penseelstreek’
Uithoorn - De cursussen in 2011 
zijn weer voorbij. Maar in 2012 star-
ten er weer nieuwe cursussen in 
atelier De Penseelstreek aan de 
Potgieterlaan 16. De lessen, ge-
durende 10 weken, worden gege-
ven in een lichte lesruimte waar in 
kleine groepen (maximaal 8 perso-
nen) wordt gewerkt. U wordt bege-
leid door beeldend kunstenaar Cor-
rie Eeltink, die al vele jaren met veel 
succes cursisten begeleidt. De cur-
sussen zijn toegankelijk voor zowel 
beginners als gevorderden. Mocht u 
een hele cursus teveel vinden, dan 
is het ook mogelijk je aan te melden 
voor een van de workshops, die in 

het voorjaar plaats zullen vinden. De 
eerstvolgende mogelijkheid je aan 
te melden is volgende week zater-
dag 17 december van 15.00 tot 17.00 
uur. Het atelier is dan in kerstsfeer.
Men kan zich natuurlijk ook aan-
melden via de website: www. 
atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, 
waar nog meer informatie te vin-
den is.
Voor info kunt u bellen naar atelier 
‘De Penseelstreek’, tel. 0297-540444; 
e-mail: info@atelier-penseelstreek-
uithoorn.nl. Folders met informa-
tie over de cursussen kunt u vinden 
in de openbare bibliotheken in Uit-
hoorn en omgeving.

Bingoavond 
bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdag-
avond 11 december organiseert 
tichting Serviam weer een gezellige 
bingoavond in het KNA gebouw aan 
het Legmeerplein. De zaal is open 

vanaf 19.00 uur en om 20.15 uur zal 
gestart worden. Op deze avond kunt 
u weer vele mooie en leuke prijzen 
winnen, of als hoofdprijs een van de 
bekende enveloppen. De opbrengst 
van deze avond is bestemd voor het 
ontwikkelingswerk van onze Uit-
hoornse missionarissen. Iedereen 
is welkom! U heeft een gezellige 
avond en uw geld is goed besteed.

Open Coffee Amstelland
Uithoorn - Netwerken is voor een 
ondernemer erg belangrijk. We zijn 
nagenoeg allemaal te vinden op lin-
kedin en veel zijn ook actief op twit-
ter en facebook. Open Coffee is ook 
weer zo’n netwerktool. Maar dan 
wat persoonlijker. In plaats van con-
tact te maken van achter de com-
puter wil men de gelegenheid creë-
ren elkaar te ontmoeten. Door heel 
Nederland en daarbuiten worden er 
al Open Coffee bijeenkomsten ge-
organiseerd. Het idee is zonder ver-
plichtingen, laagdrempelig en vrij-
blijvend met elkaar netwerken on-
der het genot van een kopje kof-
fie. Er zijn geen kosten aan verbon-
den, behalve je eigen kopje koffie. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
bij gelegenheid een sponsorrondje 

weg te geven. Dit wordt dan aange-
kondigd op de website met het lo-
go van het bedrijf. Emmelien Huis-
man en Geraldine Bontekoe ge-
ven op de eerste bijeenkomst het 
eerste rondje koffie! De aftrap zal 
plaatsvinden op maandag 12 de-
cember tussen 9.30 en 11.00 uur in 
Grand Cafe Plux. De tweede bijeen-
komst zal in het nieuwe jaar plaats-
vinden, op 9 januari om precies te 
zijn. Tijdens de feestdagen zal het 
schema even vrij gehouden wor-
den. Daarna zal er om de week een 
bijeenkomst plaatsvinden. Voor de-
tails kunt u terecht op de website  
www.opencoffee-amstelland.nl Ook 
kunt u op de hoogte blijven door u 
aan te sluiten bij de Open Coffee 
Amstelland Group op linkedin.

Computercursussen
Uithoorn - In de derde week van ja-
nuari 2012 start er weer een nieuwe 
serie computercurussen voor begin-
ners en gevorderden. Er zijn op ver-
schillende dagen nog plaatsen vrij. 
Alle computercursussen worden 
gegeven in het Wijksteunpunt Vi-
ta aan Bilderdijkhof 1. Basiscursus 
computergebruik voor beginners: 10 
lessen van 2 uur. Cursus computer-
gebruik voor gevorderden: 6 lessen 
van 2 uur.De laatste cursus is een 

vervolgcursus maar is ook geschikt 
voor mensen met al enige ervaring. 

Nieuw zijn de bijscholingscursussen 
voor mensen met weinig ervaring 
en/of vergeten kennis van de com-
putermogelijkheden: drie lessen van 
2 uur. De docente is Ida Janmaat.
Aanmelden en/of informatie: da-
gelijks tussen 19.00 en 21.30 uur, 
tel. 0297-564765 of per e-mail: 
a.m.janmaat@zonnet.nl

De gehele maand december:
Kunst VanBert in Mijdrecht
Regio - Uithoornse kunstschilder 
Bert Slagt presenteert zich in de re-
gio Amstelland en De Ronde Ve-
nen. Hij is te gast bij Gasse Wonen 
in Mijdrecht met een overzichts-
tentoonstelling ter afsluiting van dit 
mooie kunstjaar 2011.In de maand 
december zal daar een groot aan-
tal van zijn werken te bezichtigen 
zijn, waardoor dit een unieke ge-
legenheid is om de verscheiden-
heid van zijn werk te ervaren. Van-
Bert is het pseudoniem waaronder 
Bert Slagt zijn schilderijen signeert. 
Het afgelopen jaar is zijn veelzijdig 
schilderwerk op maar liefst 9 kunst-
evenementen te bezichtigen ge-
weest. Waaronder de Open Art Fair 

in Utrecht en De Nationale Kunst-
dagen in Amsterdam. De collectie 
VanBert is er een met scherpe con-
trasten tussen onderwerpen, tech-
nieken en stijlen. Hij gelooft in on-
afhankelijke kunst, kunst niet ge-
plaatst in hokjes of gedefinieerd 
door een bepaalde stijl. Ieder schil-
derij staat op zichzelf, kleurrijk en 
boeiend. Kunst maken om de kunst 
zelf en de energie en inspiratie die 
dat opwekken bij kunstliefhebbers. 
In zijn atelier in Aalsmeer werkt en 
speelt hij met licht, de verbinden-
de factor tussen al zijn verschillende 
werken. Kunst VanBert is de gehe-
le maand december te zien aan Bo-
zenhoven 53 in Mijdrecht.

Mijmeringen

Door Flavoring

Zittend achter de computer slaak ik een zucht van verlichting. De span-
ning glijdt van me af en mijn schouders hangen ineens veel relaxter 
naar beneden. Het is ineens zo stil en rustig in huis. Het lijkt wel of ik 
mezelf kan horen denken. Ik hoor geluiden van de nieuwe spelcompu-
ter, ik hoor legoblokjes af en toe vallen en tussendoor wordt er af en 
toe een opmerking gemaakt door een van de kinderen. De rust is te-
ruggekeerd in huis, en het is een wereld van verschil in vergelijking tot 
de afgelopen weken.

Ik weet niet hoe het andere huishoudens met jonge kinderen de af-
gelopen weken is vergaan, maar hier in huis was de Sinterklaas span-
ning alom aanwezig. Dit resulteerde in twee drukke kindjes, zeg maar 
gerust stuiterballen die regelmatig niet luisterden, druk door het huis 
heen en weer renden, en elke avond vroegen of de schoen gezet mocht 
worden. Tijdens het avondeten was het een onmogelijke opgave voor 
ze om op hun stoel te blijven zitten en als het avondeten klaar was, wa-
ren ze doodmoe en brachten we ze vlug naar bed. Het was lang gele-
den dat elke avond om zeven uur de kids in bed lagen en ook binnen 5 
minuten in dromenland lagen. Ergens in de nacht kwam er meestal wel 
een uit bed om stiekem in het grote bed van papa en mama te kruipen. 
Kortom: iedereen in huis was moe.

De prikkels die de jonge kinderen krijgen in de Sinterklaastijd zijn 
enorm. In drie weken wordt er toegewerkt naar een groot hoogtepunt 
en kinderen weten heel snel wat het feest inhoudt, namelijk een berg 
cadeautjes. Alles en iedereen werken er aan mee; kinderdagverblijven, 
scholen, sportverenigingen, winkels, het sinterklaasjournaal en tig an-
dere sinterklaasprogramma’s. Het is veel en het is ook allemaal zo leuk. 

Ik heb gemopperd op het drukke gedrag van mijn kinderen, ik heb op-
merkingen gemaakt die niet allemaal even pedagogisch zijn en er wa-
ren een aantal momenten dat ik doodmoe werd van dat drukke gedrag. 
Maar na regen komt zonneschijn. De andere kant is het kunnen ge-
nieten van de kinderen die een brief naar Sinterklaas schrijven, omdat 
ze zo graag willen weten hoe oud hij is. In de vroege ochtend de blote 
voetjes horen denderen over de vloer en na 1 seconde de uitroep ho-
ren: “Joehoe, ik heb wat in mijn schoen”. En als laatste natuurlijk de uit-
drukking op hun gezichtjes als ze de zak met cadeautjes zien en bin-
nen no time al hun cadeautjes uitgepakt hebben en verbaasd uitroe-
pen dat Sinterklaas echt goed wist wat ze wilden hebben. Dus wordt 
er nu heerlijk gespeeld met alle nieuwe aanwinsten en kan ik alleen 
maar denken: “Goh, waar heb ik me nou zo druk om gemaakt, ze zijn 
echt heel zoet”. 

SPANNING

Knotten in het Enge Bos

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



Maak kans op de eerste prijs: een geheel ver-
zorgde dag voor twee personen met een be-
zoek aan de veiling en de historische tuin in 
Aalsmeer en een rondvaart over de Westein-
derplassen!! Of win een van de andere prijzen!
In de week van 14 november is de Wmo-krant 
(Wmo staat voor Wet maatschappelijke onder-
steuning) huis aan huis in Aalsmeer en Uithoorn 
bezorgd. De krant is samen met reclamemate-
riaal bezorgd.

Wat staat er in de Wmo-krant?
In deze krant staan onder andere artikelen over:

 De nieuwe werkwijze van het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. Deze werkwijze heeft ook 
gevolgen voor inwoners.

Vul de puzzel in 
de Wmo-krant in!

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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

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

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

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

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Op donderdag 17 november is het Werkge-
versservicepunt (WSP) Groot-Amsterdam offi-
cieel van start gegaan. De gemeente Aals-
meer en Uithoorn zijn een van de deelnemers 
in het samenwerkingsverband. Met de oprich-
ting van het WSP Groot-Amsterdam ontstaat 
er één aanspreekpunt voor werkgevers in de 
regio. Hiermee verbetert de dienstverlening aan 
werkgevers en kan er voor werkzoekenden nog 
beter bemiddeld worden.
Het WSP biedt een breed aanbod van produc-
ten en diensten op het gebied van arbeids-
marktvraagstukken. Het heeft als doelstelling 
om zoveel mogelijk mensen in de uitkering uit te 
laten stromen naar betaald werk. 
Vorig jaar startte het WSP Amstel-Venen waarin 
de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Uithoorn en het UWV Werkbe-

drijf samenwerken. Dit WSP vormt nu samen 
met de vestigingen in Haarlemmermeer en 
Amsterdam het WSP Groot-Amsterdam. Met 
een vestiging in Amstelveen is er voor werkge-
vers een centraal informatiepunt dichtbij. Daar-
naast is het voor grote arbeidsmarktvraagstuk-
ken gunstiger om regionaal vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. Het Werkgeversservice-
punt Groot-Amsterdam is een samenwerkings-
verband van de gemeenten Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Ouder-Amstel, 
Uithoorn en UWV WERKbedrijf, Pantar Amster-
dam, AM-Groep.

De Wmo-krant van de gemeente 
Aalsmeer en Uithoorn is uit!

Verwachte drukte voor 
regiotaxi Amstelland 
tijdens de feestdagen
tijdens de feestdagen wordt er meer 
gebruik gemaakt van de regiotaxi. 
Wij raden u daarom aan tijdens deze 
dagen rekening te houden met de vol-
gende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt 
zijn van vervoer door de regiotaxi op 
eerste of tweede kerstdag, dan dient 
u deze rit(ten) liefst een week tot mini-
maal twee dagen van tevoren te bestel-
len. Wanneer u later bestelt, geldt de 
regel vol=vol. op oudejaarsavond rijdt 
de regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. op 
nieuwjaarsdag begint de regiotaxi te 
rijden op de normale tijd. Dit is om 07.00 
uur ‘s morgens. ritten kunt u bestel-
len via telefoonnummer 0900-8998343 
(lokaal tarief).

 Wat de Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning) precies is.

 De ervaringen van burgers met het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg.

 Actualiteiten binnen de gemeente Aalsmeer 
en Uithoorn op het gebied van de Wmo.

 Informatie over de werkzaamheden van 
diverse organisaties, zoals het meldpunt 
Zorg en Overlast, VITA ouderenadvies, Cen-
trum Jeugd en Gezin en organisaties op het 
gebied van psychosociale/psychische pro-
blemen.

 De Wmo-raden van Aalsmeer en Uithoorn 
stellen zich voor en vertellen over hun werk-
zaamheden.

 Informatie over vrijwilligerswerk en Mantel-
zorg binnen de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn.

Heeft u de Wmo- krant niet ontvangen?
Heeft u een ja/nee of nee/nee sticker op uw 

loket Wonen, Welzijn 
en Zorg 12 december 
gesloten
Op maandag 12 december is het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente-
huizen van Aalsmeer en Uithoorn geslo-
ten. Er is op deze dagen ook geen telefo-
nisch spreekuur.

gemeente biedt ziektekostenverzekering 
aan inwoners met laag inkomen
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de 
gemeente een collectieve ziektekostenver-
zekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de 
AV Gemeente Top Ziektekostenverzekering. 
U komt in aanmerking als u een inkomen van 
110% van de bijstandsnorm ontvangt. U krijgt 
een korting van 10% op de basisverzekering. 
Voor de basisverzekering betaalt u in 2012  
€ 97,61 per maand.

Huidige zorgverzekering vergelijken?
U kunt uw huidige verzekering tot 1 januari 
opzeggen en tot 1 februari 2012 kunt u zich 
aanmelden. In de loop van deze maand krijgt 
u van uw zorgverzekeraar een nieuwe polis 
voor 2012. De basisverzekering is voor ieder-

een gelijk, maar in de aanvullende verzeke-
ring zitten grote verschillen.

Voorzieningen minima
Dit is slechts één van de voorzieningen die 
de gemeente biedt aan mensen met de laag-
ste inkomens. Neem contact op met Werk en 
Inkomen of kijk op de websites van Aalsmeer 
en Uithoorn voor het complete aanbod aan 
voorzieningen. De contact gegevens staan 
vermeld in de linker kolom van deze pagina.

Aalsmeer en Uithoorn onderdeel van 
Werkgeversservicepunt groot-Amsterdam

brievenbus? Dan heeft u de Wmo-krant niet 
ontvangen. Heeft u deze stickers niet en de 
Wmo-krant niet ontvangen en wilt u de krant 
wel graag ontvangen. Neem dan contact op met 
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contact-
gegevens staan vermeld in de linkerkolom van 
deze advertentie. Of haal de krant op bij:

 Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de 
gemeentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn 

 Bibliotheken Aalsmeer, Kudelstaart of Uit-
hoorn

 Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn
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ZONDAG 11 DECEMBER VAN 12.00-20.00 UUR

KERSTMARKT UITHOORNAan de Amstel 2011

VOLG AUB OOK DE RAAD OP VAN DE 
VERKEERSREGELAARS OM ZO EEN VEILIGE 
SITUATIE TE BEHOUDEN..

A

B

N201

N201

N201

provincialeweg

parkeerterrein bij 
Legmeervogels, 
Randhoornweg, en 
Nieuwe School

Winkelcentrum
Amstelplein

plATTEgRONd UITHOORN cENTRUM/OUdE dORp

Uithoorn - De laatste puntjes op de i voor zondag 11 december 
a.s. als de tweede Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel van 
start zal gaan. Nog een laatste inschrijving verwerken, nog 
een laatste afmelding, en de organisatie van deze Kerstmarkt 
kan u een prachtig gevarieerd aanbod van 132 kramen 
bieden. Tot op heden lijken de weergoden aan hun zijde te 
staan met droog weer en een klein zonnetje en een maximum 
van 7 graden, zodat de bezoekers maar ook de deelnemers, 
optimaal kunnen genieten van de tweede Kerstmarkt Uithoorn 
aan de Amstel. 

20.000
Vorig jaar mochten ze maar liefst meer dan 20.000 bezoekers welkom heten 
en dat willen ze dit jaar zeker evenaren of gaan overtreffen. Alle ingrediënten 
voor een grandioze kerstmarkt zijn hiervoor aanwezig, dus daar zal het niet 
aan liggen! Zo kunt u genieten van een levende kerststal op het Amstelplein 
waarin figuranten van toneelvereniging Maskerade te bewonderen zijn en er 
staat daar ook een heuse klimwand opgesteld. Verder op de kerstmarkt een 
kinderkerstpoppentheater, waar de gehele dag door voorstellingen gespeeld 
worden en langs de Amsteloever staan vijf ‘Wintersfeertafels’ opgesteld, 
waarvan u de mooiste kunt winnen. Dit jaar heeft de organisatie de rivier de 
Amstel ook meer betrokken bij de kerstmarkt: er liggen twee verlichte boten 
langs de kade, de tjalk van Simon Miedema en de sleepboot van Jacques 
Maarten. Zij verhogen de sfeer door hun schepen van verlichting te voorzien. 
Daarnaast is er natuurlijk ook de feeëriek verlichte bomenrij langs de Amstel. 
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 Musette. Maar er zijn ook overheerlijke oliebollen, poffertjes, kip 
van ’t spit, broodjes worst of beenham, als ook ter plekke te nuttigen warme 
appeltaart met slagroom, bij diverse kramen op de kerstmarkt te vinden. De 
organisatoren zijn erg blij dat ze een prachtig en een gevarieerd aanbod van 
kerstgerelateerde producten aanbieden. Kijk voor het deelnemersoverzicht ook 
op hun website! De kerstmarktkramen worden allemaal voorzien van guirlandes 
met prachtige en sfeervolle kerstverlichting door Lek Bloemenservice uit De 
Kwakel. Dit zal al meteen vanaf 12.00 uur een sfeervolle uitstraling geven maar 
men kan u verzekeren dat op het moment dat het donker gaat worden het echt 
gezellig wordt. Alle entrees worden voorzien van een ruwhouten boog, zodat u 
zich, na hieronder door gegaan te zijn, ook meteen op de kerstmarkt waant.

Op de foto
Daarnaast kunt u op de foto met de verlichte arrenslee of een van de leuke 
kerstmannen die u ongetwijfeld tegen gaat komen en die ook nog eens 
lekkernijen aan de kinderen uitdelen. De kerstmarkt wordt officieel geopend 
om 12.00 uur door burgemeester 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 haar 
40-jarig jubileum viert, 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 lekker om samen, hand in hand met een glaasje glühwein, dit 
prachtige vuurwerk te aanschouwen en daarmee de kerstmarkt af te sluiten.

Drukte
Omdat de organisatie een enorme drukte verwacht raden ze iedereen 
afkomstig uit de gemeente Uithoorn of De Kwakel aan met de fiets of lopend 
de kerstmarkt te bezoeken. Vanaf de parkeerplaatsen Randhoornweg bij het 
evenemententerrein/sportpark zullen er pendelbusjes van Mijn-Taxi.nl rijden 
om bezoekers naar het Amstelplein te vervoeren en ook weer terug. De 
organisatie 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 aande Amstel een goed doel gekoppeld aan de 
kerstmarkt, wat inhoudt dat geld wat overblijft overgemaakt gaat worden aan: 
ThamerThuis. Het zou prachtig zijn als ze hier nog een mooi geldbedrag 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 willen we via deze weg alvast al onze vrijwilligers en verkeersregelaars hartelijk bedanken voor het toezeggen van hun hulp.
Zonder deze mensen is een kerstmarkt niet mogelijk. Een kerstmarkt is ook niet mogelijk als er geen sponsors bereid zijn hierin te 

investeren. Stichting Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel dankt daarom 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 Accountantantskantoor John de Vries • Nieuwe Meerbode • Mijn-Taxi.nl • 
Marcel Treur • 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 • Zoete Zonde • Cârème Catering • Café Herbergh 1883 • Hans Snacks



Uithoorn - Scholieren van de hoog-
ste klassen basisschool en de eer-
ste klassen middelbare scholen zet-
ten zich in voor kansarme kinde-
ren in Roemenië, met de verkoop 
van sinaasappels, bij de vestiging 
van Multimate bouwmarkt in Uit-
hoorn. Deze schoolkinderen zijn op 
de scholen voorbereid op deze ac-
tie, ze weten dat er in Roemenië nog 
veel kinderen zijn die geen normale 
toekomst tegemoetgaan. Nog altijd 
worden kinderen te vondeling ge-
legd, of in een ziekenhuis achterge-

laten, verwaarloosd en aan hun lot 
overgelaten of op straat gedumpt.
Deze kinderen komen al snel te-
recht in de criminaliteit, gebrui-
ken drugs, belanden in de prostitu-
tie terwijl kinderhandel en orgaan-
transplantatie ook voorkomen.
Om effectief te helpen is het nodig 
om jonge kinderen van 1 tot 4 jaar, 
die hier voor in aanmerking komen, 
onder te brengen op de beste plaats 
die er is, dit is het gezin.
Dit vaak arme pleeggezin ontvangt 
maandelijks een vergoeding voor de 

verzorging. De scholen hebben ver-
schillende contactpersonen in Roe-
menië die voor hen de contacten 
met de pleeggezinnen, pleegkinde-
ren en kinderbescherming onder-
houden.

Goed terecht
De organisatie verwacht van deze 
personen elk kwartaal een rappor-
tage over de ontwikkeling van het 
kind, ze krijgen ook een schriftelijk 
document ondertekend door een 
van de pleegouders, waaruit blijkt 
dat het geld bij het pleeggezin is 
aangekomen.
Op dit moment ondersteunen de 
scholen 15 kinderen, het eerste kind 
dat in 2004 is geplaatst is nu 9 jaar 
en ontwikkelt zich goed. Wilt u meer 
info zie www.helpeenroemeens-
kind.nl of bel dan het secretariaat 
0297-593635. De organisatie hoopt 
dat u ‘haar’ schoolkinderen niet in 
de steek laat en veel sinaasappelen 
koopt. Bedenk ook dat deze school-
kinderen een deel van hun vrije tijd 
inzetten voor kinderen in Roemenië 
die zelf heel weinig kunnen doen! 
Op de prachtige locatie van Multi-
mate bouwmarkt kunt u vanaf vrij-
dag 9 december t/m zaterdag 17 
december sinaasappelen kopen. De 
schoolkinderen zullen met plezier 
en enthousiasme de sinaasappelen 
aanbieden.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

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

Raadslid Smit niet erg realistisch
Hierbij wil ik reageren op wat André Smits schrijft 
op de raadspagina van uw blad van 30 novem-
ber 2011.

De heer Smits schrijft dat één van zijn ambities 
een bruisende ‘sportboulevard’ is. Deze ‘boule-
vard’ ligt aan de rand van de bebouwing van Uit-
hoorn. Dat betekent dat veel sporters veel moeten 
fi etsen om hun sportaccommodatie te bereiken. 
Vooral voor de jeugdige sporters vind ik dat een 
spijtige ontwikkeling, omdat zij ook doordeweeks, 
in het donker soms een behoorlijk eind heen en 
weer moeten fi etsen. Wat dat betreft was het be-
ter geweest als onze sportaccommodaties meer in 
de bebouwing waren aangelegd. 

De heer Smits wil graag dat er een sporthal ge-
bouwd wordt aan de ‘sportboulevard’. We hebben 
toch een goede sporthal, De Scheg? Moet er dan 
een sporthal bijkomen? Ik heb begrepen dat de 

Scheg met moeite een kostendekkende exploitatie 
oplevert. Hoe moeten twee sporthallen geëxploi-
teerd worden? Of moet de Scheg worden afgebro-
ken? Dat zou kapitaalvernietiging zijn.

De contributies van sportverenigingen mogen niet 
stijgen in de ogen van André Smits. Een sportver-
eniging zal in ieder geval de contributies met het 
infl atiepercentage jaarlijks moeten verhogen om 
haar activiteiten te continueren en haar accom-
modaties in stand te houden.

Ik ben het helemaal eens met André Smits dat 
sport heel belangrijk is voor onze samenleving, 
maar realistisch is hij op een aantal punten niet. 
Het is maar goed dat André Smits geen wethou-
der is, want dat zou voor Uithoorn een fi nanciële 
ramp worden.

Lex van Emden, Uithoorn

Sinaasappelactie ‘Kinderen voor 
Kinderen’ bij bouwmarkt Multimate

Uithoorn - Maandag 5 december 
was het dan eindelijk zover. Sint en 
Piet kwamen een bezoekje brengen 
aan de Vuurvliegjes! Om kwart voor 
elf trokken de peutertjes hun jas-
sen aan om naar het speelplein te 
gaan en met de hele school buiten 
te wachten op de komst van Sin-
terklaas! Op een wel heel bijzonde-
re manier kwam de Sint aan... na-
melijk...in een zijspan!! Alle kinde-
ren waren superenthousiast. Na 
een gezellig dansje gingen ze alle-
maal weer naar binnen naar hun ei-
gen lokaal. Toen Sint binnenkwam 
viel het hem meteen op dat de 
schoenveters van een van de peu-
ters loszat. Die moesten natuurlijk 
eerst vastgemaakt worden door de 
Sint zelf, anders kon het feest niet 
beginnen! Alle kindjes van de Vuur-
vliegjes hadden samen met de juf-
fen een mooie ketting voor de Sint 
gemaakt, die nam hij blij in ont-
vangst. En omdat de Sint jarig was 
hadden ze ook een mooie stoffen 
tas bestempeld waar hij voortaan al 
zijn tekeningen die hij krijgt in kan 
bewaren. Met z´n allen werd er nog 
gezongen, op de foto gegaan, ge-
danst en met papiersnippers één 
groot feest gemaakt!!! Het was een 
geslaagde ochtend, Dank u wel Sin-
terklaas: tot volgend jaar!!

Regio - De directie van Koop Lens-
tra Makelaars heeft bekendge-
maakt met ingang van 1 januari 
aanstaande haar organisatiestruc-
tuur aan te passen aan de verande-
rende marktomstandigheden in de 
woningmakelaardij. De werkzaam-
heden in de voormalige gemeen-
te De Ronde Venen zullen vanaf 
die datum uitgevoerd worden van-
uit de vestiging Uithoorn, onder lei-
ding van directeur/makelaar Mau-
rice Sterk. Ook vanuit de vestiging 
Breukelen zullen waar nodig in het 
aangrenzende werkgebied werk-
zaamheden worden verricht. De 
vestiging Mijdrecht zal per die da-
tum sluiten. Het personeelsbestand 
zal op de nieuwe structuur worden 
aangepast.
Maurice Sterk: “We hebben tot de-
ze stap besloten om onze organisa-
tie meer in lijn te brengen met de al 
langere tijd stroperige woningmarkt. 
Onze traditionele meer-kantoren-
structuur (3 vestigingen) brengt te 
hoge kosten met zich mee, terwijl 
door de voortschrijding van tech-
niek en communicatiemiddelen en 
de huidige behoefte van kopers en 
verkopers (sterke afname kantoor-

bezoek) de klant ook prima bediend 
kan worden vanuit een wat groter 
werkgebied per vestiging. 

Middelste
Het sluiten van de ‘middelste’ ves-
tiging is in onze visie dan ook een 
logische stap in deze tijd”. Hoewel 
de geleerden op details wat ver-
schillen in hun meningen is de al-
gemene verwachting dat het herstel 

Wilnis - Er was bezoek bij Peuter-
speelzaal Duimelot en niet zo maar 
iemand. Zwarte Piet kwam langs. Hij 
was al een keer ‘s nachts langs ge-
weest om de laarzen te vullen maar 
nu kwam hij zo maar binnenlopen 
en meespelen. De peutertjes heb-
ben uit volle borst gezongen, ook 
met de deur op een kier zodat Sin-
terklaas het misschien zou horen. 
De peutertjes hebben laten zien dat 
ze goed over de daken kunnen klim-
men en een cadeautje in de schoor-
steen kunnen gooien. Piet was on-
der de indruk. Moe van het klimmen 
konden de peutertjes samen met 
Piet genieten van een heerlijke taart, 
gebakken door een van de moeders. 
Toen de buikjes vol waren kwam 
Piet tot de ontdekking dat hij de 
caadeautjes kwijt was. O jee. Geluk-
kig kunnen peutertjes goed zoeken 
en samen met Piet vonden ze de zak 
met kadeautjes terug. Toen iedereen 

zijn/haar cadeautje had gekregen 
telde Piet tot 3 en toen mochten ze 
uitpakken. En daarna was het alweer 

tijd om naar huis te gaan en aan pa-
pa en mama te vertellen van die lie-
ve, leuke Piet die op bezoek was. 

Zwarte Piet op bezoek bij Duimelot

Vestiging Mijdrecht gaat per 1 januari dicht

Kantoor Uithoorn blijft open

Koop Lenstra Makelaars wijzigt organisatie

Vestiging Mijdrecht sluit haar 
deuren, Uithoorn blijft open

Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek 
bij peuteropvang de Vuurvliegjes

van de woningmarkt - gekoppeld 
aan structureel economisch her-
stel – nog geruime tijd op zich zal 
laten wachten en dat de huizenprij-
zen voorlopig een verdere daling te 
zien zullen geven. Inmiddels is het 
aantal verkooptransacties landelijk 
gezien bijna gehalveerd ten opzich-
te van enkele jaren terug.
Directielid Roel Wieringa ziet de 
toekomst in de makelaardij des-
ondanks positief in: “Ook een ken-
merk van een kredietcrisis is dat de 
wereld verandert. Dit vraagt om vi-
sie en actief handelen van het ma-
nagement. Door deze herstructure-
ring van ons bedrijf blijven we pri-
ma in staat tegen een acceptabel 
kostenniveau onze opdrachtgevers 
in het gehele huidige werkgebied te 
bedienen op de wijze die ze van ons 
gewend zijn. We kunnen dezelfde 
kwaliteit, service en aandacht blij-
ven bieden”.
De huidige woningmarkt biedt ook 
kansen. Immers het aanbod van 
woningen is groot, de hypotheek-
rente is nog steeds laag en nog en-
kele maanden kunnen huizenko-
pers profi teren van de verlaagde 
overdrachtsbelasting, wat al snel op 
een eengezinswoning zo’n 10.000,- 
euro scheelt.

Kerstmarkt aan de Amstel:

Soroptimistclub verkoopt kerstartikelen 
voor het ‘Hungerproject’
Uithoorn - Voor het 4e jaar steunt 
de Soroptimistclub Uithoorn/De 
Ronde Venen een goed doel door 
kerstartikelen te verkopen op Kerst-
markt aan de Amstel. In de kraam 
van de Soroptimistclub is van al-
les te vinden om de kerstdagen ge-
zellig te maken: prachtige grote en 
kleine kerststukken, kerstspulle-
tjes, fraai opgemaakte presentatie-
sets met jam of gelei. En natuurlijk 
is er erwtensoep. Alle artikelen zijn 
redelijk geprijsd. Wie het eerst komt 
heeft de grootste keus. Dit jaar gaan 
de opbrengsten naar het ‘Hunger-

project’. Het Hungerproject werkt 
met en voor de armsten in Afrika, 
Azië en Zuid Amerika. Vele mensen 
werken mee. Allemaal in de overtui-
ging, dat het mogelijk is, de honger 
de wereld uit te bannen. Niet alleen 
door geld te geven. Vooral door de 
mensen die nu nog honger hebben 
te steunen in het ontwikkelen van 
hun capaciteiten en hen te helpen 
hun leven én voedselvoorziening 
in eigen hand te nemen. Wie in de 
kraam van de Soroptimistclub een 
aankoop doet helpt het Hungerpro-
ject bij zijn werk. De artikelen in de 

kraam van de Soroptimistclub zijn 
door de leden zelf gemaakt of ver-
zameld. Zoals altijd zijn er de kerst-
stukken, van heel klein tot groot. 
De vorige jaren vlogen ze de kraam 
uit. Dit jaar is er een grote keus aan 
jams en jellies: mispel, kweepeer, 
cranberry, bramen. Alles speciaal 
gekruid voor de kerstlunch. Kerst-
markt aan de Amstel wordt gehou-
den komende zondag 11 december 
van 11.00 tot 20.00 uur langs de Am-
stel in Uithoorn, van Amstelplein, via 
Schans, Dorpsstraat, Marktplein tot 
Wilhelminakade.

Foto-expositie Roos Uithol in bibliotheek
Mijdrecht - Een winters Nederland 
en een zomers Noorwegen zijn de 

belangrijkste beelden in de derde 
expositie van Roos Uithol. Fascine-

rende wolkenluchten boven Noor-
wegen en verstilde winterse plaat-
jes in eigen land combineren won-
derlijk goed samen. 
Als u nieuwsgierig bent naar deze 
derde expositie van freelance foto-
graaf Roos, komt u dan in de maand 
december even kijken in de biblio-
theek in Mijdrecht. Roos laat zien 
dat niet alleen het fotograferen van 
landschappen en natuur haar spe-
cialiteit is. 
Het vastleggen van een monument, 
een spelend kindje of een Art fo-
to met vuurrode nagels laten zien 
dat haar repertoire veelzijdiger is 
geworden. Onder de naam ‘Dutch 
Winter, Norwegian Summer’ is de-
ze derde expositie van Roos Uithol 
afgelopen donderdag 1 december 
2011 van start gegaan.
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Mijdrecht - Peuterspeelzaal Pino 
werd afgelopen week, zoals elk jaar, 
door Sinterklaas en zijn Pieten be-
zocht. De kinderen van Pino hebben 
de afgelopen weken veel geknut-
seld, sint -en pietenliedjes gezon-
gen, Sintverhaaltjes gehoord, pop-
penkast gekeken en nu keken ze 
echt ‘vol verwachting’ uit naar de 
goede Sint en zijn Pieten. Wat een 
verrassing, de Pieten brachten lek-
kere pepernootjes en een heerlijke 
Pietentaart mee. De Pieten hadden 
ook een heel groot cadeau bij zich 
met daarin een nieuwe stoere bui-
tenspeeltractor. Daar houden meis-
jes niet van zoals één van de meis-
jes opmerkte. Gelukkig had Sint ook 
nog een klein roze buitenspeelau-
tootje meegebracht, wat een feest!
En toen... was de zak met de kinder-
cadeautjes kwijt, domme, domme 
Piet. De kinderen hebben Pietje ge-
holpen met zoeken... en gelukkig de 
zak stond gewoon in de keuken. Er 
zat voor elk kind een mooi cadeau-
tje in. Daarna was het alweer tijd om 
afscheid te nemen... natuurlijk met 
het liedje ‘dag sinterklaasje, daaag, 
daaaag, Zwarte Piet’. Het was weer 
een feest waar zowel de kinderen 
als de juffen van hebben genoten.‘

Sint en Piet bij peuterspeelzaal Pino

Zaterdag de derde editie 
van Immitsj Live
Mijdrecht - Komende zaterdag 10 
december zal de derde editie van 
Immitsj Live plaatsvinden. Immitsj 
Live is een reeks feesten waarbij ie-
dere maand 1 of 2 bands het Immitsj 
Live podium betreden. De bands 
zullen deels al bekend zijn van het 
buitenpodium van AJOC Festival 
2011 en deels ‘nieuw’. Het genre zal 
voornamelijk uit pop en rockmuziek 
bestaan. Deze maand staat Elfish & 
The Coversolution ‘with Friends’ op 
het podium in Immitsj. 
De welbekende coverband uit Am-
sterdam treedt in Mijdrecht op na 
hun bezoek aan het AJOC Festival 
van afgelopen zomer. Ze beloven er 
een muzikaal feest van te zullen ma-
ken. Speciaal voor het optreden in 
Immitsj komen zij ‘with friends’, of-
tewel het blazers duo CB Horns, dat 
op het Festival ook al van de par-
tij was. De band, waarvan een aan-
tal leden uit De Ronde Venen komt, 
is bekend doordat zij vaker in de re-

gio hebben gespeeld, onder ande-
re op de slotavond van het Koets-
tock festival, de feestweek van Ab-
coude en bij de Heeren van Aemstel 
in Amsterdam. 
Zoals de naam al doet vermoeden is 
Elfish & The Coversolution een co-
verband met hier en daar een knip-
oog naar het repertoire van ‘The 
King’. Maar deze band noemt zich 
niet voor niets ‘allround’: het gezel-
schap is veelzijdig en speelt naast 
die nummers nog veel meer. Moder-
ne popnummers, swingende disco-
classics en Nederlandstalige mee-
zingers: Elfish & The Coversolution 
met frontvrouw Leonie en frontman 
Erren maken van elk optreden een 
vrolijk feest! Immitsj Live begint om 
21.30 uur en vind je op Windmolen 
75 in Mijdrecht. Onder de 16 betaal 
je geen entree. ID verplicht.
Flyers voor gratis toegang zijn ver-
krijgbaar bij het AJOCafé (iedere 
vrijdagavond in Immitsj).  

Muziek en dans voor 
dreumesen en peuters
Regio - In januari starten bij Kun-
stencentrum De Hint weer muziek- 
en dansactiviteiten voor peuters. 
Jonge kinderen hebben al veel ge-
voel voor klank en ritme. Het stimu-
leren daarvan op speelse wijze ont-
wikkelt hun muzikaal gevoel, stimu-
leert de motoriek en is ook gewoon 
leuk!

Muziek op Schoot/ 
Peutermuziek
De cursus muziek op schoot/peu-
termuziek is voor kinderen vanaf 9 
maanden en begeleider. In tien les-
sen worden door u en uw kind ge-
zongen, gedanst, geëxperimenteerd 
met klank, geluid en beweging. Een 
uitstekende kennismaking met de 
wereld van de muziek en veel aan-

knopingspunten om thuis door te 
gaan.

Peuterdans 
Op vrijdagochtend (11.45 uur) start 
De Hint in Wilnis vanaf januari met 
peuterdans voor peuters van 3 jaar, 
bij voldoende belangstelling eventu-
eel ook voor 2–jarigen. In de lessen 
leren de kinderen ongeremd bewe-
gen op muziek. Inspiratie wordt ge-
haald uit prenten, feestdagen en 
seizoenen, dieren. De kinderen ont-
wikkelen spelenderwijs hun ritme-
gevoel, hun grove en fijne motoriek, 
hun muzikale fantasie en zelfs hun 
taalbegrip. De lessen zijn ook zeer 
geschikt voor kindjes die van zich-
zelf een beetje verlegen zijn. De cur-
sus loopt van januari t/m juni.

Leerlingen De Hint geven 
kerstconcert op 19 december
Regio - Op maandag 19 decem-
ber geven leerlingen van De Hint 
uit Aalsmeer, Uithoorn en De Ron-
de Venen hun jaarlijks kerstconcert 
in De Hervormde Kerk in Wilnis aan 
de Koningin Julianastraat 23.
Het wordt weer een sfeervol concert 
met optredens van onder andere 

een vioolensemble, zangleerlingen, 
een balletgroep, een dwarsfluiten-
semble, een gitaargroep, een koor, 
en solisten op piano en keyboard.
Iedereen is van harte welkom.
Aanvang is 19.15 uur en het einde 
circa 20.30 uur. Toegang 2,50 euro 
(aan de zaal).

Weer een winnaar bij 
C1000 Reurings
Uithoorn - Bij C1000 Reurings weer 
een prijs winnaar, zij mochten 4 
kaarten weg geven voor de sprook-
jesdroom show in samen werking 
met Lays. Ook nu weer konden de 
klanten van C1000 profiteren van 

zo een mooie actie, bij aankoop van 
de producten de bon in de box met 
naam en telefoonnummer.

Op bijgaande foto ontvangt de win-
nares haar prijs.

Nieuwbouw woning-
project De Oker gestart
De Kwakel - Vrijdagmiddag sloeg 
wethouder Jeroen Verheijen de laat-
ste paal in de zompige poldergrond 
waarmee hij formeel het startsein 
gaf tot de bouw van 134 prachti-
ge woningen van wat het bouw-
project De Oker wordt genoemd. 
Het gaat in eerste aanleg om de 
bouw van 37 woningen van de fa-
se 1 (vanaf 210.000 euro) en 41 wo-
ningen behorende bij fase 2 (vanaf 
267.500 euro). Het nieuwbouwpro-
ject, dat als een nieuwe woonwijk in 
De Kwakel kan worden gezien ligt 

ten zuidoosten van de huidige be-
bouwing aan de Boterdijk. ‘De Oker’ 
is een reeds lang bestaande bena-
ming voor het stuk grond waarop de 
wijk wordt gebruikt. Ontstaan door 
de kleur van de veengrond die het 
nodige ijzeroxide bevat waardoor de 
aarde rood tot geelbruin gekleurd is, 
okerkleurig dus.

Tientallen toekomstige bewoners 
die een woning in De Oker hebben 
gekocht, medewerkers van bouw-
bedrijf UBA uit Uithoorn die de wo-

ningen gaat bouwen, vertegen-
woordigers van vastgoedonderne-
ming Pharos die het project reali-
seert, makelaars, omwonenden en 
verdere belangstellenden waren ge-
tuige van de openingshandeling die 
later gevolgd werd door een gezel-
lige receptie bij Partycentrum Leen-
ders.
De nieuwe woonwijk kenmerkt zich 
straks door een ruime opzet met 
rondom veel water in een landelij-
ke omgeving. Er is een grote variatie 
in woningen. Het zijn alle koopwo-

De laatste paal van het bouwproject De Oker wordt onder grote belangstelling door wethouder Jeroen Verheijen in de 
bodem geslagen

ningen in diverse prijscategorieën 
waarbij men kan kiezen uit tien ver-
schillende typen met kenmerkende 
detaillering uit de dertiger jaren van 
de vorige eeuw, bijvoorbeeld met 
erkers en dwarskappen. Er zijn een-
gezinswoningen, specifieke hoek-
woningen, prachtige twee-onder-
een-kapwoningen, maar ook unieke 
vrijstaande woningen en zogehe-
ten Piet Boon villa’s. De verschillen-
de woningtypen zijn alle genoemd 
naar de diverse grassoorten die in 
de polder voorkomen, zoals bijvoor-
beeld Helm, Zegge, Smele, Wederik, 
Glanshaver, Zilverschoon e.a. Van 
de bouwfasen 1 en 2 zijn alle wo-
ningen op twee na verkocht. Ver-
der zijn er van de Piet Boon villa’s 
aan de kop van het project inmid-
dels twee verkocht. De verkoop is 
in handen van Phanos Makelaars 
in Houten, maar dicht bij de deur is 
er ook EKZ Makelaars op de Wie-
gerbruinlaan in Uithoorn waar be-
langstellenden voor een nieuwbouw 
koopwoning terecht kunnen. Meer 
weten? Zie de website www.deo-
ker.nl. De eerste woningen zullen 
naar verwachting begin 2013 wor-
den opgeleverd. Het ligt in de be-
doeling dat De Oker medio 2014 zal 
zijn volgebouwd.

Verkeersbewegingen
Hoewel de nieuwe bewoners vol 
verwachting uitkijken naar de op-
levering van hun huis, maakt een 
aantal inwoners van De Kwakel zich 
zorgen over het toenemende ver-
keer op de Boterdijk en door het 
centrum die grote(re) verkeersstro-
men niet aankunnen. Want De Oker 
zal ontegenzeggelijk de nodige ver-
keersbewegingen, drukte en lawaai 
met zich meebrengen. Wij vroe-
gen wethouder Maarten Leven-
bach (Verkeer en vervoer) om een 
reactie. Hij laat weten dat ‘de nieu-
we wijk weliswaar tot meer verkeer 
in De Kwakel leidt, maar dat deze 
toename gering is ten opzichte van 
de totale hoeveelheid verkeer. Dit 
is de conclusie uit een verkeerson-
derzoek dat destijds is gemaakt. Op 
dit moment werken bewoners en 
ondernemers in De Kwakel samen 
met de gemeente aan een Verkeer-
structuurplan. Daarin wordt gezocht 
naar oplossingen voor onder ande-
re de verkeerssituatie op de Boter-
dijk, Drechtdijk en Vuurlijn. In febru-
ari 2012 is dit plan gereed.’

Veel kinderactiviteiten 
in de Emmaüs parochie!
Uithoorn - De kinderen van de 
RK Parochie Emmaüs zijn zoals ie-
der jaar in de aanloop naar Kerst-
mis alle zondagen van de ad-
vent van harte welkom om in 
hun eigen kinderviering samen 
het feest van de geboorte van 
Jezus voor te bereiden. Er zijn ook 
dit jaar weer mooie verhalen voor-
bereid en leuke knutselwerkjes uit-
gezocht. Op die manier kunnen kin-
deren leren wat Kerstmis nu écht in-
houdt en aan het eind van het pro-
ject houden ze er een mooie zelfge-
maakte kerstlantaarn aan over!

Schoenendoosactie
Zondag 4 december was helemaal 
speciaal. Toen was namelijk de in-
zameldag van de jaarlijkse Schoe-
nendoosactie, dit keer voor Schoen-
maatjes van stichting Edukans. In 
de afgelopen jaren wisten de kin-
deren al vele honderden schoenen-
dozen te verzamelen om kinderen in 
andere landen die niet zo rijk zijn als 
wij een mooi cadeau te geven. Ook 
dit jaar was de actie weer een groot 
succes, want zowel RK Basisschool 
de Springschans als basisschool de 
Tra hadden hun medewerking toe-
gezegd en zetten hun beste been-

tje voor. Dat resulteerde weer in een 
geweldige stapel schoenendozen: 
meer dan 225!

Kinderkoor
Verder is kinderkoor Op-Maat, on-
der leiding van dirigente Marion Itt-
ner, al begonnen met het instude-
ren van mooie kerstliederen voor 
de kinderkerstnacht van zaterdag 
24 december. Zoals elk jaar, hopen 
ze dat er veel kinderen zijn die ze 
willen komen helpen, om het nog 
mooier te laten klinken. Alle kinde-
ren zijn uitgenodigd om mee te ko-
men repeteren. Op-Maat oefent op 
woensdagavond van 18:45 tot 19:45 
uur. Na de kerst ben je natuur-
lijk niet verplicht om bij het koor te 
blijven, maar het zou wel leuk zijn! 
Om helemaal in de kerststemming 
te komen is er op zaterdag 17 de-
cember om 19:00 uur een kerstsa-
menzang in de Burght. Met mede-
werking van alle koren kan iedereen 
meekomen zingen met bekende en 
minder bekende kerstliederen en 
luisteren naar sfeervolle kerstver-
halen, met als belangrijkste natuur-
lijk HET kerstverhaal. Na afloop is er 
warme chocolademelk en glühwein. 
Komt allen tezamen! 
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Sinterklaas op de Kajuit
Uithoorn - Het blijft altijd span-
nend: zou de Sint ook dit jaar 
weer een bezoekje brengen aan 
de kinderen van de Kajuit?

Vol spanning stonden de kinderen 
de Sint en zijn Pieten op te wach-
ten. En gelukkig, daar kwam hij aan! 
Alleen vanwege het noodweer in de 
nacht van 4 op 5 december had de 
Sint dit jaar Amerigo helaas thuis 
moeten laten. Maar dat mocht de 

pret niet drukken. De kinderen ont-
vingen Sint gewoon in de school en 
hadden daar een groot slingerpad 
gevormd, zodat iedereen uitgebreid 
de Sint en zijn Pieten kon begroeten.

Op school ging al de hele week het 
verhaal dat de Sint een groot ge-
heim had. En dat geheim wilde hij 
vandaag wel aan de kinderen ver-
klappen. Wat bleek nu, de Sint 
slaapt nog iedere nacht met een 

knuffel! Vooral de kleuters vonden 
dat natuurlijk geweldig. Heel toe-
vallig hadden zij vandaag ook alle-
maal hun knuffel mee naar school 
genomen.
In de bovenbouw was er weer vol-
op geknutseld aan de surprises en 
hadden de kinderen de hele och-
tend nodig om uit te pakken en ge-
dichten voor te dragen. Kortom: het 
was weer een enorm leuk feest, tot 
volgend jaar Sinterklaas.

Kassabonnenaktie Zijdelwaard: Meedoen kan nog t/m 10 december!

Maak kans op kassabonnen van 250,- 
euro of 1 minuut gratis winkelen
Uithoorn - Klanten van winkelcen-
trum Zijdelwaard kunnen nog mee-
doen met het Prijzenfestijn tot en 
met zaterdag 10 december.

Daarna worden de speciale actie-
bussen gesloten! Wie tot en met 
10 december a.s. 4 kassabonnen 
spaart van verschillende Zijdel-
waard-winkeliers met een minimale 
totale waarde van 100,- maakt kans 
op een van de 38 cadeaubonnen 
ter waarde van 250,- te besteden 
bij de winkeliers van Zijdelwaard 
en op een minuut gratis winkelen in 
een van de supermarkten. Het tota-
le prijzenpakket bedraagt 10.000,-! 
Hoe meer enveloppen er ingeleverd 
worden, hoe meer kans op een prijs! 
Dus verzamel nog kassabonnen en 

doe mee! Prijswinnaars ontvangen 
bericht thuis. 

Speciale actie
De winkeliers van winkelcentrum 
Zijdelwaard delen speciale actie-
enveloppen uit. In deze envelop-
pen kunnen klanten 4 kassabonnen 
van verschillende winkeliers spa-
ren met een totale minimale waarde 
van € 100,-. Nadat de slagzin is afge-
maakt en de adresgegevens geno-
teerd kan de envelop in de actiebus 
in het winkelcentrum worden gede-
poneerd. Hoe meer enveloppen er 
worden ingeleverd hoe meer kans 
iemand heeft op een prijs! Tot en 
met zaterdag 10 december a.s. kun-
nen actie-enveloppen in de bussen 
worden gedaan. 

Prijsuitreiking 
De grote prijsuitreiking vindt plaats 
op de koopzondag 18 december a.s. 
Alle 38 prijswinnaars ontvangen be-
richt thuis als ze een prijs hebben 
gewonnen, worden vermeld op de 
website www.zijdelwaardplein.nl en 
in De Nieuwe Meerbode.

Tijdens de prijsuitreiking maken ze 
ook nog kans op een minuut gratis 
winkelen in een van de supermark-
ten in winkelcentrum Zijdelwaard!

Doe dus uw boodschappen in win-
kelcentrum Zijdelwaard en doe mee 
met het Prijzenfestijn en u maakt 
dus kans om het jaar 2011 af te slui-
ten met een leuke financiële mee-
valler! 

Hilarische voorstelling op 
obs Toermalijn
Uithoorn - Donderdag 1 decem-
ber kwam theater groep Hilaria hun 
Sinterklaas voorstelling geven op 
obs Toermalijn. Mmm, een theater-
voorstelling over Sinterklaas? Wat 
zou dat nou kunnen zijn? We weten 
al zoveel over de Sint en zijn Pieten. 
Al die jaren dat de Goedheiligman 
ons land bezoekt; alles is toch al be-
kend!
We weten allemaal wie Sinterklaas 
is. We weten ook dat hij op 5 de-
cember aan alle kinderen een ca-
deautje geeft. Maar …. waarom 
doet hij dat eigenlijk? Dat kun je al-
leen maar begrijpen als je de ge-
schiedenis van de Sint kent. Van-
af het begin….toen Sinterklaas nog 
een klein Klaasje was! In de voor-
stelling kregen de kinderen Klaas-
je te zien als baby en kleuter. Ver-
der maakten ze kennis met de moe-
der van Sinterklaas en kwamen ze 
te weten hoe het komt dat de Sint 
cadeautjes is gaan geven, is gaan 
paard rijden en waarom er Pieten 
zijn en waarom die er zo uitzien.

Uitleg
Een kwartiertje voor aanvang moch-
ten de kleuters vast kennismaken 
met de spelers en kregen uitleg over 
wat ze te zien zouden krijgen. Na-
dat de andere groepen plaats had-
den genomen begon de voorstelling 

over het leven van de Sint. Als ba-
by was hij al een lief ventje. Al vroeg 
had hij een voorliefde voor paar-
den, maar dat vonden zijn ouders 
nog te gevaarlijk, dus kreeg hij een 
fiets. Klaasje groeide voorspoedig 
op. Tussen de scènes werd er ook 
uitgelegd waarom er geen kinderen 
meer mee in de zak werden meege-
nomen. Hiervoor was een vrijwilliger 
nodig. Aymen was zo moedig om 
zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
In de zak werd hij meegenomen en 
het werd al gauw duidelijk, dat het 
bijna onmogelijk is om een kind in 
de zak over een dak mee te sjou-
wen. De geschiedenis ging verder. 
De fiets ontgroeit, kreeg Klaas eerst 
een klein paardje en later een gro-
ter paard. Een leerling mocht voor 
de jonge Sinterklaas spelen en ging 
in galop over het podium. 

Volwassen
Volwassen geworden moest de 
Goede Sint leren te paard met een 
lans ringen uit de lucht op te van-
gen. Twee juffen en een meester 
mochten assisteren bij deze scene. 
Zo ging het verhaal verder. Dat je 
met een zak voor pakjes ook iets an-
ders kunt doen ondervonden twee 
juffen en twee leerlingen. Ze deden 
een wedstrijd zaklopen, waarbij ze 
steeds een pakje in de schoorsteen 

moesten gooien. De kinderen wer-
den intensief bij de voorstelling be-
trokken. Er werd vaak en hard gela-
chen door de leerlingen, maar ook 
door de juffen en meesters. Na deze 
middag zijn de kinderen van Toer-
malijn meer te weten gekomen over 
het voorheen nog onbekende verle-
den van Sinterklaas. 

Sinterklaas bezoekt
“de Regenboog”
Uithoorn - Op 5 december werd er 
op de Regenboog het Sinterklaas 
feest gevierd. Natuurlijk had de Sint 
in zijn drukke schema even tijd om 
langs te komen en de kinderen van 
groep 1 t/m 4 te verrassen met een 
kado. De kinderen van de groepen 
5 t/m 8 hebben voor deze dag de 
nodige creativiteit in hun surprises 
gestoken.

Het geduld van de kinderen werd 
even op de proef gesteld. De weg-
wijspiet had zich vergist in plaats 
van direct naar het hoofdgebouw 
van de Regenboog te rijden, reed 
hij de kinderen voorbij om naar de 
bovenboog te rijden. Het bijgebouw 
van de Regenboog aan de Johan de 
Wittlaan. Maar door het luid zingen 
van Sinterklaasliedjes wisten de 
kinderen toch de aandacht van Sint 
te trekken. Die korte tijd later in een 
cabrio het schoolplein op kwam rij-
den en daar samen met zijn pieten 
de kinderen begroette. Nu kon het 
feest losbarsten.
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Pieten op bezoek bij 
Zwembad de Otter
Uithoorn - Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 december j.l. kreeg zwembad De 
Otter onverwachts bezoek van drie 
zwarte Pieten. Sinterklaas had de 
Pieterbazen naar het afzwemmen 
voor diploma a en B gestuurd om 
de kinderen een hart onder de riem 

te steken. De kinderen kregen wat 
strooigoed en juffen lieten de kin-
deren een prachtig liet zingen, wat 
heel mooi klonk in de zwemzaal! 
De Pieten konden heel wat leren 
van de zwemmers, want iedereen is 
geslaagd!!

Legmeervogels F5 wint in 
spectaculair duel
Uithoorn - De weersvooruitzich-
ten waren slecht, wind en buien; 
de tegenstander, Swift, had nog 
geen wedstrijd verloren één van 
onze spelers, Darian had helaas 
afgezegd. Al met al reden ge-
noeg om deze uitwedstrijd met 
beven tegemoet te zien.

Terwijl de wind over het veld gierde 
en de regen maar niet minder werd, 
werd de wedstrijd door de scheids-
rechter in gang gezet.
De eerste tien minuten gingen ge-
lijk op. Het was duidelijk dat we hier 
met een tegenstander van formaat 
te maken hadden. De vechtlust van 
onze jongens was echter groot en 
ieder duel werd scherp aangegaan. 
De tegenstander scoorde na een 
ruime tien minuten de openingsgoal 
na een goedlopende aanval. Onze 
F5 gaf de moed niet op en produ-
ceerde vlak voor rust de gelijkma-
ker door een mooi schot van Kevin.
Doorweekt zochten de jongens (en 
de trainers en ouders) de kleed-
kamer op. In de rust leken de jon-
gens te beseffen dat er vandaag 

best meer in zat en vol energie werd 
er begonnen aan de tweede helft. 
Het spel werd steeds beter, ieder-
een bleef goed in de positie, er werd 
goed overgespeeld en vooral veel 
gejaagd op de bal. Vooral Xander 
heerste op de linkerflank en zorg-
de steeds voor gevaar door de bal 
goed voor te geven. Al snel werd het 
1-2 door een mooi schot van Nigel. 
Helaas kwam de tegenstander terug 
tot 2-2 door de bal onder de fout-
loos keepende Owen door te schui-
ven. Nu brak een spannende peri-
ode aan waarbij de wedstrijd alle 
kanten op kon. De 2-3 van Niels was 
echter dik verdiend en hierna leek 
het niet meer mis te kunnen gaan. 
De voorhoede met Boris, Amar en 
Storm zorgde continu voor gevaar 
en de 2-4 van Storm bracht de ze-
ge definitief binnen en de 2-5, door 
een mooi schot bovenin het doel 
van Boris, was nog een toetje.
Na het eindsignaal vierden de jon-
gens de overwinning alsof ze kam-
pioen waren geworden ! Jongens, 
van harte gefeliciteerd met deze 
prachtige overwinning !

Aantal spelers breekt Legmeervogels 
zaalvoetbal 1 een keer op
Uithoorn - Woensdagavond 30 no-
vember moest Legmeervogels aan-
treden tegen FCB’72/Isolatie Comb. 
1 in Beverwijk. Het is de laatste we-
ken voor coach Guus Rutgers nog-
al een probleem om genoeg spelers 
bij elkaar te krijgen, zoals ook de-
ze avond weer. Door vakantie, feest-
jes en blessures waren er weder-
om een hoop spelers niet, waardoor 
het deze avond, voor de derde keer 
dit seizoen, weer zonder wissels ge-
daan moest worden. Maar Leg-
meervogels weet zelfs in deze situ-
aties vaak nog te winnen. De spe-
lers die het moesten gaan doen wa-
ren Jordi en Jasper v Gelderen, Ste-
fan v Pierre, Dimitri Sahertian en Pa-
trick Woerdeman.
Legmeervogels begon geconcen-
treerd aan de 1e helft. Het balletje 
ging zorgvuldig rond en Legmeervo-
gels wist goed haar rust te bewaren 
en geduldig naar openingen te zoe-
ken. Dat moest ook wel, er waren 
tenslotte geen wissels. Het balbe-
zit was voornamelijk voor Legmeer-
vogels en FCB’72 probeerde vaak 
van de fouten van Legmeervogels 
te profiteren via snelle counters. Zij 
werden voornamelijk gevaarlijk van-
uit vrije trappen en afstandsscho-
ten. Voornamelijk door één speler 
die een snoeihard schot in de be-
nen had en daarbij Jasper vaak op 
de proef stelde, soms tot wanhoop 
aan toe. 

Aanval
Uiteindelijk kwam Legmeervogels in 

de 7e min via Stefan v Pierre op een 
0-1 voorsprong door een assist van 
Jordi v Gelderen. In de aanval daar-
op was de stand alweer gelijk, 1-1 
in de 8e min. Maar Legmeervogels 
ging door met haar goede spel en 
kwam via Stefan in de 15e min op 
een 1-2 voorsprong, door een per-
fect aangegooide assist van keeper 
Jasper v Gelderen. Maar wederom 
was het de volgende minuut alweer 
gelijk, 2-2. Ondanks het goede spel 
en het balbezit van Legmeervogels 
bouwde de thuisclub de score ver-
der uit in de 20e en 22e min, 4-2. 
Gelukkig viel in de minuut daarop 
de aansluitingstreffer via een knap-
pe goal van Jordi v Gelderen, 4-3. 
Helaas wist Legmeervogels deze 
stand niet vast te houden en werd 
het vlak voor rust in de 25e min nog 
5-3. Alle doelpunten van de thuis-
club kwamen van de speler met het 
snoeiharde schot, of het nou vanuit 
een vrije trap of een afstandsschot 
was, dit dreef keeper Jasper v Gel-
deren tot grote wanhoop. Legmeer-
vogels moest echt gaan proberen 
het schot van deze speler eruit te 
halen in de 2e helft, maar het was al 
zwaar genoeg zonder wissels.

Niet snel
De 2e helft werd er één om niet snel 
te vergeten. Legmeervogels bleef 
knokken voor wat het waard was en 
bleef goed en geconcentreerd voet-
ballen, waarbij ook de tegenstander 
zich liet gelden met snel uitgevoer-
de counters. In de 3e min alweer 

kwam de thuisclub op een 6-3 voor-
sprong. De spelers van Legmeervo-
gels lieten hun kop niet hangen en 
wilden er alles aan doen om toch te 
kunnen winnen of minimaal gelijk te 
spelen. In de 12e werd het 6-4 via 
Jordi op aangeven van Dimitri. Maar 
helaas werd de achterstand snel te-
ruggebracht tot 4 doelpunten ver-
schil in de 14e en 19e min, 8-4. 
In het vervolg van de 2e helft liet Leg-
meervogels een knap staaltje moti-
vatie en veerkracht zien. De spelers 
waren niet van plan zich naar de 
slachtbank te laten leiden en gingen 
vol op de aanval spelen. De tegen-
stander werd fanatiek opgejaagd en 
kwamen niet meer onder de druk 
uit. Door drie doelpunten van Ste-
fan v Pierre, die goed in vorm was 
deze avond, werd de stand terugge-
bracht tot 8-7 in de 20e, 22e en 23e 
min, waaronder door een assist van 
Patrick Woerdeman. De gelijkmaker 
hing in de lucht, maar door een ver-
gissing van Jasper, die een tegen-
stander voor zijn broer Jordi aan 
zag, gooide hij de bal in de voeten 
van een tegenstander. Deze wist wel 
raad met dit buitenkansje en maak-
te er onverdiend 9-7 van in de 24e 
min. Toch rook Legmeervogels nog 
steeds bloed en bleef vol op de aan-
val spelen. Wederom door man of 
the match Stefan v Pierre werd het 
in de 25e min 9-8.

Knotsgek
Deze knotsgekke 2e helft was het 
aanzien meer dan waard, een waar 

spektakel voor de neutrale toe-
schouwer met veel kansen en doel-
punten over en weer. Doordat er 
nog wat blessuretijd bij kwam voel-
den de spelers van Legmeervogels 
dat er nog minimaal een gelijkspel 
uit het vuur gesleept kon worden. 
In de laatste tegenstoot kwam Leg-
meervogels via een snelle counter 
bij het doel van de tegenstander. Di-
mitri kreeg de bal aangespeeld en 
kreeg oog in oog met de keeper een 
dot van een kans op de o zo ver-
diende gelijkmaker. Maar hij was 
niet koelbloedig genoeg en schoot 
de bal slap tegen de keeper aan. 
Direct daarna volgde het eindsig-
naal en dropen de spelers teleurge-
steld af, eindstand 9-8. Een gelijk-
spel was zeker verdiend geweest, 
maar de vertoonde werklust en 
veerkracht maakten een hoop goed 
deze avond. Het is al zwaar genoeg 
als je bij zaalvoetbal zonder wissels 
speelt, dus er kan alleen maar een 
compliment gemaakt worden rich-
ting de spelers van Legmeervogels. 
Als Legmeervogels deze avond 
compleet was geweest dan had 
men zonder twijfel deze wedstrijd 
in winst weten om te zetten. Helaas 
raakt Legmeervogels verder ach-
ter op koploper Voorland, maar nog 
steeds is alles mogelijk. Het is en 
blijft voetbal.
Op vrijdag 9 december speelt Leg-
meervogels haar laatste competi-
tiewedstrijd voor de winterstop. Te-
genstander deze avond is BSM uit 
Bennebroek en begint om 21.05 uur.  

Het meidenteam ME2 in Kwalitaria

Sponsor voor meiden-
voetbal ME2 Legmeervogels
Uithoorn - Op zaterdag 3 december 
kwam het meidenvoetbalteam ME2 
van de Legmeervogels bij elkaar. Dit 
keer niet om te voetballen maar om 
hun nieuwe trainingspakken in ont-
vangst te nemen. Snackbar Kwalita-
ria is mede sponsor van dit meiden-
team en heeft deze trainingspakken 
ter beschikking gesteld. Hans Fon-
tijn, eigenaar van de Kwalitaria, vind 
het geweldig om dit team te spon-
soren. Hans:”het is toch mooi dat 
er steeds meer meiden voetbal-
teams komen. Bij de Legmeervogels 
zijn nu al drie meidenteams. Ik ben 
trots dat ik dit team kan sponsoren 
en hoop dat de meiden nu nog meer 
gaan scoren”. Na afloop was er ui-

teraard nog voor iedereen een pata-
tje mayonaise.
Er zijn bij de Legmeervogels mo-
menteel drie meiden teams. Iede-
re dinsdag en donderdag trainen 
de ME meiden hard om vervolgens 
de zaterdag weer helemaal present 
te staan. Doordat het team ook dit 
seizoen weer een aantal nieuwe le-
den heeft gekregen moet iedereen 
weer zijn eigen plekje vinden. Hun 
enthousiasme is groot en je ziet ie-
dere week weer hun vorderingen. 
Zaterdag 10 december spelen de 
ME2 meiden om 9.00 uur hun laat-
ste wedstrijd voor dit jaar. We gaan 
ervan uit dat het een leuke wedstrijd 
wordt met een mooi eindresultaat.

KDO 2 doet zichzelf veel 
tekort in Kudelstaart
De Kwakel - Afgelopen zondag 
speelde het tweede de streekder-
by in Kudelstaart tegen RKDES 3. In 
de heenwedstrijd eerder dit seizoen 
wisten de Kwakelaars met 3-2 te 
winnen. In de eerste helft was KDO 
de betere ploeg en wist in de 30e 
minuut op voorsprong te kwamen 
uit een penalty. Nadat Fabian van 
der Hulst onderuit werd gehaald, 
wist spits Elton Shehu vanaf elf me-
ter de 0-1 binnen te schieten. Met 
deze stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft een opportunis-
tisch spelend RKDES tegen een on-
gelukkig KDO. In de 65e minuut 
werden er twee Kwakelse verde-
digers uitgespeeld en kon de spits 
van RKDES bereikt worden die wist 
te scoren, 1-1. Hierna volgde een 
periode waarbij beide ploegen loer-
den op de overwinning. KDO was 
hier erg dichtbij, maar onder ande-
re twee keer de paal en één keer de 

lat brachten redding voor de Ku-
delstaarters. Een minuut voor tijd 
strafte RKDES zwak ingrijpen bij 
KDO keihard af en wist de 
2-1 te maken. Na de 2-1 kreeg KDO 
zelfs nog twee prima kansen om ge-
lijk te maken, maar ook dit lukte niet 
voor de Kwakelaars. Kortom, een 
geheel onnodige en beschamende 
nederlaag voor het tweede. Volgen-
de week zondag speelt het tweede 
om 11:30 uur thuis tegen Sloterdijk 
2. KDO 1 boekt nuttige thuisover-
winning Na de terechte 2-5 thuisne-
derlaag van vorige week tegen kop-
loper Geinburgia, speelde het eer-
ste opnieuw thuis, ditmaal tegen 
Portugal Amsterdam. Doordat trai-
ner Raymond de Jong niet tevreden 
was over een aantal basisspelers in 
de afgelopen weken, stelde hij een 
aantal andere spelers op. 
Zo speelde Mathijs van Rijn op 
rechtsbuiten, Jelle de Jong en Pa-

trick Schijff op het middenveld en 
Michael Meijer op rechtsback. Dit 
ging ten koste van Fabian van der 
Hulst, Timo Kas, Rick Kruit en Doron 
Borger (blessure).
Blessuretijd
In de eerste helft stond de organisa-
tie aan Kwakelse zijde goed en con-
troleerde daarmee ook de wedstrijd. 
Portugal Amsterdam werd op vooraf 
voetballend vooral hoger ingeschat, 
maar dit viel tegen. Doordat KDO 
het tempo niet hoog genoeg hield, 
werden er te weinig kansen gecre-
eerd om op voorsprong te komen. 
De Amsterdammers hielden het 
veld lang en deden er alles aan om 
al in vroeg stadium tijd te rekken. 
Diep in de blessuretijd van de eer-
ste helft maakte KDO toch het fel-
begeerde eerste doelpunt. Mathijs 
van Rijn ging het duel aan met de 
Amsterdamse doelman, waardoor 
de bal uiteindelijk stil bleef liggen 

in het vijfmetergebied. Jelle de Jong 
was hier zeer alert op en schoot de 
1-0 voor KDO binnen. Een heerlijke 
opsteker voor de rust.

Spelbeeld
In de tweede helft eenzelfde spel-
beeld, waarbij aangetekend kon 
worden dat de Amsterdammers in-
middels al twee keer gewisseld 
hadden. In de 50e minuut werd Joe-
ri Stange neergehaald in het zes-
tienmetergebied, wat een terechte 
penalty opleverde voor KDO. Stan-
ge ging zelf achter de bal staan en 
zette KDO vlak na rust op een 2-0 
voorsprong. In het verloop van de 
tweede helft kreeg KDO nog diverse 
mogelijkheden om de score verder 
uit te breiden, maar verzuimden rui-
mer afstand te nemen van de Am-
sterdammers. 
Door deze belangrijke overwinning 
van KDO verstevigen de Kwake-
laars de vierde plaats op de rang-
lijst en is het twee punten ingelo-
pen op de nummer drie Arsenal. 
Volgende week spelen de Kwake-
laars hun laatste wedstrijd voor de 
winterstop tegen De Meer. De wed-
strijd begint om 14:00 uur op sport-
park Drieburg.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdagmiddag 29 no-
vember werd door de Hartenvrou-
wen de eerste zitting van de lad-
dercompetitie gespeeld. De A en 
de B lijnen werden eerst danig ge-
mixt, waarna er top-integraal ge-
speeld werd, dit betekende dat zo-
wel in A als in de B lijn dezelfde 

spellen werden gespeeld. Van de 
26 paren scoorden 16 paren boven 
de 50%. Aan de top Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck met 64,24%, de 
tweede plaats was voor Geke Lud-
wig & Margo Zuidema met 61,81%, 
op drie staan Elly van Nieuwkoop & 
Jessie Piekaar met 59,38%, de vier-

Donateurs gaan dammen 
in ’t Fort De Kwakel
Regio - Aanstaande zaterdag de 
10e december gaan de ondersteu-
ners van damclub Kunst & Genoe-
gen het elkaar weer lastig maken. 
Jaarlijks krijgen de donateurs van 
K&G de gelegenheid om met el-
kaar te dammen. Naast de gezellig-
heid staat ook de donateurtitel op 
het spel, dit jaar zal deze titel verde-
digd worden door Fred Buskermo-
len die verleden jaar met de hoog-

ste eer aan de haal ging. Verschil-
lende concurrenten zijn inmiddels in 
training en hebben bij de leden van 
K&G inlichtingen ingewonnen om 
het Fred zo moeilijk mogelijk te ma-
ken. Op deze middag krijgt ook de 
jeugd weer de kans om met elkaar 
in het strijdperk te treden.
Damliefhebbers zijn vanaf 13.00 uur 
in ’t Fort welkom, komt dat zien en 
beleven!

de plaats was voor het combipaar 
Tini Geling & Renske Visser met 
57,99%, op vijf Kitty van Beem & Ag-
nes de Kuijer met 57,47%, nummer 6 
was het combipaar Mita Maas & Ja-
ny van der Ent met 55,56%, de ze-
vende plaats was voor Elly van Bra-
kel & Vera van Wessem met 55,21, 
nummer acht waren Froukje Kraaij 
& Anneke van der Zeeuw met 
54,69%, op de negende plaats Wil 

Blansert met invaller Ineke Hilliard 
met 53,30%, de tiende positie was 
voor Reina Slijkoord & Rita Vromen 
met 53,13%. In de top zijn toch aar-
dig wat paren met een A status, vol-
gende week wordt er weer top-inte-
graal gespeeld, dus nieuwe spellen 
nieuwe kansen. Inlichtingen over 
Hartenvrouw kunt u inwinnen bij 
Mieneke Jongsma, tel: 0297-565756 
of wjongsma1@hotmail.com.

Bridge:
Spannend viertallen bij 
De Legmeer
Uithoorn - Het was TQT oftewel 
Timmer Quality Time en dat bete-
kende de derde zitting viertallen. De 
maximale scores vielen nu toe aan 
de teams van Ben ten Brink en Ger 
van Praag, die zodoende een flinke 
sprong in het klassement maakten. 
Eerst genoemden in de A- lijn met 
25 en de anderen in de C- lijn met 
24 punten. In de A werd verder de 
groep van Ruud Lesmeister tweede 

met 22 punten en derde werd hier 
team Tom/Tonny de Jonge met een 
score van 17. 

De viertallen tussenstand 
van de top is hier: 
1 Lesmeister met 69, 2 Ten Brink 
met 65, derde v/d Zeeuw met 44 en 
vierde van Wijk met 43 punten. In 
de C- lijn volgde team Klaas Verrips 
met een resultaat van 22 als twee-

de en werd de groep Wevers der-
de met 17. 

De ranglijs t is hier:
1 Verrips met 53, 2 van Praag met 
50 en nog net derde team Belder-
ink met 49 punten. Laatst genoem-
den hadden geen quality time en 
bleven Wevers uiteindelijk nog maar 
2 punten voor.  In de B- lijn is het 
nog spannender en doen de viertal-
len wel zeer weinig voor elkaar on-
der. Het hoogste aantal was 18 pun-
ten en dat werd behaald door zowel 
Hans Selman en Coby Bruine de 
Bruin en speelgenoten. Derde werd 
het groepje van Maarten Bregge-
man dat op een score van 16 pun-
ten uitkwam.

De stand is hier: 
1 Visser met 51, 2 Bruine de Bruin 
met 45, drie en vier Breggeman en 
Tromp met 44 en omdat het prak-
tisch gelijk op gaat 5 en 6 Selman en 
Gloudemans met 43 punten. Conclu-
sie: alleen Renske Visser en co ste-
ken er tot nog toe boven uit, de rest 
is zeer aan elkaar gewaagd. Viertal-
len heeft weinig last van tijdsdruk in 
tegenstelling tot de paren competi-
tie. Wilt u daarvan ook eens min of 
meer ontspannen proeven, kom den 
meedoen bij Bridgevereniging De 
Legmeer. Elke woensdagavond van 
af 19.15 uur in de barzaal van sport-
hal de Scheg. Voor inlichtingen het 
secretariaat: gerdaschavemaker@
live.nl of per tel. 0297 567458.



Regio - Het is voor de achtervolgers 
van DIO om moedeloos van te wor-
den. Elke week boeken de biljarters 
uit Vinkeveen weer een overwinning 
en laten de concurrenten maar niet 
dichterbij komen. Komende week 
hebben ze een vrije week en dat 
geeft de anderen kans om iets van 
de achterstand in te lopen. Speel-
week 14 was Nick van de Veerdonck 
(zie foto) goed voor de procentueel 
hoogste serie van de week met 16 
caramboles = 34,04% van zijn totaal 
te maken punten. Nieuweling San-
der van Koppen Van APK Mijdrecht 
4 had de kortste partij met 19 beur-
ten.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met 
kleinste verschil 4-5 van De Krom-
me Mijdrecht 1. John Oldersma en 
Rienus Lanooij zorgden met over-
winningen voor het extra punt van 
De Kromme Mijdrecht 1. De Merel/
Heerenlux 2 won op de andere tafel 
met 5-4 van De Kromme Mijdrecht 
2. Veteraan Dorus van der Meer 
had in 23 beurten Ab Augustin op 
de kniëen. Cens 1 trok met 2-7 aan 
het korste eind tegen De Padde-
stoel 2. Heel spannend was het tus-
sen Joop Luthart en Jim van Zwie-
ten. Na 26 beurten had Jim nét 2 ca-
ramboles meer als Joop. Pim de Ja-
ger walste in 23 beurten over Vin-

pagina 22 Nieuwe Meerbode - 7 december 2011

Zaterdag eerste voorronde 
Quakeltoernooi

De Kwakel - Aanstaande zater-
dagavond is het zover. De 26e edi-
tie van het Quakeltoernooi gaat dan 
van start op het KDO sportpark aan 
de Vuurlijn. Vanaf 18 uur strijden 
de eerste zes herenteams voor een 
plaats in de finale die op 11 februa-
ri plaatsvindt. En deze openingsron-
de is er gelijk eentje met een aan-
tal zeer sterke teams die niet veel 
voor elkaar onder zullen doen en in 
het verleden meerdere malen de fi-
nale hebben bereikt. De aftrap van 
het Quakeltoernooi 2011 – 2012 
wordt verricht door Nieuw Deco 
Boys en Barnhoorn Flowers. Naast 
deze twee teams maken Young and 
Old, De Nappies, Jong KDO en Dy-
nojet van der Meer het zestal vol. 

De laatste wedstrijd van de avond 
is die tussen Barnhoorn Flowers en 
De Nappies en eindigt om 22 uur. 
De wedstrijdbal wordt deze avond 
gesponsord door Dynojet van der 
Meer. Het komplete programma van 
deze avond is te zien op www.qua-
keltoernooi.nl. Uiteraard is de kan-
tine van KDO goed bemand om de 
teams en supporters van de nodige 
energie te voorzien tussen de wed-
strijden door en natuurlijk ook na 
afloop tot in de kleine uurtjes!
De organisatie van het Quakeltoer-
nooi wenst alle spelers en suppor-
ters een sportieve en spannende 
eerste avond toe en wij hopen uiter-
aard op volle tribunes op zaterdag 
10 december!

Sinterklaas bezoekt BVU
Uithoorn - Op maandag 5 decem-
ber dachten maar liefst 48 bridgers 
het Sinterklaas gebeuren te kunnen 
ontlopen. Dat mislukte enigszins. Bij 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
liet de Sint zich weliswaar niet zelf 
zien, maar hij zorgde er wel voor dat 
zijn Pieten een zak met kadootjes 
achter lieten. De organisatie, in han-
den van Monique, zorgde voor nog 
meer verrassingen en wel doordat 
de spelers uit de A-lijn Noord-Zuid 
speelden tegen de spelers uit de B-
lijn die Oost-West zaten, topinte-
graal. Voor sommigen even schrik-
ken, maar uiteindelijk leverde het 
een heel geslaagde en vooral gezel-
lige avond bridgen op. In de Noord-
Zuid-lijn haalden Ria Wezenberg 
met Cor Hendrix de top met 56%, 
gevolgd door Wim Baar en Marcel 
Dekker met 54%, Marineke Lang en 
Martin Kok legden beslag op plaats 
3 met 53% De Oost-West-lijn zorg-
den voor een heel verrassende win-
naar: Corry van Tol met Lyda Zondag 

haalden maar liefst 61% er werden 
daarmee tevens over-all winnaar. 

De 2e plaats was al minstens even 
goed voor Tonny Godefroy en Har-
ry Rubens, 56% en plaats 3, And-
rew de Graaf met Ton ter Linden 
55%, was goed voor de 4e plaats in 
de topintegraal totaal lijst. Met an-
dere woorden, de “B-spelers” lieten 
de “A-spelers” zien wat Sinterklaas-
bridge was, gezelligheid ten top. 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 be-
kend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. U kunt vrijblijvend een 
paar keer mee spelen. Wilt u we-
ten of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met onze secreta-
ris, Marineke Lang, zij helpt u graag 
verder. Zij is (na 18.00 uur) bereik-
baar onder telefoonnummer 569432 
of via e-mail bvu@telfort.nl.

Uiteindelijk ontknoping BVU
De Kwakel - Op maandag 28 no-
vember speelde Bridgevereni-
ging Uithoorn (BVU) al weer de 
laatste ronde in de 2e paren-
competitie. Het was spannend, 
en vooral in de A-lijn heel ver-
rassend.

De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Marineke Lang 
 & Martin Kok 58,68%
2. Greetje van den Bovenkamp 
 & Ria Wezenberg  57,64%
3. Ans Breggeman 
 & Lia Guijt 56,94%
4. Stenny & 
 Herman Limburg 55,56%
5. Tineke van der Sluijs 
 & Anke Reems  52,78%

De nummers 1 en 3 tot en met vo-
rige week lieten het in de laatste 
ronde liggen. Met als gevolg dat de 
overwinning in deze competitie ging 
naar Ans & Lia, gemiddeld 54,58%, 
nipt voor Hans & Nico (54,21%). 3e 
en 4e werden Bep & John de Voijs 
en Greetje & Ria, resp. 53,37% en 
53,12%.
Overigens, Leo & Henk tuimelden 
dan weliswaar van 1 naar 5, maar 
het verschil met nummer 4 was 
slechts 0,06%!

B-lijn: 
1. An & Bert Pronk  61,00%
2. Wim Baars 
 & Marcel Dekker  59,17%

3. Corry van Tol 
 & Hans Wagenvoort  52,83%
4. Riki Spook 
 & Hans Geels  52,08%
5. Hennie
 & Sierk Goedemoed 52,00%

Niet geheel onverwacht zijn An & 
Bert als 1e geëindigd in de B-lijn 
met gemiddeld 63,23%. De strijd 
om promovatie was hier al enige 
tijd iets minder groot. De nummer 
2 t/m 4 wisselden weliswaar van 
plek, maar moesten zorgen voor 
“vormbehoud” om te promoveren. 
Van 3 naar 2 gingen Wim & Mar-
cel (59,40%), van 4 naar 3 Tini & Jo-
han Lotgerink en Monique Verberk-
moes & Jan van Beurden zakten 
van 2 naar 4. Saillant detail is wel 
dat nummer 3 eindigde met 58,07% 
is en nummer 4 met 58,06%, dat is 
minder dan 1 slag over 6x24 spellen!
Volgende competitie spelen zij allen 
in de A-lijn.
De BVU speelt op ma.avond van 
19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal 
in sporthal de Scheg in Uithoorn. 
Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd. U 
kunt vrijblijvend een paar keer mee-
spelen. 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder tel. 569432 of via 
e-mail bvu@telfort.nl.

Bacu bridgedrive in De Kwakel
De Kwakel - Hoewel BACU niet 
elke week in het nieuws is wordt 
er achter de schermen voortdu-
rend actief gewerkt om het bridge 
gebeuren in Uithoorn en omstreken 
deel van het wekelijks, zo niet dage-
lijks, leven te laten zijn.
Zo bestaat al sedert 2000 het thuis-
bridge, ook bekend onder koffer-
bridge. Niet ingewikkelder dan het 
club bridge. U huurt een tas met 
24 kant en klare spellen die gezel-
lig onder het genot van koffie en/
of een drankje met buren, familie of 
bridge-vrienden in een eigen tempo 
gespeeld kunnen worden.  De vol-
gende dag brengt u de tas weer op 
het bekende adres terug en na ver-
loop van tijd verschijnt de uitslag 
op de internetsite www.bacuweb.
nl. Het kofferbridge stoort zich niet 
aan seizoenen, het hele jaar zijn er 
koffers te huur voor  twee euro per 
keer. Ook vindt er jaarlijks een af-
sluiting plaats met een knetterende 
einddrive die meestal in het voor-
jaar plaats vindt. Onder het motto: 
wie wordt de kofferkampioen over 

het kalenderjaar. Daarnaast organi-
seert Bacu sedert 2008 een aantal 
bridge drives voor de zondagmid-
dag. Deze drives worden gehouden 
in het Dorpshuis in De Kwakel. De 
drives beginnen om half twee en de 
prijsuitreiking is om half zes afgelo-
pen. Heeft u belangstelling voor een 
van deze activiteiten maar kunt u 
nog niet bridgen dan is een bridge-
cursus voor u de oplossing. De-
ze cursussen starten normaliter in 
september. Heeft u belangstelling 
wacht dan niet af maar meld u aan 
voor een beginnerscursus zodat de 
organisatie tijdig een nieuwe cursus 
kan gaan plannen. Uiteraard wor-
den er ook vervolgcursussen ge-
organiseerd. Waar moet u zijn om 
u voor een of meerdere activiteiten 
aan te melden zoals voor de bridge 
drive van a.s. zondag.
U kunt voor nadere informatie con-
tact opnemen met Cor Hendrix, te-
lefoonnummer 0297-531674. Ook 
kunt u hem emailen naar: bacu@
bacuweb.nl. Graag verwijs ik u ook 
naar de website www.bacuweb.nl.

De biljarters van Dio 
blijven maar winnen

cent Roeleveld heen. APK Mijdrecht 
2 was kansloos tegen De Spring-
bok 1. De Kuiper/van Wijk was met 
2-7 De Merel/Heerenlux 3 duidelijk 
de baas. Kees de Zwart, Nico Kos-
ter en Toine Doezé hadden weinig 
beurten nodig om mede-achtervol-
ger De Merel 3 met slechts 2 pun-
ten naar huis te sturen.

Nipt
Stieva Aalsmeer verloor nipt met 
4-5 van De Merel/Heerenlux 4. Wim 
Roest had geen moeite met Ton 
Bocxe en Hans Levy had weinig van 
Lucia Burger te duchten. De Padde-
stoel 3 kwam met 4-5 één punt te-
kort tegen APK Mijdrecht 4. Sander 
van Koppen won in 19 beurten van 
Ralph Dam. Willem van der Graaf 
had een “makkie” tegen Michel 
Bak. Bob’s Bar had met 2-7 weinig 
in te brengen tegen De Vrijheid/Bil-
jartmakers. Ondanks een hoge serie 
verloor Nick van de Veerdonck van 
Richard Kolck. Bart Dirks had in 22 
beurten de klus geklaard tegen Da-
niel de Bruin. DIO was met 7-2 een 
maatje te groot voor APK Mijdrecht 
3. Roy Leemreize won verrassend 
in 20 beurten van een teleurstel-
lende Paul Schuurman. Eric Brand-
steder had in 22 beurten Peter van 
der Ham te pakken. APK Mijdrecht 
1 verloor verrassend met 2-7 van de 
Springbok 2.
Jan van Veen, Nico de Boer en Hans 
Brozius namen de punten mee naar 
de Hoef. De Paddestoel 1 verloor 
nipt met 4-5 van Cens 2. Hans van 
Rossum in 21 beurten en Patrick 
Gillet in 23 beurten zorgden voor 
het extra punt van Cens 2. 

Sinterklaasronde bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 1 december 
speelde we de tweede ronde van de 
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
Sint Nicolaas de goedheilige man 
was langs geweest en had voor ie-
dereen wat lekkers meegebracht.
De Wedstrijdleiding had bepaald 
dat na twee rondjes kaarten de lek-
kernijen van de Sint geconsumeerd 
zouden worden gelijk met de huldi-
ging van de kampioenen uit de eer-
ste competitieronde. Voor degene 
die niet wisten waaruit de traktatie 
van de Sint bestond was dat geen 
probleem, maar degene die dat wel 
wisten, hebben de eerste twee ron-
des met het water in de mond moe-
ten bridgen.

Toen het eenmaal zover was, ging 
men rond met heerlijke gevulde 
speculaas en speculaas voorzien 
van noten, opgesierd met peperno-
ten en schuimpjes. Iedereen mocht 
een stuk nemen, het was alleen 
jammer dat er toch wel enkele leden 
waren die hun hebzucht niet kon-
den bedwingen en buiten de specu-
laas ook nog een pepernoot namen, 
enkele zelfs twee pepernoten, ter-
wijl er nadien nog op elke tafel een 
schaaltje met heerlijke peperno-
ten werd gezet. Hierna werd gestart 
met het huldigen van de kampioe-
nen van de eerste competitieronde.
In de A-lijn was dit het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap die met een 

gemiddelde score van 55,72 %, al 
moet wel gezegd worden dat Greet 
hier het leeuwendeel voor haar re-
kening heeft genomen. In de B-lijn 
waren de winnaars Miep v.d.Hoek 
en Nel v.d.Neut die zelfs met een 
nog hogere score van 55,81 % de 
eerste plaats voor zich opeiste.
Na het uitreiken van de trofeeën, 
prachtige bokalen die in geen enke-
le huiskamer zou misstaan, kon het 
bridgen voortgezet worden. Er werd 
aan 14 tafels gebridged. Acht in de 
A-lijn en zes in de B-lijn, 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Greet de Jong en Roel 

Knaap met 64,17 %, dit paar zet de 
goede lijn uit de eerste ronde weer 
voort. Tweede werd het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 63,57 %, zo-
als dit paar speelt, je hoort ze niet, 
je ziet ze bijna niet, maar zij spelen 
zeer sterk. Derde werden het paar 
Nel Heilman en Hetty Houtman met 
56,28 %, ook al zo’n sterk paar.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Tilly en Arnold 
van Dijk met 62,92 %. Tweede werd 
het paar Ada Groenewegen en Roe-
lie v.d.Voorden met 55,00 %. Der-
de is het echtpaar Henny en Lucas 
v.d.Meer met 53,75 %. Ik verwacht 
wel dat het tussen deze drie paren 
zal gaan, al is het nog wat voorbarig 
om dat nu al te stellen, want er kan 
nog veel gebeuren. De competitie-
stand wordt volgende week in het 
verslag opgenomen. Volgende week 
wordt de derde competitieronde 
gespeeld met weer nieuwe kansen 
voor iedereen.
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