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Modernisering winkelcentrum
Zijdelwaard in 2013
Uithoorn - Na jaren van overleg en
vertraging krijgen de ideeën voor
modernisering van winkelcentrum
Zijdelwaard eindelijk vorm. Maandagavond jl. werden de plannen in
opdracht van de eigenaar van het
winkelcentrum, Delta Lloyd Vastgoed, door planontwikkelaar WPM
Retail in samenwerking met architectenbureau Groosman Partners
uit Rotterdam en de gemeente Uithoorn gepresenteerd. Een en ander vond plaats in de kantine van
de brede school aan de Randhoornweg in aanwezigheid van bestuursleden van de winkeliersvereniging,

winkeliers, leden van de klankbordgroep, bewoners van Zijdelwaard
en verdere belangstellenden.
In maart van dit jaar werd met de
belanghebbende partijen overeenstemming bereikt over modernisering en uitbreidingsplannen voor
het winkelcentrum. De afgelopen
maanden hebben de partijen intensief overleg gehad over de uitwerking, uitvoering, planning en procedurele afhandeling van het plan.
Hierbij zijn ook de klankbordgroep
van omwonenden en de ondernemers van het winkelcentrum betrokken.

Reddingsboten in Uithoorn
Uithoorn - Maandag 19 december doen vijfentwintig reddingsboten Uithoorn aan in het kader van
de actie Serious Rescue 2011. De
Serious Rescue actie is een initiatief

van verschillende reddingsbrigades
om geld in te zamelen voor de 3FM
actie Serious Request. Van 18 tot 20
december varen de reddingsboten
honderd kilometer van Almere naar

Naast modernisering omvat de uitbreiding 2.000 vierkante meter,
waarvan de helft is bestemd voor
de nieuw te bouwen C1000, op
de plek waar nu parkeergelegenheid is op de ‘binnenplaats’ tussen
het winkelcentrum de Trekpleister,
Mediq Apotheek en de Rabobank.
In de plannen wordt sloop van deze panden voorzien, waarvoor inmiddels overleg wordt gevoerd. De
Trekpleister en de apotheek zullen
te zijner tijd in het vernieuwde winkelcentrum worden opgenomen.
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kerstactie
vrijdag 16, Zaterdag 17 en Zondag 18 decemBer

vrijdag 16 decemBer
ieder 2e only/vero moda/jack&jones
artikel 50% korting!
Zaterdag 17 decemBer
ieder 2e pall mall/dept
artikel 50% korting!
Zondag 18 decemBer
ieder 2e g-star
artikel 50% korting!
+16 & 17 decemBer

Vervolg elders in de krant.
het Glazen Huis in Leiden, om daar
het opgehaalde bedrag af te geven.
Naar verwachting meren de boten
maandagochtend rond 10.00 uur
aan de Wilhelminakade af voor een
korte pauze en wissel. Daarna gaat
de tocht verder richting de Vrouwenakkersebrug. Op 20 december
komen de boten aan in Leiden.
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kerstmarkt

met leuke aanBiedingen!
ook Zondag 18 decemBer geopend!
van 12.00 tot 17.00 uur
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Impressie van de hoofdtoegang op het Zijdelwaardplein. De figuren in het midden stellen ‘mensen’ voor

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

Kwakelse Scouting ontvangt donatie
van eerste Nederlandse Snorrenclub
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
mocht de penningmeester Jaap
Hoogenboom van Scouting vereniging St. Joannes een cheque in ontvangst nemen van 2154 euro, welke door Kees Lek - de voorzitter
van de Nederlandse Snorrenclub werd overhandigd. De Nederlandse snorrenclub, doneert regelmatig
een goed doel. Ditmaal is er extra
moeite gedaan om het bedrag op
te blazen en volgens de voorzitter
Kees Lek is dit boven verwachting
zeer goed gelukt. Het geld is opgehaald tijdens de jaarlijkse traditionele Midwinter Snorren BBQ op de
kwekerij van Kees Lek., waar snorrenmannen uit Nederland en België
tezamen met hun vrouwen een gezellige bijeenkomst hadden.
Na ontvangst gingen de heren en

dames op excursie bij de Sint Paulia
kwekerij van Vlasman in Mijdrecht
en daarna nog een bezoekje aan het
nieuwe Troephuis van de Kwakelse
Scouting.
Terug op erve Lek kon er heerlijk
worden geborreld en uiteindelijk
werd de BBQ aangestoken waarop lekkere stukken vlees konden
worden bereid. Waarvoor dank aan
de slagers Patrick & Dave en bakker Jan.

Veiling
Nadat de magen waren gevuld begon de miniveiling waar totaal ruim
40 kavels onder de hamer gingen
waaronder kerststerren, kerststukjes, rozen, kwakelboxers, snorrenbekers, speciale bierglazen, enz.
Aan het eind van de veiling kon er

een totaalbedrag op de cheque geschreven worden van 2033 euro,
opgebouwd uit de opbrengst van de
veiling, bijdrage uit de clubkas van
de snorrenclub en een groot deel
van het entreegeld. Echter, door
nog een aantal donaties later op de
avond, is het bedrag aan het eind
van de avond uiteindelijk op 2154
euro uitgekomen.
De Eerste Nederlandse Snorrenclub (E.N.S.) bedankt alle sponsors
die mede gezorgd hebben dat het
te doneren bedrag een mooi bedrag
is geworden dat afgelopen zaterdag
aan de Kwakelse Scouting gedoneerd kon worden. Slagerij Eijk en
Veld, Bakkerij Westerbos, Lek Bloemenservice, Klein Mexico, Welyflor
en Lek & Zn.

Ruim 25.000 bezoeker bij Kerstmarkt aan de Amstel

Uithoornse kerstmarkt een
kerstmarkt die er zijn mag
Uithoorn - De organisatoren van
de tweede Kerstmarkt aan de Amstel kunnen trots zijn op hun vele werk. De kerstmarkt was vorig
jaar drukbezocht en gezellig, maar

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

dit jaar overtrof hij alles. De kramen,
ruim 150 stuks, waren allemaal in
kerstsfeer en het waren alleen maar
kramen met aan kerstgebonden artikelen. Was het vorig jaar een grote markt, dit jaar was het echt een
100% kerstmarkt. En het weer... was
het de laatste weken storm, hagelstenen of regen wat de klok sloeg,
zondag waren de weergoden Uithoorn goedgezind. Geen spatje regen, weinig wind, nu en dan zelfs
een waterig zonnetje. Het was niet
erg warm, maar dat hoort ook niet
bij een echte kerstmarkt en het was
een échte kerstmarkt.
Volgens tellingen hebben zeker
25.000 mensen deze kerstmarkt bezocht en genoten van de sfeer en
gezelligheid, de leuke kerstartike-

len, heerlijke glühwein, chocolademelk, thee of koffie, heerlijke hapjes, erwtensoep, teveel om op te
noemen.
Optredens van diverse koren, kortom: het was een groot feest. Geen
onvertogen woord is er gevallen.
Het verkeer liep goed vanwege de
goed georganiseerde verkeersregelaars, de parkeerplaatsen aan de
rand van het dorp en van daaruit het
gratis vervoer naar de kerstmarkt.
En als klap op de vuurpijl, om 20.00
uur vanaf een boot middenin de
Amstel, een geweldige vuurwerkshow waar ook duizenden mensen
van genoten. Kortom een geweldig
succes en zeker voor herhaling vatbaar. Voor een uitgebreid fotoverslag, zie elders in deze krant.
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

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

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

20 december 2011

Het gemeentehuis is vanwege een personeelsbijeenkomst op dinsdag 20 december vanaf 12.00 uur gesloten. Telefonische bereikbaarheid op 20 december: van 8.30 tot 12.00 en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

26 december 2011

Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) is het gemeentehuis
gesloten.
Op maandag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur open.
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Gladheidbestrijding

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

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
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ALGemene inFORmAtie

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

Andere openingstijden
gemeentehuis

2 januari 2012

n
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Inbraakpreventiebijeenkomst in Praktijkschool Uithoorn

Houd indringers buiten de deur:

schaf een deurkierstandhouder aan

De laatste jaren stijgt het aantal woninginbraken in Uithoorn. Om dit verschijnsel tegen te gaan werken gemeente, politie en justitie nauw samen. Een belangrijke activiteit is inbraakpreventie. Inmiddels hebben in
samenwerking met Eigen Haard, politie en gemeente twee druk bezochte inbraakpreventieavonden plaatsgevonden op 22 en 29 november
2011. Onderdeel van het project inbraakpreventie is het gratis aanbieden (incl. montage) van een zogeheten deurkierstandhouder aan minder
draagkrachtige ouderen en gehandicapten. De gemeente Uithoorn werkt
hierbij samen met de
politie, Eigen
Haard, het
bedrijf Probin
Aalsmeer en
stichting Belklus.

Hoe vraagt u aan?

Bent u ouder dan 65 jaar en heeft
u een sociale huurwoning? Meld u
zich dan aan voor een gratis deurkierstandhouder. U kunt hiervoor op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur
contact opnemen met de Belklus, telefoonnummer (020) 647 10 89 of 0654340370. Zij komen de deurkierstandhouder gratis monteren vanaf 15 januari 2012. Hierbij ontvangt
u ook een schriftelijke gebruiksaanwijzing.

Hoe werkt Belklus?

Belklus hanteert bij klussen die zij
uitvoert meestal een wachttijd van
slechts 2 dagen. Bij grote belangstelling voor dit project kan het echter
zijn dat er enige wachttijd optreedt,
voordat de deurkierstandhouder geplaatst kan worden. De medewerkers
van Belklus legitimeren zich bij de afspraak voor de montage.

Afvalscheidingdepot aan
industrieweg op 24 en
31 december eerder gesloten
Het scheidingsdepot is op 24 en 31 december vanaf 15.30 uur gesloten.

Reiniging van het riool
Vanaf 12 december wordt het riool
in de gemeente Uithoorn opnieuw
gereinigd. Ook op zaterdag 17 december vinden reinigingswerkzaamheden plaats. Het streven is dat de
werkzaamheden per 23 december
zijn afgerond. Het weer speelt bij deze planning een belangrijke rol.

waarom wordt het riool
gereinigd?

Elk jaar laat de gemeente de riolen in
een deel van Uithoorn inspecteren en
reinigen, zodat deze beter functioneren. Bij de inspectie kunnen we zien
of er scheuren in de buizen zitten of
dat er iets anders mis is.

wordt mijn riool gereinigd?

Hieronder leest u per buurt in welke
straten het riool wordt gereinigd.
- thamerdal: Nicolaas Beetslaan,
Potgieterlaan, Guido Gezellelaan,
Staringlaan en Couperuslaan
- Legmeer: Muur, In het Midden,
Groene Boord, Klein Hoefblad,
Knautia, Korenbloem en Aan de
Kant.

-

Zijdelwaard: Leopoldlaan, A. van
Schendellaan, Van Deyssellaan,
Boutenslaan, Rodenbachlaan,
Helene Swarthlaan en Pieter Langendijklaan.

wat moet ik doen?

U doet er verstandig aan om uw wcbril en -deksel tijdens de werkzaamheden te sluiten en te verzwaren
met een emmer water. Dat voorkomt
eventuele wateroverlast.U kunt zien
wanneer ze bij u in de buurt aan het
reinigen zijn, want dan staat er een
grote vrachtwagen bij de putten in de
straat. Omwonenden krijgen ook nog
een brief van de aannemer over de
werkzaamheden.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij de heer
J. Groenheide van de firma GP Groot,
tel. 06-83214905. De contactpersoon
voor de gemeente Uithoorn is de heer
R. van de Werf. Hij is te bereiken via
tel. 0297-513111 of via e-mailadres
gemeente@uithoorn.nl t.a.v. de heer
Van de Werf.

Gladheid door bevriezing van natte
weggedeelten, sneeuw en ijzel kan
over het algemeen voorkomen in de
periode van 1 november tot 1 april.
Om de veiligheid te bevorderen regelt
de gemeente gladheidbestrijding op
wegen en fietspaden. Deze zijn verdeeld in twee prioriteiten.

standigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden
zich alleen de belangrijkste doorgaande wegen om zo enige doorstroom van verkeer te laten plaatsvinden.

Prioriteit 1

Het bovenstaande betekent niet dat
altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn.
Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.
De gemeente doet dan ook een dringend beroep op u om gladheid op
voetpaden grenzend aan uw perceel
zelf te bestrijden. Als service kunnen
inwoners van Uithoorn en De Kwakel op de gemeentewerf aan de Industrieweg 25, zelf gratis 7,5 kg strooizout ophalen. Neem hiervoor s.v.p.
zelf een emmertje of plasticzak mee.

Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden
die de gemeente vooraf en bij alarmering strooit. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij
winkelcentra meegenomen.
Tijdens extreme situaties -indien
gladheid tenminste drie dagen of langer aanhoudt- en tijdens sneeuw of
ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op maat ingevuld door
bijvoorbeeld extra strooibeurten te
houden.

uw eigen
verantwoordelijkheid

Beleidsplan gladheidbestrijding en actieplan
Dit zijn de binnenstraten, bushaltes staan op www.uithoorn.nl
Prioriteit 2

en winkelcentra die achteraf worden
gestrooid. Deze route wordt hoofdzakelijk in eigen beheer -aansluitend op
de hoofdroute- gestrooid. In verband
met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en centra voor ouderen
heeft dit speciale aandacht. Gemiddeld komt deze situatie 3 à 4 maal per
jaar voor.

extreme
weersomstandigheden

Tot slot is voor extreme weersom-

Hoe de gemeente de gladheid aanpakt is beschreven in het beleidsplan
gladheidbestrijding. In het bijbehorende actieplan is vastgelegd hoe er
wordt gestrooid. U kunt dit bekijken
via www.uithoorn.nl
Voor meer informatie over de gladheidbestrijding en de routes kunt u
ook terecht bij de publieksbalie in het
gemeentehuis waar de routes en het
actieplan gladheidbestrijding 20112012 ter inzage liggen.

stijging tarief nederlandse
identiteitskaarten voor
kinderen onder 14 jaar
Op 1 januari 2012 gaat het tarief voor
een Nederlandse Identiteitskaart
(NIK) voor kinderen jonger dan 14
omhoog van € 9,20 naar € 30,00.
Wanneer u vóór 1 januari een NIK
voor uw kind aanvraagt, moet u rekening houden met een mogelijk langere wacht- en levertijd.

Vereisten voor niK

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten
voor de aanvraag van een NIK schriftelijk toestemming hebben van hun
ouders of van degene die het gezag
over hen uitvoert. Zowel bij de aanvraag als bij het ophalen van de NIK
moet het kind zelf aanwezig zijn. Bij
de aanvraag moeten alle in het bezit
zijnde andere reisdocumenten wor-

den 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.

wanneer kunt u aanvraag
doen?

Voor de aanvraag van een NIK kunt
u terecht op onze reguliere openingstijden. Daarnaast kunt u op de
maandag, dinsdag en dondermiddag na 14.00 uur een afspraak maken 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 0297513111.

Aanvragen subsidie 2012 bij
Burgemeester Kootfonds
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond
van hun activiteiten in Uithoorn en De
Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op steun
kunnen vóór 26 maart 2012 een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan:
Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn

subsidiecriteria

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen
van financiële steun aan instellingen

en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaalmaat schappelijke activiteiten. Het
Burgemeester Kootfonds verleent in
beginsel geen bijdrage in gewone uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen
worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april 2012
door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle
aanvragers krijgen schriftelijk bericht
van de beslissing.

nadere info

Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot de heer
T.J.J. Schrandt, tel.
513185.
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AlGemene inFOrmAtie
viering jaarwisseling in
de kwakel

nieuwe locatie tijdelijke
hondenborden

Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling weer
tot een succes te maken. De Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel bestaat uit een aantal enthousiaste inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen aan een goed verloop van
de jaarwisseling. De viering zal net
als in voorgaande jaren plaatsvinden
op het pleintje Kerklaan/Drechtdijk.

tijdelijk hondenborden

Feesttent en vuurkorven

Veel mensen die de hond uitlaten
houden zich goed aan de regels voor
de hondengebieden.
Maar jammer genoeg niet iedereen. De gemeente krijgt nog heel
wat klachten over hondenpoep op
andere groenstroken, de stoep en
zelfs op speelveldjes. Dit komt vooral voor op groenstroken of speelveldjes die grenzen aan een hondenroute
of -losloopgebied. Om nog eens extra duidelijk te maken dat dit niet de
bedoeling is, plaatsen we op diverse
overlastplaatsen tijdelijke borden, die
extra duidelijk moeten maken dat deze plekken geen onderdeel zijn van
het hondenuitlaatgebied.

de nieuwe locaties

De komende periode zijn de borden
te vinden op of rond: Frees (bij de
brug), Zegge (bij voetpad en speelplaats), Grift en Alexanderpoort.

extra controles

Op de plekken waar de borden staan,
controleren de gemeentesurveillanten extra. Bij constatering van een
overtreding kunt u een boete krijgen.

werk in
uitvOerinG

AsFAlterinG diverse
weGen Op 17 en
18 december

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 worden de volgende wegen
of weggedeelten geasfalteerd:
- C. Verolmelaan en T.J. Twijnstralaan;
- J. Enschedeweg en de rioolsleuf
in de Ambachtsweg;

de algemene regels

In Uithoorn zijn de hondenroutes
en hondenlosloopgebieden duidelijk aangeduid met opvallende borden en paaltjes. De paaltjes met rode
(uitlaatroute) en groene (losloopgebied) plaatjes geven de grenzen aan.
Op de losloopgebieden hoeven hondendrollen niet te worden opgeruimd
en mogen honden los lopen. Maar op
de hondenroutes moeten de honden
zijn aangelijnd en moeten de drollen
op verhardingen worden opgeruimd.
In het groen mogen ze blijven liggen.
Overal elders moet de hond altijd zijn
aangelijnd en moet de poep worden
opgeruimd. Op speelplaatsen mogen
honden helemaal niet komen. Meer
informatie kunt u vinden op http://
www.uithoorn.nl/Wonen_en_wijken/
Leefomgeving_en_buurten/Honden

nieuwe plaatsen doorgeven

Omwonenden kunnen bij voorkeur via
e-mail (gemeente@uithoorn.nl, o.v.v.
hondenborden), of telefonisch (513111)
of schriftelijk (gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn) een locatie
voor tijdelijke hondenborden voorstellen. Geregeld worden de borden op
een nieuwe locatie gehangen.

-

de rioolsleuf in de A. Fokkerweg
tussen de Industrieweg en nr.
5/20;
- de rioolsleuf in de Amsterdamseweg.
Voor de werkzaamheden moet de
weg over de hele breedte worden afgesloten. Omleidingen staan op borden aangegeven. Het tankstation op
de A. Fokkerweg is vanaf de Wiegerbruinlaan bereikbaar. Vanwege
de volledige afsluiting van de Petrus
Steenkampweg vanaf Wilhelminakade tot de kruising Amsterdamseweg/
Industrieweg is de Thamerweg bereikbaar via de Burg. Van Meetelenstraat en Molenlaan.
Met vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer L. Disseldorp of de heer E. Wanningen.
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0297- 513111.

Op zaterdag 31 december 2011 vinden de festiviteiten plaats in de feest-

tent in het centrum van De Kwakel,
ter hoogte van de Kerklaan/Drechtdijk. Op het plein komen vuurkorven
te staan voor een sfeervol geheel.

verkeersmaatregelen

Veiligheid is belangrijk ook tijdens
de Oud en Nieuw viering. Daarom
worden Kerklaan en het deel van de
Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk op 31
december 2011 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting duurt tot 1 januari 2012, 02.30
uur. Iedereen krijgt het dringende advies om tijdens de afzettingsperiode
zijn/haar auto in de Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten.

controle

Vrijwilligers en politie surveilleren in
en rondom De Kwakel. Ze zullen onder andere in de gaten houden of er
sprake is van vandalisme. De politie
zal controleren of er volgens de regels vuurwerk wordt afgestoken. Dit

mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00
uur tot 02.00 uur Nieuwjaarsnacht.

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte dienst.
De laatste rit op 31 december 2011 is
rond 20.00 uur.

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.

7 jan.

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

7/8 jan.

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

10 jan.

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

10 jan.

elke ma.
middag

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (incl.
1x koffie/thee).
tot 18 dec. Expositie Kunst als Geschenk. Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 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.
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
schilderscursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan
16. Tel.0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ;
website www.atelier-penseelstreek- uithoorn.nl. Atelier is dan
versierd in kerstsfeer.
17 dec.
Familieconcert in kader 100e geboortedag Annie M.G.
Schmidt. Joanna de Gruiter (zang) en Anton Furnée (piano)
vertolken bekende liedjes van Annie. Plaats: Openbare bibliotheek Uithoorn, A. Arienslaan. Tijd: 15.30-16.30 uur. Kosten:
€6,50; bibliotheekpashouders: €5,50. In voorverkoop nog een
korting van €1,-. Reserveren via: www.debibliotheekamstelland.nl. Of in de bibliotheek zelf.
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
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: €2,50. Aanmelden v/a
11.00 uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
3 jan.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, licht
en donker. Lesduur:10.00-13.00 uur. Je werkt met houtskool
en krijt. Kosten: € 32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.
nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
6 jan.
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO. Bestemd voor
kinderen van 4 t/m12 jaar. Tijd: 12.30-15.00 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 handmatig 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 Ron-

12 jan.

15 jan.
16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

26 jan.

de Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,- per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297-241241 of 0297-567446.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Spelend schilderen, een
nieuw begin. Lesduur:13.30-16.30 uur. Je werkt met houtskool,
krijt en aquarelverf. Kosten: €32,50. Pr. Margrietlaan 86, lokaal
6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan
de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur.
Kleuren voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan
een groepswerk.
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20.00-22.00 uur. Kosten: €155,-. 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.
Start van serie van 10 lessen Het heelal-sterrenkunde voor iedereen. Kosten: €112,-. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht,
Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon
0297-561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier
de Rode 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.
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30
uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen Zes lessen. Cursus duurt tot 26 maart 2012.
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal
6. Aanmelden bij Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Tijd: 12.30-13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School
Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. De Nationale
Voorleesdagen helpen om kinderen tot 6 jaar te laten genieten van het voorlezen. Voorlezen is niet alleen erg leuk, maar
ook heel belangrijk voor hun ontwikkeling. We lezen voor de 4tot 6- jarigen het prentenboek ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters en
Milja Praagman interactief voor. Toegang gratis. Aanmelden
via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
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
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.atelierpenseelstreek- uithoorn.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Tien lessen. Cursus duurt tot 31 maart 2012.
Aanvang: 13.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt.
Kosten €210,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen,
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les
van 9.30-12.30 uur. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke
Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
evenementen vanaf februari 2012 staan op
www.uithoorn.nl
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O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit intocht Sint Nicolaas op 12 november 2011. Ter inzage van 9
november t/m 21 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals,
0297-513111.
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat 6.
Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw. S.I.
van der Waals, 0297-513111.
- 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 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5 opslagcontainers. Ontvangen 5 december 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Canadese Gans 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van
een opbouw boven de garage. Ontvangen 9 december 2011.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Thamerdal
- Zijdelveld 54, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten en het opnieuw indelen van het bestaande pand. Bezwaar: t/m 16 januari 2012.

WWW.UITHOORN.NL

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 20, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
Dans- en Partycentrum Colijn B.V. t/m 31 december 2014..Bezwaar t/m 16 januari 2012.
- Johan Enschedeweg, C. Verolmelaan, Fokkerweg, Amsterdamseweg. Onthefﬁng van het geluid voor asfalteringswerkzaamheden op 17 en 18 december
2011 van 07.00 tot 18.00 uur. Bezwaar t/m 23 januari 2011.
- Industrieweg 7, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een bestaand
dak en het vergroten van de eerste verdieping van een kantoor. Bezwaar: t/m
18 januari 2012.

De Kwakel
- ’t Fort 55, Aanwezigheidsvergunning verleend aan de exploitant van Café Bar
‘t Fort voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31 december 2012. Bezwaar t/m 19 januari 2012.
- Noorddammerweg 30, Drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant
van Health & Racquet Club B.V. Bezwaar t/m 19 januari 2012.
- Boterdijk 173, omgevingsvergunning voor het slopen van een woning met bijbehorende bijgebouwen..Bezwaar: t/m 18 januari 2012.
- Vuurlijn 24, omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten op honken softbalveld. Bezwaar: t/m 18 januari 2012.
Dorpscentrum
- Dorpsstraat 47, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
Hans Snacks t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 11 januari 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Schans 32, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van Het
Rechthuis aan de Amstel B.V. t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 16 januari
2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100b, Horeca-exploitatievergunning verleend aan de
exploitant van Cafetaria Friends t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 13 januari 2012.
- Antoon Coolenlaan 15, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 20 januari 2012.
DIVERSE VERORDENINGEN VASTGESTELD

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moeten gemeentelijke verordeningen, regelingen en delegatiebesluiten algemeen bekend gemaakt worden.
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 1 december 2011 de volgende besluiten genomen: De ‘Verordening werkgeverscommissie en rechtspositie grifﬁe
gemeente Uithoorn, 2011’; de Arbeidsvoorwaardenregeling grifﬁe gemeente Uithoorn, 2011’; ‘Delegatie en benoemingsbesluit werkgeverscommissie’.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Tweede ontsluiting is belangrijk voor veel inwoners van Uithoorn’
Het is mooi en praktisch
geworden. Wat mij betreft
vervult de Zijdelweg een
voorbeeldfunctie.”

Amsterdamseweg op de
N201. Ook start volgend
jaar de planvorming
rond de aansluiting van

“Als gemeente willen
we zeker weten dat de weg
voor iedereen veilig is”

Raadslid Daniël Wolffensperger van de VVD

Met VVD-raadslid Daniël Wolffensperger
nemen we een kijkje bij de Zijdelweg, een
weg met een voorbeeldfunctie voor een
volgend verkeersproject in Uithoorn: de aanpak van de tweede ontsluiting op de N201.
Daniël Wolffensperger
staat langs de altijd drukke
Zijdelweg. De belangrijke
toegangsweg werd deze
zomer gereed gemaakt voor
de aansluiting op de N201.
“De omlegging van de N201
houdt Uithoorn flink bezig”,
vertelt Wolffensperger.
“Dat is ook niet zo gek.
De Zijdelweg is erg belang
rijk voor Uithoorn.”

Geslaagd project
Wolffensperger is tevreden
met het resultaat dat met
de Zijdelweg is geboekt.
Hij kijkt om zich heen,
naar de verbrede weg en de
vernieuwde kruispunten,
en zegt dan: “Natuurlijk
zorgden de werkzaamheden
voor overlast. Maar we
kunnen terugkijken op
een geslaagd project.

Vrachtwagens
De Zijdelweg moet onder
meer een voorbeeld zijn
voor een project dat zich
komend jaar aandient. Het
werk is namelijk nog niet
gedaan: ook de andere kant
van het dorp moet gereed
worden gemaakt voor de
aansluiting op de N201.
Het gaat hier om de
Amsterdamseweg, die
nu nog het domein is van
vrachtwagens en andere
bezoekers van het indus
trieterrein. Maar dat wordt
anders. Wolffensperger:
“De Amsterdamseweg
wordt straks van groot
belang voor veel inwoners
van onze gemeente.”
Planvorming
Begin 2012 wordt gestart
met de aansluiting van de

de andere zijde van de
Amsterdamseweg. Het
hele project moet voor de
opening van de nieuwe
N201 gereed zijn.

Verkeersveiligheid
Als raadslid zal Wolffens
perger er op letten dat
de kosten beperkt blijven
en dat planningen worden
gehaald, zodat er geen
onnodige overlast ontstaat.
Daarnaast heeft de verkeers
veiligheid zijn aandacht.
“Als gemeente willen we
zeker weten dat de weg
op elk moment veilig is.”
Wat voor Wolffensperger
voorop staat: “Als VVD zijn

wij groot voorstanders van
een goede bereikbaarheid.
Dat je eenvoudig van A naar
B kunt, ook dat hoort bij
prettig wonen in Uithoorn.”
Tevreden
Het raadslid is vol vertrouwen
dat de tweede ontsluiting op
de N201 hieraan bijdraagt.
“Ik verwacht dat we straks
even tevreden terugkijken
op dit project als we nu doen
op de Zijdelweg.”

Raad wil herstel busverbinding Utrecht
De gemeenteraad vindt
dat bus 140, de oude recht
streekse verbinding tussen
Uithoorn, de Ronde Venen en
Utrecht in ere moet worden
hersteld. In het politiek debat
op 1 december werd een
motie met deze inhoud door
alle partijen aangenomen.
Robert Timmers legde
namens de indienende VVD,
CDA en Gemeentebelangen
uit waarom bus 140 zo
belangrijk is. “Er komen
regelmatig klachten over
de bereikbaarheid van

Utrecht, de verbinding is ver
re van ideaal.” De motie is een
steunbetuiging aan de raad
van de Ronde Venen, die al
op 24 november een motie
met deze strekking aannam.
De Ronde Venen kan wel
wensen indienen bij de
provincie Utrecht, Uithoorn
kan dat niet. Collegepartijen
PvdA en DUS! vonden de
motie allebei ‘sympathiek’,
maar maken zich tegelijkertijd
zorgen over het OV binnen
de eigen regio. Ze vinden
het daarom logisch alvast te

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

kijken wat er van de stads
regio Amsterdam gevraagd
kan worden. De VVD is het
ermee eens dat er proactief
gehandeld moet worden als
de concessie voor de stads
regio op tafel komt, omdat de
lijnen naar Amsterdam en
Schiphol erg belangrijk zijn.
Wethouder Levenbach zei
dat het college van b en w
bereid is om een brief te
schrijven naar de provincie
Utrecht. “We zijn daartoe
graag bereid, meer kunnen
we in dit geval niet doen.”

RaadsaGenda
Datum: 15 december 2011
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening

2

Inspreken burgers

3

Ontwikkeling
Zijdelwaard 19.40 uur

4

Bestemmingsplan
Amsterdamseweg
20.30 uur

5

Uitvoeringsnota Ruimte
voor Ruimte 21.00 uur

6

Actualisering
Structuurvisie 21.30 uur

7

Onderzoek governance
structuur Green Park
Aalsmeer 22.00 uur

Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting. De eerstvolgende
raadsvergadering is op
donderdag 26 januari 2012.
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informAtief
coLofon
sinds 1888

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 toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

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:
- Mijdrecht, Kerkvaart: Voskonijn; wildkleur.
- Amstelhoek, N201: bruin/wit konijn.
- Wilnis, Beatrixstraat:grijs/zwarte kater.
- Uithoorn, Zijdelweg: rode kater.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: zwarte poes met beetje wit aan
de buik.
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?
- Grijs/witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Een zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112

Albert Heijn Jos van den Berg organiseert:

Kookdemonstratie
kal koen bereiden

cember is de kalkoen verkrijgbaar in
onze winkel”, licht Jos toe.
Uitgebreid
Albert Heijn Jos van den Berg heeft
dit jaar alles in huis om van kerst
een feest van te maken: kerstklassiekers van topkwaliteit en heel veel
culinaire inspiratie en kookhulp. Het
food assortiment maakt de kerstkok
in iedereen wakker, want kerstkoken 2011 draait om “do it yourself”:
Zelfgemaakte gerechten met een
persoonlijke “touch”. Het non-food
assortiment bevat heel veel handige keukenhulpen voor de bereiding
van spectaculaire feestgerechten en
alles voor een mooi gedekte kersttafel.
De kerstedities van Allerhande, Allerhande online, Wathandig en de
nieuwe gratis Allerhande iPad app
staan bol van de kerstinspiratie,
feestrecepten en stap-voor-stap
kookhulp. Albert Heijn maakt de culinaire kerstinspiratie compleet door
de samenwerking met het nieuwe
RTL 4 programma ‘Herman Zoekt
Kerststerren’.

KERSTGEVOEL
Als alle drukte rondom Sinterklaas achter de rug is, breekt er altijd een
relatief korte periode van rust aan. Het is de tijd voor kerst, ook wel de
Advent genoemd. Advent is in het christendom de benaming voor de
periode voor kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen
zich voor op het kerstfeest, en wordt de geboorte en de wederkomst
van Jezus herdacht. (wikipedia)
Nu begint de adventperiode wel al voor het sinterklaasfeest, maar als
je tussen de jonge kinderen zit, merk je dat je leven zich beweegt van
het ene feest naar het andere en van de ene schoolvakantie tot de volgende vakantie. Gelukkig had ik ruim van te voren twee adventskalenders gekocht en stonden die 1 december klaar.
Van huis uit ben ik katholiek en de adventskalender hoort voor mij dus
bij de kerst. De adventskalender is een kalender om de dagen tot Kerstmis af te tellen. De kalender bevat verschillende luikjes en elke dag
mag er een luikje worden geopend. Meestal kan er in de vakjes chocola of iets anders worden gevonden voor de kinderen. De adventskalender is een heel oud gebruik, maar het lijkt erop of het de laatste jaren
weer bezig is aan een revival. Had je voorheen niet zoveel keus in kalenders qua plaatjes en inhoud, nu doen zelfs grote concerns als Playmobile en Lego er aan mee.

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

www.112.nl

Mijmeringen

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

www.mEErBoDE.nl

Uithoorn - Op vrijdag en zaterdag
a.s. vindt er bij Albert Heijn Jos van
den Berg winkel aan het Amstelplein in Uithoorn een kookdemonstratie plaats. Daarbij is de hoofdrol weggelegd voor de kerstklassieker bij uitstek, kalkoen. “Aan iedereen die de culinaire kneepjes van
een echte kerstkalkoen onder de
knie wil krijgen, laten we zien hoe je
een kalkoen vult en bereidt. En natuurlijk kunnen klanten proeven hoe
lekker onze kerstkalkoen smaakt”,
aldus de ondernemer.
Albert Heijn Jos van den Berg heeft
deze kerst niet alleen kalkoen in het
assortiment, maar ook een authentieke kant-en-klare vulling volgens
Engels recept met kalkoenvlees, gedroogde appel, abrikozen, rozijnen
en bieslook. Verse kruiden (tijm, rozemarijn en oregano) en de bijpassende saus voor kalkoen met frisse sinaasappel en specerijen maken
de AH Kalkoen compleet. “Daarmee
willen we kalkoen op de kerstkaart
zetten. Wie de smaak van kalkoen te
pakken krijgt, kan deze reserveren
via www.ah.nl/kalkoen. Vanaf 22 de-

Is uw huisdier zoek?

Twee l ocal e toppers op
podium van The Mix
Uithoorn - Het Uithoornse The Red
17 is dan precies een jaar bij elkaar.
In dat jaar werd onder de prestigieuse Rob Acda Award gewonnen.
Daarna volgde in snel tempo veel
optredens zoals op het grote Bevrijdingspop festival in Haarlem. De
energieke pop-rock formatie speelt
op aanstekelijke wijze vlotte, lekker
in het gehoor liggende liedjes die je
niet snel meer loslaten. De bandleden zijn uitermate tevreden met de
videoclip van hun single Move On
en zullen hiermee nadrukkelijk aan
de weg gaan timmeren! Some Weird
Sin is een indie-rocktrio uit Amstelveen.
De band kenmerkt zich door een
rauwe, maar sexy sound. Met de bezetting van piano, drums en elektrische gitaar wordt gespeeld met
contrasten in dynamiek en sfeer. De
combinatie van intelligente ritmes
en sterke melodieën maakt indruk
bij uiteenlopend publiek.
De band flirt hoorbaar met stijlen als
jazz en punk en noemt als invloeden
o.a. The Kills, Pixies, The Dresden
Dolls, Radiohead, Shellac, The Cure en dEUS.
De teksten gaan over verleiding en
uitzinnige liefde, geweld en frustratie. Sinds hun debuutoptreden in
2005 stond Some Weird Sin op verschillende podia in het hele land. In
korte tijd nam de band in eigen beheer een demo op. Door gebruik
van analoge apparatuur klinken
de nummers rauw en in-your-face.

Naast het vaste repertoire schreef
en speelde de band een eigenzinnige soundtrack bij de klassieke geluidsloze film Faust (F.W. Murnau,
1926) in theaters in Amsterdam
en Amstelveen. In 2006 won Some Weird Sin de Griffioen Popprijs
in P60 en stond de band in de finale van de Clash of the Titans in dB’s
Studio in Utrecht. VPRO’s 3voor12/
Utrecht schreef hierover:
“In de originele bezetting van piano,
gitaar en drums brengen ze het ene
na het andere leuke of mooie indieliedje.[...]
De teksten worden overtuigend gebracht met een welkome zweem PJ
Harvey, en dat klinkt inderdaad best
sexy. [...] Een veelbelovende band
met leuke liedjes.”
Kort erna besteedde Kink FM aandacht aan de band in het item NL
RoXx, waarbij Rooftop werd gedraaid en Lindy een interview gaf.
Ook is Some Weird Sin onlangs door
een deskundige muziekredactie uit
de vele bands op ongekend Talent
geselecteerd voor Serious Talent,
“een uniek project waarin talentvolle
bands en muzikanten een plek krijgen in het radioformat van 3FM”, aldus de site.
En nu de nieuwe cd “All i am is what
we are”die goed ontvangen is! Aanvang: 20.30 uur, Entree: 5 euro.

Normaliter ben ik gek op deze periode. Het langzaam toe bewegen
naar het kerstfeest. De kerstlichtjes zien verschijnen bij mensen achter
de ramen en in de tuinen. De eerste kerstkaart die op de mat valt. Het
bezoeken van een kerstmarkt ver weg of heel dichtbij. Allemaal dingen
die meehelpen aan dat kerstgevoel. Ik hou van het kerstfeest in al zijn
betekenissen, maar ik krijg steeds meer moeite met het (her)vinden van
dat echte kerstgevoel. Nu kun je je afvragen wat dat kerstgevoel dan is.
Uiteraard is dat persoonlijk en voor iedereen weer anders.
Voor mij is kerst dat idyllische plaatje van buiten donker, koud en
sneeuw en binnen de kerstboom met al zijn lichtjes, het liefst een open
haard en veel kaarsjes die branden. Dat is de eerste en tevens oppervlakkige laag die bestaat uit visuele rituelen als de kerstboom kopen
en optuigen, zorgen dat er kerstkransjes in huis zijn, kerstkaarten versturen met de beste wensen voor eenieder, en vooral veel kerstliedjes
luisteren en meegalmen.
Op het oppervlakkige niveau blijf ik hangen, waardoor ik niet verder
kom tot mijn echte kerstgevoel. Ik bezoek die kerstmarkten, koop nieuwe kerstlichtjes, koop een boom en versier hem samen met de kinderen, ik zet sky radio (die draaien veel kerstliedjes) aan in de auto ipv
andere radiozenders. Alles om maar een beetje in de kerstsfeer te komen. Ik verlekker me aan mooie feestjurken in de reclameblaadjes, zie
het assortiment van de supermarkten veranderen en bedenk dat ik nog
kerstzegels moet kopen en kerstkaarten. Ik doe volop mee aan de commercie rondom kerst en ik kan nu concluderen, dit consumeren van
kerstartikelen geeft mij niet dat authenthieke kerstgevoel.
Draait kerst voor mensen echt alleen nog maar om de vragen: Wat kook
ik voor het kerstdiner? Hoe moet de kersttafel gedekt zijn? Heb ik wel
nette kleding om aan te doen? Is mijn huis wel goed versierd? Als ik alle tijdschriften en reclameblaadjes moet geloven wel. En dat ga ik dus
niet doen. Ik weiger me druk te maken om de tafelschikking, en ik ga
geen 6-gangendiner koken, ook al heeft de Allerhande nog zulke leuke recepten en foto’s ter inspiratie.
Als u dit zo leest, denkt u misschien dat ik geen zin heb in de kerst en
wellicht boerenkool ga eten, terwijl ik mijn oude kloffie draag. Dat is
natuurlijk niet het geval. Mensen pakken uit qua eten en aankleding
om deze dagen te markeren als anders dan normaal. Het zijn geen gewone dagen. Het zijn feestdagen waarbij het fijn is om deze met je geliefden door te brengen, familie en vrienden. Juist omdat het bijzonder
is, maken mensen er veel werk van. Het gevaar echter is dat het lijkt te
draaien om consumeren en dat je dus niet verder komt tot een verdieping in jezelf. Even stil staan bij de ware betekenis van kerst, en wat die
betekenis voor jou is.
Kerst is voor mij meer. Kerst is voor mij ook het kerstverhaal van dat
kindje dat in die stal werd geboren en in wie zoveel mensen op de wereld geloven. De kerstboodschap voor mij is altijd die van vrede, tolerantie en er zijn voor je medemens. De komende weken ga ik op zoek
naar mijn ware kerstgevoel, dat vroeger zo vanzelfsprekend voor mij
was.

Fotokring Uithoorn:

Foto van de maand oktober
Uithoorn - Iedere twee weken komen de leden van Fotokring Uithoorn bij elkaar om elkaars fotowerk te bespreken.
Naast opdrachten die aan het begin
van het seizoen vastgesteld worden, wordt ook
‘vrij werk’ besproken.
Dit wordt gedaan door
de verkiezing van de foto
van de maand; een soort
van
fotokringcompetitie, waarbij ieder lid van
de fotokring zijn of haar
beste foto kan indienen.
Naast bespreking van
de foto’s worden ook de
nummers 3, 2 en 1 gekozen.
Hiernaast de foto van

de maand oktober: Angel, gemaakt
door Marcel van Balken. Zie voor
meer informatie over de Fotokring
en het jubileum; www.fotokringuithoorn.nl

Dorpscentrum heeft investeerders met oog voor de lange termijn.

Jeroen Verheijen:

“Ik wil mensen bedanken voor
hun inzet en geduld”
Hoe kijk je terug op 2011?
Over 2011 heb ik een tevreden gevoel. Dit komt
vooral door de kracht en ondernemerszin die
ik hier heb ervaren. Ondanks de economische
crisis zie ik dat mensen zich inspannen om te
overleven voor zichzelf maar ook meedenken met
elkaar. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de
Iepenlaan. Dat heeft mij bijzonder getroffen. Ik wil
ook deze gelegenheid aangrijpen om bewoners en
ondernemers uit De Kwakel te bedanken voor hun
inzet en geduld.

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Komend jaar is het jaar van de concrete stappen.
De afgelopen periode is veel voorbereid en er zijn
plannen gemaakt. Op 20 december wordt een
informatiecentrum geopend aan de Wilhelminakade.
Daar kunnen bewoners van 9 tot 5 terecht om te
zien wat, waar, wanneer gebeurt. Ook gaan we meer
duidelijkheid geven over subsidies. We sturen aan
op zelfstandigheid en op eigen kracht functioneren.
De overheid stuurt hierin enkel en geeft waar
mogelijk een zetje in de goede richting.

Is er wel geld voor?
Sommige ontwikkelingen kunnen niet wachten. De
aanpak van het Dorpscentrum bijvoorbeeld. We
hebben nu de gelegenheid om daar de inrichting
en samenhang te verbeteren en die kans moeten
we benutten. Er zijn ook investeerders voor het
Dorpscentrum met een blik op de lange termijn.
Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Goede voornemens heb ik niet alleen aan het eind
van het jaar. Ik wil elke dag mijn werk goed doen, en
er ook zijn voor mijn gezin.

Bewoners, Eigen Haard en Gemeente Uithoorn werken aan de toekomst van Europarei.
Samen op werkbezoek in Capelle aan de IJssel.

Wat wens je Uithoorn toe?
Duidelijkheid op vele fronten. Proﬁjt trekken van
geleverde inspanningen. Ik wens bewoners en
ondernemers dat ze terugzien waarin zij zelf hebben
geïnvesteerd. Zodat zij kunnen zeggen: dit heb ik
mede tot stand gebracht.

Wat gebeurt waar en wanneer? Informatiecentrum Dorpscentrum aan de
Wilhelminakade vanaf 20 december geopend.

Inzet en geduld. De ontwikkeling van de Iepenlaan gaat door!

Veel actieve (jonge) bewoners tijdens de buurtendag.

DE GEMEENTE UITHOORN WENST HAAR INWONERS F

Winter in Holland, dat was aanpoten voor de jongens van de buitendienst.
(foto: dhr. F. Kuipers)

Ria Zijlstra:

“Top, er gebeurt van alles en
jammer dat het nog niet klaar is”

Hoe kijk je terug op 2011?
Hoe kijk ik terug? Dat is een lastige vraag en dat
komt omdat ik er gemengde gevoelens over heb.
2011 was voor mij een jaar van beweging. Er is
van alles in gang gezet. Dat maakt 2011 tot een
heel positief jaar. Maar de resultaten zijn nog niet
zo zichtbaar als ik het graag had gewild. Je hebt
een lange adem nodig en ik ben altijd een beetje
ongeduldig. Vandaar dat 2011 mij een wat dubbel
gevoel geeft: ‘Top, er gebeurt van alles en jammer
dat het nog niet klaar is’.
Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Heel veel hoop ik. In 2011 hebben de
combinatiefunctionarissen samen met scholen,
sport- en cultuurverenigingen en kinderopvang
leuke en leerzame activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Tot nu toe gebeurde dat veelal
per school. Nu willen de partners samen met de
gemeente nadenken hoe we in heel Uithoorn en De
Kwakel een aanbod kunnen realiseren waardoor
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaat veel
meer lokaal aangestuurd worden. Daarmee hopen
we maatwerk te kunnen bieden in Uithoorn. Tot nu
toe kozen we voor een regionale aanpak, maar die
blijkt toch niet helemaal aan te sluiten op de wensen
en behoeften van onze inwoners.
En het is leuk om te zien hoe betrokken jongeren
kunnen zijn. Een prachtig voorbeeld is de
skatebaan. Die hebben we dit jaar opgeknapt, maar
daar hebben de jonge skaters zelf ook veel aan
bijgedragen. Dat is een weg waarop we in 2012
zeker doorgaan, bijvoorbeeld bij de aanpak van ons
jeugdbeleid. We hebben via gesprekken met ouders/
opvoeders tijdens het opvoedtheater in oktober en
via de jongerendebatten in november van dit jaar
ontzettend veel input gekregen. Daar gaan we mee
aan de slag.

Verder gaan we ons duurzaamheidsbeleid concreet
invullen. Daar hebben we de ondernemers en
inwoners hard bij nodig. We werken daarbij nauw
samen met de directe buurgemeenten, maar ook in
een bredere regio rond Amsterdam. Want sommige
projecten hebben vooral kans van slagen als je ze
met elkaar oppakt.
Is er wel geld voor?
Over het ﬁnancieren moet je goed nadenken. Voor
het duurzaamheidsprogramma en ook voor jeugd
en onderwijs is geld beschikbaar, maar we zullen
wel kritisch kijken naar hoe we het uitgeven. Op
jeugd en onderwijs willen we bijvoorbeeld een en
ander efﬁciënter organiseren, dan kunnen we met
hetzelfde geld straks meer realiseren.

Samen met de partners uit de regio investeren we in een duurzame samenleving.

Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Natuurlijk volop, maar die hangen bij mij niet aan
de jaarwisseling. Als je iets wilt, moet je dat meteen
doen. Zo vond ik dat een beetje beweging geen
kwaad kon en nu loop ik regelmatig een rondje
hard rond het Zijdelmeer voordat ik naar het
gemeentehuis ga.
Ook probeer ik mijn idealen in mijn dagelijkse leven
in te bouwen. Je kan namelijk wel van alles roepen
over duurzaamheid, maar dan moet je er ook zelf
naar handelen. Zo let ik op mijn energieverbruik,
koop ik veel biologische en fair trade producten
en het liefst kleding, gemaakt onder goede
arbeidsomstandigheden.
Wat wens je Uithoorn toe?
Ik wens iedereen een bruisend 2012. We lopen
allemaal wel ergens warm voor. Ik hoop dat het lukt
om daar ook echt wat mee te doen. Laten we vooral
kijken naar de kansen en minder naar de ‘beren op
de weg’.

Het Libellebos is belangrijk voor Uithoorn. Met bewoners werkten we aan de visie over
de toekomst van ons Libellebos.

Jongeren oriënteren zich op de maatschappelijke stage
onder begeleiding van Lange Frans.

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
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Modernisering winkelcentrum
Zijdelwaard in 2013
vervolg van de voorpagina
Geen noodwinkelvoorziening
Projectdirecteur Jo Roet van WPM
Retail gaf aan de hand van schetsen en plattegronden van het vernieuwde winkelcentrum voorstelling van zaken. Met nadruk werd
erop gewezen dat er geen noodwinkels komen tijden het verbouwingsproces. Het wordt zodanig in
fasen uitgevoerd dat de consument
gewoon kan blijven winkelen en
boordschappen doen. De belangrijkste verandering is dat de C1000
wordt verplaatst naar de hoek met
de Heijermanslaan en de ABN/AMRO bank. De super krijgt daar ook
een aparte ingang naar het winkelcentrum. De bestaande op de
hoek bij AH blijft gehandhaafd. De
C1000 sluit aan bij de naastliggende AH. Ertussen wordt een bevoorradingsmogelijkheid gecreëerd voor
de winkels. Daarnaast komt een oprit voor ongeveer 120 personenau-

o.a. boven die naar AH. Verder
wordt voorzien in een nieuw centraal plein met een glazen dak. Het
moet een ontmoetings- en rustpunt
voor consumenten worden, eventueel met horecavoorzieningen.
Bereikbaarheid
“Doel van de modernisering en uitbreiding is tevens de bereikbaarheid te bevorderen en de betere
voorzieningen voor parkeren voor
zowel fiets als auto te realiseren.
Daarnaast willen wij meer kwaliteit aan het winkelcentrum geven
door het gebruik van duurzame materialen en de uitstraling verbeteren. Ook het laden en lossen moet
vlot en zonder problemen voor andere weggebruikers en bezoekers
verlopen. Dat alles met behoud van
structureel groen rond het winkelcentrum,” laat Roet weten. “De Heijermanslaan wordt tussen de Wiegerbruinlaan en het tankstation van
BP aangepast. De groenberm wordt

gen een mogelijkheid om rond te
rijden, zodat ze niet meer hoeven
steken.”
Volgens een uitspraak van wethouder Verheijen is het op voorhand
niet de bedoeling dat voor de financiering van de parkeergelegenheden betaald parkeren zal worden ingevoerd. De gemeenteraad
heeft wel plannen in de zin om dit
op (lange?) termijn voor heel Uithoorn in te stellen. Maar zover is het
nog lang niet.
In 2013 van start
Dit is even in het kort wat de plannen omvatten. Bijgaande impressies en de ingetekende plattegronden geven alvast een beeld. Ze zijn
afkomstig van Architectenbureau
Groosman Partners uit Rotterdam
die het ontwerp voor het te vernieuwen winkelcentrum maken.
Overigens gaat de spade voorlopig
nog niet de grond in. Volgend jaar
is bestemd om alle voorbereidin-

Stralend de feestdagen in!
Mijdrecht - Komende zaterdag 17
december organiseert Beautysalon Périne, salon voor professionele
huidverbetering, in samenwerking
met Pascaud Beauty Innovations,
een feestelijk dag voor iedereen die
2011 stralend willen afsluiten.
Vanaf 10.00 uur heeft u de mogelijkheid om uw huid deskundig te
laten bekijken en behandelen met
de Pascaud Meso therapie of Pascaudlite Laser.
De samenwerking tussen “Périne” en Pascaud Beauty Innovations
is al vanaf begin van het jaar 2000.
Mardge Pascaud, eigenaresse van
Pascaud Beauty Innovations, leerde aan ‘Périne’ als tweede in Nederland de BioSkinJetting techniek.
Deze gepatenteerde methode voor
natuurlijke rimpelopvulling, was het
begin van het specialisme; natuurlijke huidverjonging, waar Pascaud
nu staat. En waar Pascaud groeide,
groeide ‘Périne’ mee. Zo sterk zelfs
dat ‘Périne’ door Pascaud is benadert om in 2012 een ‘Pascaud Experience instituut’ te worden.
Dit geeft aan dat ‘Périne’ een hoog
aantal behandelingen met het Pascaud concept per jaar uitvoert en
alle technieken en kennis in huis

heeft om de huid snel en effectief te
verjongen. Hierdoor kan het hoogst
haalbare resultaat worden behaald.
Pascaud Meso therapie
Meso therapie verbetert het huidbeeld en helpt rimpels vervagen.
Mesotherapie is gebaseerd op het
toedienen van werkzame stoffen
juist daar waar ze nodig zijn. Dit betekent dat er door het toedienen van
kleine injecties in de huid werkzame stoffen worden ingebracht. De
stoffen worden relatief oppervlakkig ingespoten (gemiddeld 1 tot 2
mm. diep). Bij het oppervlakkig injecteren wordt er een vitamineen mineralencomplex dat de werking van fibroblasten stimuleert gebruikt. Fibroblasten zorgen ervoor
dat de huid collageen aanmaakt en
de elasticiteit verbetert. Het aanwezige hyaluronzuur herstelt de vochtbalans in de huid.
Mesotherapie moet gezien worden
als een totale huidverbeteraar waarbij vooral wordt gewerkt aan de oorzaak van huidveroudering. Het vult
allerlei essentiële stoffen aan in de
huid. Hierdoor is Beautysalon Périne in staat om het huidbeeld te verbeteren.

KBO De Kwakel vierden
hun Patroonsdag

Plattegrond gemoderniseerde winkelcentrum met verkeersbewegingen (pijlen)

Impressie van de hoofdtoegang op het Zijdelwaardplein. De figuren in het midden stellen ‘mensen’ voor.
to’s die kunnen parkeren op het bovendek boven de C1000. Vanaf het
parkeerdek kunnen bezoekers met
een ‘rolbaan’ (zoals in winkelcentrum Amstelplein) van en naar het
midden van het winkelcentrum komen. Dat is eigenlijk de vijfde toegang naar het winkelcentrum, want
aan de voorkant zijn er in de toekomst ook nog twee. In een hoek
van het parkeerdak is tevens een
lift gepland. Onder het deel van het
parkeerdek aan de Heijermanslaan
wordt eveneens een aantal parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het is
echter wel de bedoeling dat dit samen met het parkeerdek na winkelsluiting met een hek wordt afgesloten om ongewenst bezoek en onrechtmatig gebruik van de parkeervoorzieningen tegen te gaan.
Waar nodig zullen boven donkere
gedeelten van de winkelpassages
lichtkoepels worden aangebracht,

verbreed en de fietsers die o.a. vanaf de fietsbrug komen krijgen een
andere en veilige route. Het tracé van de laan wordt dusdanig dat
de verkeersstromen elkaar niet hinderen.” Ook aan de voorkant van
het winkelcentrum worden veranderingen doorgevoerd. Behalve de
hoofdtoegang in het midden komt
er een extra ingang aan de rechterkant van de vroegere C1000, waarbij de Anne Franklaan op de hoek
wordt afgesloten voor het verkeer.
Er worden daar ook extra parkeervoorzieningen getroffen.
Op het grote parkeerterrein is het
plan om daar meer bomen neer te
zetten zodat het parkeerterrein een
groener aanzien krijgt. Er komt ook
een verbeterde af- en aanrit ten behoeve van het laden en lossen van
vrachtwagens voor de winkels aan
de voorkant. De vrachtwagens krij-

gen en alle planologische procedures af te ronden. Vervolgens is het
de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2013 zal worden begonnen
met het slopen van de panden aan
de achterkant (Trekpleister etc.).
Daarna wordt de bouw van de nieuwe C1000 ter hand genomen. Daarvoor is 9 maanden uitgetrokken. Als
dat is afgerond en de C1000 naar
die locatie is verhuisd, wordt de oude C1000 gesloopt en vindt daar
nieuwbouw plaats. Ook dat zal zo’n
9 maanden in beslag nemen, zo
werd verteld. Al met al zal het vernieuwde winkelcentrum als alles
meezit ergens in begin 2015 klaar
moeten zijn. De geboorte van ‘het
kindje’ laat dus nog even op zich
wachten. Neemt niet weg dat wij u
op de hoogte zullen houden van alle
volgende (nieuwe) ontwikkelingen.
Wordt vervolgd dus!

Aanzicht van het winkelcentrum vanaf de Heijermanslaan. In het midden de oprit naar het parkeerdek boven de C1000

De Kwakel - Vrijdag 9 December
was er weer de patroonsdag van de
KBO dat is de katholieke bond voor
ouderen. Om 9.30 uur werd er begonnen met een kerkdienst. En om
10.30 uur werden ze verwacht in het
dorpshuis De Quakel waar de koffie klaar stond. Na en welkom s aan
120 ouderen opende voorzitter Ben
Plasmeijer de dag. Na een gezellige
babbel werd het rad van avontuur
gestart en gingen er veel prijzen
naar hun bestemming toe. Daarna
een lekker borreltje voor het eten.
De lunch ging gretig naar binnen en
daarna was de beurt aan het shantykoor de Marconisten uit Leimuiden dat bracht de stemming nog in
hogere sferen en werd er uit volle
borst meegezongen. Tussen hun optreden was er nog een bakje koffie
& thee waarna er een einde kwam
aan een prachtige dag. Een woord
van dank aan het KBO bestuur die
samen met de beheerders van het

dorpshuis voor de inwendige mens
hebben gezorgd . En niet te verge-

Pascaudlite Laser
Deze natuurlijke facelift werkt door
middel van de laatste generatie apparatuur die zuiver licht met één
specifieke golflengte (laser)de huid
verjongen. Door deze laser op huidcellen in te laten werken wordt de
stofwisseling van de cel opnieuw geactiveerd. Het gevolg: versteviging
en lifting van het gelaat en minder
wallen onder de ogen. Doordat Périne tijdens een kuur zowel van binnenuit als van buitenaf werkt krijgt
de huid optimaal collageen stimulatie Een kuurverband van 5 weken
zorgt voor zeer lang aanhoudend liftend en drainerend resultaat, maar
zelfs na één behandeling is er duidelijke verbetering zichtbaar!
Op zaterdag 17 december kunt u,
tegen inlevering van de bon uit deze krant, gratis kennismaken met
één van bovengenoemde behandelingen.
Reserveer tijdig want het aantal plaatsen is beperkt! Beautysalon Périne is gevestigd op Hofland
4 te Mijdrecht. U kunt reserveren via
info@perine.nl of telefonisch via
(0297)273121. Zie ook voor informatie op www.perine.nl

ten de sponsors van alle prijzen van
het rad van avontuur. En Kwekerij de
Amstel had weer een kerstboompje
en een kerstster voor iedereen klaar
staan en een verassing van AH Jos
vd Berg waar voor onze hartelijke
dank het bestuur van de KBO De
Kwakel.

Koopzondag 18 december winkels open van 12.00 tot 17.00 uur

Zaterdag volop activiteiten in
winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Komend weekend, op
zaterdag 17 en zondag 18 december, is er van alles te doen in winkelcentrum Zijdelwaard. De winkels
zijn aanstaande zondag 18 december geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Op die dag vindt om 14.00 uur ook
de prijsuitreiking plaats van het Prijzenfestijn.
Culinaire dag
Zaterdag 17 december staan er bij
de diverse winkels kramen waarop
de winkeliers heerlijke hapjes presenteren. En die mogen natuurlijk
volop gratis geproefd worden!
Koopzondag
Op de koopzondag 18 december is
er van alles te doen in winkelcentrum Zijdelwaard. Bij de diverse
winkels staan kramen met allerlei
kerstkoopjes. Stadsomroeper Stephan roept om het kwartier de beste koopjes om. Er zijn optredens van
het Shantykoor uit Aalsmeer en van
het Kerstmannenkoor van de muziekvereniging KNA uit Uithoorn.
En om 14.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats van het Prijzenfestijn.
Alle prijswinnaars hebben thuis bericht ontvangen en worden uitgenodigd om naar het winkelcentrum te
komen om hun prijs in ontvangst te
nemen. Het prijzenpakket van het
Prijzenfestijn bestaat uit maar liefst
38 waardebonnen van 250,- euro, te
besteden bij de winkels van Zijdelwaard. Maar de prijswinnaars maken tijdens de prijsuitreiking ook
nog eens kans op een minuut gratis
winkelen bij Albert Heijn of C1000
Reurings!
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Verkoop 34 woningen in
BeLeef Buitendijks gestart

Uithoorn - Zaterdag 10 december is vanuit het nieuwe informatiecentrum van EKZ | Makelaars aan
de Dorpsstraat het startsein gegeven voor de verkoop van het bijzondere nieuwbouwproject BeLeef Buitendijks in Uithoorn.
In Uithoorn zal, op de locatie tussen de bestaande Legmeer en de
nieuwe Wijk Legmeer West, een op-

vallend vormgegeven buurtschapje ontstaan met een groen karakter
en een eigen identiteit, dat herkenbaar zal zijn als ontspannen en eigentijds. De bestaande ecologische
zone, het water en de oude spoordijk zullen op een gedurfde manier
met elkaar verbonden zijn.
De projectontwikkelaar van dit plan,
Kalliste, was destijds de winnaar

van een door de gemeente Uithoorn
uitgeschreven ontwikkelcompetitie en één van de elementen waarop Kalliste geselecteerd werd was
het feit dat de toekomstige bewoners nauw bij het ontwerpproces
betrokken zouden worden. Om aan
dit uitgangspunt ‘handen en voeten’
te geven hebben er in het afgelopen
jaar vier woonworkshops plaatsgevonden. In deze creatieve sessies
met toekomstige bewoners hebben
architect en ontwikkelaar bruikbare
tips en adviezen gekregen over verkaveling, woningtypen, architectuur
en woonomgeving. De samenwerking tussen architect, Kalliste en de
deelnemers van de woonworkshops
heeft geresulteerd in een bijzonder
fraai plan met grote variatie aan woningtypes. Zo komen er naast eengezinswoningen met een veranda aan de voorzijde uitkijkend over
een wijkparkje ook riante 2/1-kapwoningen met een achtertuin op het
zuiden. Als klap op de vuurpijl worden er bovendien zes 2/1-kapwoningen aan het water en 6 vrijstaande woningen die letterlijk in het water staan gerealiseerd. De koopsommen van de woningen in Beleef Buitendijks variëren van 240.000,- tot
495.000,- euro v.o.n.
De inschrijving voor deze woningen sluit op maandag 19 december om 11.00 uur. Informatie over
dit bijzondere plan kunt u krijgen bij EKZ | Makelaars, 0297567 863 of via de projectwebsite
www.beleefbuitendijks.nl

Een uniek festijn met nachtrondleidingen,
verhalenvertellers en een sensationele vuurshow!

Gezellige midwinterfair in
Museum De Ronde Venen
Vinkeveen - In deze donkere dagen voor kerst organiseert Museum De Ronde Venen een midwinterfair op woensdagavond 21 december van 20.00 tot 23.00 uur. Voor
het museum zijn het onzekere tijden; uiterlijk 1 maart 2012 moet er
duidelijkheid zijn over de toekomst,
anders moet het museum noodgedwongen haar deuren sluiten. Daarom wordt dit jaar nog één keer uitgepakt met een spectaculair festijn
met spannende nachtrondleidingen,
verhalenvertellers en een sensationele vuurshow. De entree is een vrijwillige bijdrage voor het behoud van
het museum.
2011 is het Jaar van de Veensteekmachine. Om dit goed af te sluiten
gaat het museum voor het eerst in
haar geschiedenis ’s avonds open
voor publiek en geheel in de gezellige kerstsfeer. De film ‘Op Hoop van
Zegen’ van Videoclub De Ronde Venen gaat deze avond in première en
wordt herhaaldelijk vertoond. Hoewel we niet te veel willen verklappen, zullen we u alvast vertellen dat
de Veensteekmachine hierin een
hoofdrol speelt. Het blazerskwintet
van brassband Concordia zal traditionele kerstmuziek ten gehore brengen. Ook gaan verhalenvertellers u
spannende winterverhalen ten gehore brengen en er zijn spookachtige rondleidingen door het museum. Het absolute hoogtepunt van de
avond is de spectaculaire vuurshow
van de mannen van KAOS.

Een traditionele koek-en-zopiekraam verkoopt heerlijke erwtensoep
en chocolademelk voor het
goede
doel:
het behoud en
de vernieuwing
van het museum. Voor meer
informatie en
de
programmering kijk op
www.museumderondevenen.
nl.
Mis deze gezellige midwinteravond niet!
Woensdag 21
december:
Midwinterfair,
Museum
De
Ronde Venen
open van 20.00
tot 23.00 uur
Herenweg 240
- Vinkeveen
T 0297 262 223
W www.museumderondevenen.nl
Entree: een vrijwillige bijdrage voor behoud
van het museum
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Qat-problematiek in Uithoorn
De Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUIB) is de koepelorganisatie van de in Uithoorn en De Kwakel
gevestigde ondernemersverenigingen. Als zodanig vertegenwoordigt zij het collectieve belang
van de bij deze verenigingen aangesloten leden;
van een groot aantal van hen is het bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein van Uithoorn.
Als reactie op uw brief ten aanzien genoemde problematiek van 30 september jl. aan burgemeester
Oudshoorn, waarvan wij een kopie ontvingen,
graag het volgende. Het gebruik van en met name de handel in qat concentreert zich in en vooral rond een pand aan de Anthony Fokkerweg,
gelegen in het centrum van het bedrijventerrein
van Uithoorn. Minimaal vier keer per week worden pallets met deze, tot dusver legale, Somalische drug aangevoerd om daar te worden verhandeld en doorgevoerd naar andere Europese landen, met name Scandinavië.
Ook wordt de drug ter plaatse veelvuldig ‘geconsumeerd’, dat wil zeggen de vaak vele tientallen
Somaliërs kauwen op de qatblaadjes met als resultaat een luidruchtige en agressieve stemming.
Gevoegd bij de overal belemmerend geparkeerde
auto’s leidt bedoeld gebruik en handel tot veel-

vuldige overlast en (fysieke) dreiging voor de omgeving.
Klanten van omliggende bedrijven durven op ‘handelsdagen’ vaak niet te stoppen bij deze bedrijven.
Een naastliggend op zich representatief garagepand staat al enige jaren te koop; potentiële kopers haken af vanwege de overlast van de qathandel.
Wij vragen het ministerie van Veiligheid en Justitie met klem zich in te zetten om te bewerkstelligen dat gebruik en handel van qat uit de legaliteit wordt gehaald, in navolging van nagenoeg alle andere Europese landen.
Het bedrijventerrein van Uithoorn staat voor een
ingrijpende revitaliseringoperatie; het effect daarvan zou wel eens voor een groot gedeelte teniet
kunnen worden gedaan ingeval van continuering
van de handel in qat.
Wij ondersteunen het dringende beroep van burgemeester Oudshoorn op de landelijke politiek om
een einde te maken aan het legale gebruik van en
handel in qat.
Stichting Uithoorn in Bedrijf
W. van Zalen, Voorzitter

Schandalig wat hier gebeurt
Wat mij net overkomen is vind ik zo schandalig dat
ik dit even wil melden, want als alle gemeentehuizen zo werken dan mag het ook wel in de krant.
In oktober heb ik geïnformeerd wat ik moest doen
om te kunnen trouwen met mijn vriendin in Canada. Er werd mij medegedeeld welke documenten
ik moest overleggen met de lachende boodschap
om vooral te zorgen voor veel stempels. Dus mijn
vriendin en ik aan de slag, huwelijksinvitaties besteld en verstuurd, receptie geregeld, ringen gekocht, etc.
Vanmorgen kom ik op het gemeentehuis met de
gevraagde papieren. Wordt me verteld dat die documenten dubbel gelegaliseerd moeten worden
door ze te laten afstempelen bij de Nederlandse

ambassade in Ottawa en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Canada.
Dat is mij nooit medegedeeld en dat kan ik ook
niet meer regelen vóór 2 januari wanneer de ondertrouw geregeld moet zijn.
Ik vind het een grof schandaal dat de informatievoorziening aan een gemeentebalie zo slecht is en
incompleet. Volkomen incompetentie heeft mij op
kosten gejaagd en nu moet ik ook nog 90 mensen
teleurstellen, onder wie de directe familie.
SHAME ON YOU Gemeente Uithoorn, FAIL
Pieter van Lammeren

Oud-piloot Aart van Wijk uit Uithoorn stelt mooi boek samen

Luchtverhalen door gepensioneerde
bemanningsleden verkeersvliegtuigen
Uithoorn - Als u van vliegen houdt
en u vraagt zich wel eens af wat de
bemanningsleden van de vliegtuigen zo al meemaken op hun vliegreizen, dan kunt u dit nu lezen. Oudpiloot Aart van Wijk uit Uithoorn,
heeft een geweldig boek samengesteld met honderden verhalen
van gepensioneerde bemanningsleden van verkeersvliegtuigen. Aart
van Wijk: “Aan de mensen
die mij hun verhalen stuurden heb ik gevraagd niet de
gewone verhalen in te zenden, maar bij voorkeur onbekende verhalen over door hen
meegemaakte voorvallen, ook
voorvallen waarop zij destijds wellicht niet trots waren
of gebeurtenissen die eigenlijk niet door de beugel konden. En het is gelukt. Ik hoop
dat de lezers van dit boek de
inhoud van de verhalen naar
waarde zullen weten te schatten en, indien van toepassing,
deze zullen zien als voorbeelden om na te volgen in hun
eigen luchtvaart carrière, dan
wel, in sommige gevallen, dit
juist niet te doen”, aldus de
samensteller.
Klein kijkje
Onze redactie heeft reeds
kennis kunnen nemen van dit
500 pagina tellende boek en
heeft ervan genoten. Het is
geen boek dat je in één adem
uitleest, maar dat je nu en
dan ter hand neemt en een of
meerdere verhalen leest, het boek
weer op tafel legt en later weer oppakt om verder te lezen. Zeker als je
gericht de verhalen zoekt is het een
genot om te lezen. We pikten er een
paar verhalen voor u uit:
None of your business
De samensteller van het boek Aart
van Wijk, zelf bijna zijn hele leven
piloot geweest, maakte het volgende mee: “In Bangkok vierde een van
de Japanse stewardessen haar verjaardag. Tijdens het diner zat ik aan
het hoofd van de tafel, met rechts
de jarige en zij wenste mij toe: “Have een nice meal, captain”. Ik dacht
plotseling aan onze reacties in de
officiersmess van Soesterberg wanneer er een onbekende aan onze ta-

fel plaatsnam en ons smakelijk eten
wenste. Ik flapte er dan ook uit tegen de jarige: “That is none of your
business”. Zij keek mij uiterst geschrokken aan en ik haastte mij dan
ook om mijn grapje uit te leggen.
Dat dit wonderwel lukte, mocht blijken uit het vervolg van het verhaal.
De volgende ochtend zat ik te ontbijten en de Japanse dames zaten in

uniform aan een eigen tafel, zij gingen weer vliegen. Toen zij de deur
uitstapten wenste ik hen toe: “Have
a nice flight” en gelukkig antwoordde mijn voormalige tafeldame: “That
is none of your business captain”. En
nog maanden daarna fluisterde op
het meldingsbureau dezelfde stem
mij soms deze woorden toe.”
De verdwenen ballon
Avyola Viruly stuurde het volgende
verhaal in: “Het bordje ‘fasten seatbelts’ is uitgefloept en ik sta op om
mijn eerste echte kennismakingsrondje langs de lange rijen te gaan
maken. Daar zitten ze dan met zijn
allen. Op weg over de Pool naar
Nieuw-Guinea. Ik zie rijen met hoofden, maar dan mis ik een hoofd. Hé,

daar zat toch iemand in dat hoekje
bij het raam op de tweede rij? Dat
kleine hoofdje is verdwenen tussen
de twee gordijntjes en zit blijkbaar
gespannen naar iets daar buiten te
kijken. “En wat zie jij wel allemaal
voor prachtigs daarbuiten? De sterretjes?”. Langzaam komt een klein
blond kopje te voorschijn. “M’n ballon...” begint het kind en stopt dan
verlegen. “ O, jij met je ballon”,
neemt de vader naast haar het
over. “Ziet u”, zegt hij tegen mij,
“gisteren bij het laatste rondje boodschappen heeft ze van
oma een ballon gekregen.” “Ja,
en toen woei het zo”, zo vertelt
het kind verder. “En weg was
tie”, lacht de vader. “Weggevlogen”, verklaart het kind. Thuisgekomen had de grootvader de
ontroostbare Loesje voorspeld:
“O, die haal je morgen wel weer
in, met je vliegtuig.“ “Nou, en u
ziet het”, grinnikt vader, “die zit
van Amsterdam tot Biak naar
buiten te kijken.”
Heel veel uren later, net voor
het ontbijt, wordt Loesje wakker. Ze knippert een paar keer
met haar ogen, wrijft ze uit, kijkt
verbaasd om zich heen, herinnert zich dan plotseling, waar
ze ook al weer voor was gekomen was, draait dan vlug naar
rechts en met een kreet van
verrukking en triomf: “papa”,
want daarbuiten is, boven een
wit bevroren ijsvlakte, een reusachtige oranje zon opgegaan.
En zo zijn er heel veel van dit
soort verhalen in dit boek te lezen.
Te koop
De prijs van dit boek is 40 euro. Het
is uit voorraad leverbaar bij boekhandel Ten Hoope in het winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. Bij
Venstra in Amstelveen, Bij Stevens
in Hoofddorp, Aviation Megastore in
Aalsmeerderbrug en de boekwinkel
van het militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg.
Het kan ook per post naar u worden toegezonden, na betaling van
48,05 op bankrekening: 483093203
onder vermelding van naam, adres,
postcode en de letters ( LVV) de afkorting van het boek. Na ontvangst
wordt het boek u per omgaande,
aangetekend toegezonden.
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dat vaak mensen die iets verder
durven te gaan met het tonen van
hun brilmode. Die kenmerkt zich
door bijzondere vormen en kleuren,
vaak niet te vergelijken met andere merken. Daarnaast is het is een
stijl die op zichzelf staat. “De reactie van klanten met een Theo montuur is vaak dat ze worden aangesproken door andere mensen die
dan ook een Theo montuur op hebben of het herkennen als een echte Theo bril, wat soms leuke reacties
teweeg brengt.”

Het nieuwe pand van Sybrants & van Olst in de Dorpsstraat

Sijbrants & van Olst Optiek is
verhuisd naar nieuw pand
Uithoorn - Dinsdag 6 december
betrok Sijbrants & van Olst Optiek
haar nieuwe pand aan de Dorpsstraat 32 in het Oude Dorp van Uithoorn. Maar alvorens het zover was
heeft het pand een intensieve verbouwing ondergaan, zowel binnen
als buiten, waarbij het karakteristieke aanzien onaangetast is gebleven. “We zijn er met elkaar bijna drie maanden, zeg maar dag en
nacht, aan bezig geweest om het
interieur naar onze zin te laten inrichten. Daarbij hebben we zelf ook
nog het nodige gedaan. Op details
na was het afgerond en toen hebben we besloten alles van het oude pand aan het Marktplein 21 over
te brengen. Omdat nog niet alles in
het nieuwe pand is ingericht hebben we de officiële opening naar de
tweede week van januari verschoven”, vertelt Muus Sijbrants. Samen
met Coen van Olst was hij al geruime tijd op zoek naar een mooiere, maar vooral grotere locatie met
meer verkoopmogelijkheden en
oogmeetruimten. Maar ook met een
betere aansluiting op het imago als
dé designopticien in de regio waar
beiden het accent op leggen. Tevens
wilden zij niet meer huren maar de
beschikking hebben over een eigen
onderkomen.
Dat alles vonden zij in het pand op

de hoek van de Dorpsstraat en het
Prinsenhofje dat de bekende familie
Sparnaaij (van de juwelier) in de jaren zestig van de vorige eeuw door
architect De Groot heeft laten bouwen. Voor toen al een zeer modern
gebouw dat door zijn eenvoud en
architectuur al mooi te noemen was.
Behalve een grote presentatie- en
verkoopruimte op de begane grond
bevindt zich daar ook een kleine administratiebalie, een oogmeetruimte, een knusse personeelskantine,
keuken en een grote en goed geoutilleerde werkplaats annex slijperij.
Centraal is er een mooi uitgevoerde
trap onder de fraaie lichtkoepel die
naar de eerste verdieping leidt met
twee andere meetruimten, waaronder die voor contactlenzen en een
ruim kantoor met uitzicht op de
Dorpsstraat.
Shop-in-shopconcept
“We hebben de moderne stijl van
de jaren 60 laten aansluiten bij de
trend van nu”, vertelt Coen. “De beleving van het daglicht is hier optimaal door de grote lichtkoepel
in het trapportaal, en de 25 meter
lange glaspui aan de voor- en zijkant van het pand. Licht is bij ons
vak een belangrijk aspect, omdat
de bijzondere kleuren van monturen het beste tot zijn recht komen

met daglicht. Voorheen liepen we
vaak met de klant naar buiten om
de kleur van een montuur op het
gezicht goed te kunnen beoordelen. Dit is nu in de nieuwe winkel
niet meer nodig vanwege de mooie
lichtval. Door de schuin geplaatste muren zijn de verkoopruimten
open, maar bieden toch veel privacy
waar de klanten zich prettig bij voelen. Wij hebben als designopticien
nu nog meer merken exclusief voor
de regio in huis. Zo is er een aparte ruimte ingericht met een shop-inshopconcept van het Deense merk
Lindberg, met als aanvulling een
speciale 18 karaats gouden collectie genaamd Precious Metal. Dit zijn
monturen die met de hand vervaardigd worden uit Groenlands goud
dat bekend staat om zijn mooie
kleur. Het wordt vaak gecombineerd
met delen van buffelhoorn of helemaal goud met diamanten naar
keuze. Ook het merk van de toonaangevende ontwerper Alain Mikli
is bij ons exclusief als shop-in-shop
verkrijgbaar, wat inhoudt dat er speciale exemplaren van Alain Mikli en
Philip Starck in beperkte oplage
worden vervaardigd.”

Muus: “Onze vorige locatie aan de
Markt met uitzicht over de Amstel was ook bijzonder, maar dichter bij de kern van het Oude Dorp
geeft toch iets meer winkelgevoel.
Ook de toekomstige plannen die
de gemeente heeft met het Oude
Dorp van Uithoorn sluiten perfect
aan bij onze nieuwe locatie. Hoewel er wat vertraging in de uitwerking van de plannen is gekomen,
zijn wij van toch van mening dat het
de gemeente in de toekomst zal lukken Uithoorn aan de Amstel als ideaal winkelgebied voor de regio op
de kaart te zetten. In dat licht gezien willen wij van deze gelegenheid
gebruikmaken om de gemeente Uithoorn te bedanken voor de vlotte en
prettige manier van samenwerking,
waardoor de verbouwing van ons
nieuwe pand snel kon worden gerealiseerd.”
Sijbrant & van Olst Optiek is gevestigd in hartje Uithoorn en goed bereikbaar. Parkeren kan gratis schuin
aan de overkant van de winkel in
de ondergrondse parkeergarage
van de supermarkt C1000 waar bijna altijd plaats is. De nieuwe winkel
sluit tevens prima aan bij Sijbrants
& van Olst Oogzorg, een extra vestiging in het nieuwe Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn aan

Coen van Olst: “De kleuren van monturen komen bij daglicht het beste tot
hun recht”

Ultramoderne meetruimte voor contactlenzen op de eerste verdieping
de provinciale weg N201, waar men
ter plaatse eerstelijnsoogzorg verleent en samenwerkt met de huisen oogartsen. Meer weten? Kijk op
de website: www.designbril.nl.

Sijbrants & van Olst Optiek, Dorpsstraat 32, Uithoorn 0297 -540777 en
Sijbrants & van Olst Oogzorg, Provincialeweg 30M, Uithoorn 0297712004.

Shop-in-shop voor merkbrillen

Theo
Het merk Theo is bekend onder de
hippe brildragers. Volgens Coen zijn

Net voor de kerstdagen zal rechter J.A.J. Peeters uitspraak doen:

Blijft begraafplaats Zijdelveld
gesloten of gaat het weer open?
Uithoorn - Zal er dan 23 december
eindelijk een begin gemaakt worden tot het behoud van het kerkhof aan Zijdelveld in Uithoorn, of zal
de rechter die dag een einde maken
aan elk sprankje hoop dat er nog is
bij de nabestaanden en de vereniging ‘Vrienden Zijdelhofje. De vaste lezers van deze krant weten dat
al zo’n twee jaar een (soms) heftige strijd wordt gevoerd met een
groep nabestaanden van het kerkhof en het kerkbestuur van de R.-K.
parochie Emmaüs. Het bestuur wil
het kerkhof afstoten en heeft besloten om meer dan driekwart van de
grafstenen te ruimen. Hiertegen was
vanaf de eerste dag verzet, maar het
kerkbestuur zette door. Bij de start
van de ruiming werd echter asbest
ontdekt en werd het werk stilgelegd.
Verboden
Het werd stil rond de begraafplaats, het leek wel of het kerkbestuur zich had teruggetrokken. Er
werd geen onderhoud meer gepleegd. Het kerkhofje verpauperde
en toen kwamen de nabestaanden
weer in actie. Een grote groep vrijwilligers ging aan de slag en knapte
het kerkhof weer op. Onkruid werd
verwijderd, grafstenen schoongemaakt, wandelpaden geharkt, kortom: het werd weer een mooi kerkhof. Maar dat was niet wat het kerkbestuur wilde en het plaatste borden met ‘verboden te schoffelen en
onkruid te wieden in verband met
asbest’. De vrienden van het Zijdelhofje vonden dit een belachelijk iets
en gingen toch door, gevolg... van
de ene dag op de andere dag stonden er grote hekken met ‘verboden
te betreden in verband met asbest’.
Rechter
Dit ging de vereniging te ver. De
reeds ingeschakelde advocaat
vroeg een uitspraak van een rechter.
Mag het kerkbestuur dit? Maandag

jl. was het kort geding en was de
rechter persoonlijk naar het kerkhof gekomen om zich te laten voorlichten door alle partijen en de zaak
zelf in ogenschouw te nemen. Na
het bezoek aan het kerkhof werd de
hoorzitting vervolgd in het gemeentehuis. In de pleitnota van ‘Vrienden
Zijdelhofje’ stond duidelijk de vordering:
1: een verbod op het verwijderen
van graftekens en grafbeplating van
de graven tot het moment waarop een bodemprocedure over deze
kwestie is geoordeeld.
2: een gebod om de afsluiting van
de begraafplaats ongedaan te maken en de begraafplaats open te
stellen en te behouden voor bezoekers.
3: een gebod tot het opheffen van
het verbod op het plegen van onderhoudswerkzaamheden.
Klem
De Parochie was ook duidelijk in
haar verweer. Zij deed wat moest.
De actiegroep was onredelijk, de
Nieuwe Meerbode eenzijdig. Er was
wantrouwen tussen de parochie en
de andere partijen, hoewel ‘de parochie steeds zo zorgvuldig en coulant
mogelijk had gehandeld, waarbij
ze alle belangen steeds nauwgezet
weegt en transparantie betracht’, aldus hun pleitnota. Ook de gemeente
liet de parochie in de kou staan: “De
parochie vindt het uitermate zuur
om de begraafplaats te moeten afsluiten en heeft derhalve op 30 november jl. nog overleg gevoerd met
de gemeente om uit te vinden of
openstelling in de kerstperiode misschien toch mogelijk was. De gemeente reageerde begripvol, maar
wilde zich duidelijk niet uitspreken
over welke bevoegdheden dan ook.
De parochie heeft het advies van de
gemeente wel ter harte genomen en
bij het asbestverwijderingsbedrijf
Schijf geinformeerd of het te verant-

woorden was om de begraafplaats
toch open te stellen”, aldus de parochie.
Gevaar
“Het advies van Schijf”, zo vervolgt
de parochie in haar pleitnota: “laat
aan duidelijkheid niets te wensen
over (en strookt met het eerder gegeven advies van de heer Bosschers
van de gemeente): ter plaatse is geconstateerd dat op diverse locaties werkzaamheden aan de oppervlakte van de grond zijn uitgevoerd waardoor asbest vrijkomt en
zich kan verspreiden. Dit is gevaarlijk voor de personen die daar aanwezig zijn. Aangeraden wordt om
het terrein niet te (laten) betreden,
voordat er maatregelen zijn genomen om verspreiding van asbest te
voorkomen, c.q. de asbesthoudende
materialen zijn verwijderd. De parochie is van oordeel dat zij nu volledig klem staat: zij wil rechthebbenden het recht op toegang tot de begraafplaats helemaal niet beletten,
maar zij kan zich eveneens niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid
en de volksgezondheid. In januari gaat Schijf - als dat althans niet
verboden of anderszins verhinderd
wordt - aan de slag met het verwijderen van grafstenen en - beplating
van die graven waarvoor dat aange-

wezen is. Tevens zal het terrein nader worden onderzocht op asbest
en worden schoongemaakt. Tot die
tijd is het niet verantwoord mensen
op de begraafplaats toe te laten,
laat staan onderhoudswerkzaamheden te laten uitoefenen”,
aldus de parochie.
Weer o pen
“De parochie heeft veel begrip voor
de belangen van rechthebbenden.
Het liefst zou de parochie voor het
gewone bezoek van de begraafplaats de hekken meteen weer verwijderen. Gelet evenwel op het advies van Schijf, durft zij dat niet aan.
Zodra de werkzaamheden, die in januari zijn gepland, zijn afgerond, en
de asbest is verwijderd wordt de begraafplaats uiteraard weer gewoon
opengesteld.” Aan de rechter nu
een oordeel te vellen. “Klinkt allemaal heel nobel van het parochiebestuur”, aldus een belanghebbende, “maar de parochie vergeet te
vertellen dat na de werkzaamheden van Schijf niet alleen het asbest
is verdwenen van de begraafplaats,
maar ook driekwart van de graven.
Wat blijft er dan nog over van dit
prachtige begraafplaatsje? We wensen de rechter veel wijsheid toe”.
Op de foto’s ziet u de rechter en afgevaardigden van parochie en nabestaanden het kerkhof bekijken.

2e katern
goal en Sara -na een mooie combinatie- de tweede goal te maken.
We hadden er duidelijk zin in en het
publiek werd getrakteerd op nog
meer goals in de eerste helft. Na een
goede onderschepping van Britt die
de bal naar Marith speelt, weet Marith te scoren (3-0). Direct na de aftrap nemen we weer de aanval over
en scoort Marith nogmaals (4-0).
Vervolgens weet Lily te scoren na
mooi overspel met Kim (5-0).

Monsteroverwinning van
Qui vive M6E4
De Kwakel - Het was vandaag de
laatste wedstrijd voor de winterstop.
QuiVive meisje 6E4 heeft al 6 wedstrijden op rij niet verloren (5x gewonnen, 1x gelijk). Er is een dui-

delijke stijgende lijn te zien die gepaard gaat met steeds meer inzet en
samenspel, betere veldbezetting en
handigheid met de stick. Wat zouden we vandaag van ze te zien krij-

gen? Misschien weer een Britt die
alles tegen staat te houden, of een
Kim die als maar sterker en fanatieker wordt, of een Sara die haar snelheid keer op keer weet te benutten, of een Lily die over het hele veld
haar mooie stick techniek toont, of
een Floor die aan elke langskomende bal een voor QuiVive positieve
wending geeft, of een Ruby die altijd op de goede positie staat, of een
Marith die de rust zelve is bij alles
dat ze doet. De supporters waren
benieuwd en misschien zelfs een
beetje zenuwachtig voor de wedstrijd van vandaag (reden we daarom verkeerd bij Aalsmeer?).
Na de warming-up en een kort tactisch praatje van coach Diederik, begon de wedstrijd onder een fris zonnetje. De E4 ging flitsend van start
tegen WFHC Hoorn. Binnen de eerste 5 minuten wist Marith de eerste

Gewaagd
In de 2e helft was WFHC Hoorn
meer aan QuiVive gewaagd. We gaven wel wat druk, hadden kleine
kansjes, maar hun keeper wist deze goed te stoppen. Bij onze keepster van vandaag; Ruby konden ze
aan het begin van de 2e helft voor
de eerste keer komen en die bal
werkte zij vakkundig weg. Pas na
12 minuten weten we weer te scoren; Floor krijgt in de rebound de
bal voor haar stick en scoort deze mooi (6-0). Hierna is het verzet van WFHC gebroken. Lily werkt
hard op het middenveld en krijgt
kans om te schieten. Met een harde
klap scoort ze 7-0. Ook Britt die op
dat moment voorin stond opgesteld
schiet op doel. Helaas wordt haar
mooie schot goed gestopt. Toch kan
het publiek weer hard juichen want
Floor weet de 8-0 te maken (knap
schot). Vervolgens weet Marith een
lange ren van eigen helft ook in een
doelpunt om te zetten en zorgt voor
de 9-0. Nog net voor het eind van
de wedstrijd kan Ruby nog één keer
in actie komen wanneer een doorgebroken speelster op haar af komt;
gelukkig weet ze deze tegen te houden. We winnen de wedstrijd met
9-0. Het fluitsignaal van de jonge
scheidsrechter betekent niet alleen
het einde van de wedstrijd maar ook
het einde van deze competitie ronde. Het was voor de E4 een prachtige periode en hopelijk weten ze
de groei ook tijdens en na de -altijd
lange- winterstop vast te houden. In
ieder geval... meiden, bedankt voor
al die leuke en soms spectaculaire
wedstrijden van de afgelopen tijd.

KDO 2 maakt na rust
gehakt van Sloterdijk
De Kwakel - Na de teleurstellende nederlaag van vorige week tegen
RKDES, speelde het tweede vandaag thuis tegen laagvlieger Sloterdijk 2. In de uitwedstrijd eerder dit
seizoen verloren de Kwakelaars zeer
geflatteerd met maar liefst 5-1. KDO
was er dus alles aangelegen om in
de thuiswedstrijd orde op zaken te
brengen.
In de eerste helft was KDO de beter voetballende ploeg en kwam na
twintig minuten verdiend op voorsprong via Jochem Kok. Rob Rewijk wist Jochem vrij voor het doel
te zetten en Kok kon eenvoudig de
1-0 binnenschieten. Na deze voorsprong leek KDO gas terug te nemen, waardoor Sloterdijk zo waar in
de wedstrijd kon komen. In de 35e
minuut kreeg KDO een penalty tegen nadat er matig werd verdedigd
achterin bij de Kwakelaars. De spits
van Sloterdijk schoot vanaf elf meter koelbloedig de 1-1 tegen de touwen.
Opdracht
In de tweede helft had KDO duidelijk de opdracht van trainer Richard van Dijk meegekregen om zo
snel mogelijk afstand te nemen van

de Amsterdammers. Na vijftig seconden spelen was het Martin Bax
die vanaf de rechterkant de doelman van Sloterdijk compleet verraste en de 2-1 in de korte hoek maakte. Vijf minuten later was het Fabian van der Hulst die op aangeven
van Paul Hogerwerf de 3-1 vanaf de
linkerkant binnen wist te schieten.
Niet veel later was het invaller Elton
Shehu die de wedstrijd definitief besliste door de 4-1 te maken.
In het verdere verloop van de wedstrijd was het verweer van Sloterdijk
helemaal teniet gedaan en kon KDO
uitlopen na een uiteindelijke megascore van 10-1. De overige doelpuntenmakers waren: Martin Bax
(2x), Elton Shehu (2x), Roy Klijn en
Paul Hogerwerf.
Door deze comfortabele overwinning op Sloterdijk staat KDO voor
het ingaan van de winterstop op de
derde plaats van de ranglijst. Door
het verrassende 1-1 gelijkspel van
koploper NFC/Brommer is het verschil terug gebracht tot drie punten.
Hopelijk kan het tweede na de winterstop zolang mogelijk meedoen
om het kampioenschap, want dat is
echt wat de Kwakelaars willen!

Pandoerclub zoekt leden
De Kwakel - Pandoeren is een
mooi oud kaartspel. Ouderen onder
ons zullen het zeker herkennen. Het
werd veelal door de ouders en opa’s
en oma’s gespeeld en dan mochten de kinderen toekijken. De pandoerclub van De Kwakel telt momenteel 23 leden die al 6 jaar elke
maandagavond van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur in een bovenzaal van
het dorpshuis in competitie verband
spelen om de punten (en de gezelligheid uiteraard!) Voor de puntentelling zijn speciale lijsten gemaakt.
Vroeger speelden de ouders en de

grootouders om geld (centen en
ook nog halve centen) en er zijn nog
steeds groepjes die dat doen. Als er
soms dames en heren zijn die ook
mee willen Pandoeren is dat mogelijk. We nodigen u graag uit eens te
komen kijken, gewoon mee te spelen of het bij ons te leren. Voor diegenen, die het spel niet kennen: het
zit qua spel tussen klaverjassen en
bridge in. Geïnteresseerd? Kom dan
bij ons binnen lopen, u bent van
harte welkom. Voor info: Tel 0297
560290 of 06-13651789 en e-mail
jjc.hoogenboom@planet.nl

Westerbos Winter Wandeling
De Kwakel - Zondag 11 december
is de vijfde Winter Wonder Wandeling voor wandelclubs uit De Kwakel
gehouden. Met start en aankomst
dit jaar op de Boterdijk bij boerderij Nooitgedacht. Circa 31 kilometer lang was de tocht, die via Kudelstaart en Bilderdam naar Leimuiden voerde, waar koffie met gebak
werd genoten. Via Nieuwveen, waar
bij Huize Ursala warme, versterkende chocolade werd genuttigd, keerden de Kwakelse wandelaars na
zo’n 6 uur stappen moe maar voldaan huiswaarts.
De Winter Wonder Wandeling van
de Kwakelse wandelverenigingen
vierde dit jaar in de huidige opzet
haar eerste lustrum. Alweer voor
het 5e jaar wandelden de Kwakelse wandelaars een dag met elkaar
op. In 2011 doopte de organiserende vereniging de Jan Westerbos Wandel Vereniging (JWWK) het
WWW-evenement om in de Wes-

terbos Winter Wandeling. Naast de
JWWK namen deel de R.K. WZN,
De Kuitenkijkers, De Bermenduikers, De Binnenwippers, De Heeren
van Aemstel, Familie Van Leeuwen
en Het Slakkenspoor. De leden van
het Slakkenspoor en Familie Van
Leeuwen waren de debutanten op
dit wandelfeest.
Acht wandelverenigingen liepen
mee en het aantal wandelaars bedroeg 55. Qua aantallen sneuvelden daarmee twee oude records
tijdens deze lustrum editie. Onder
voor wandelaars voor de winter prima weersomstandigheden met zon
kon 11 december worden gewandeld. Onder het motto: ‘We doen het
dit jaar allemaal net even anders’
werd de wandeling voor de verandering niet besloten met stampot,
boerenkool, zuurkool, gehaktballen
en worst, de bekende winterkost,
maar met een pittig gekruid chinees
buffet.

Legmeervogels meiden ME1
2e in de Najaarscompetie
Uithoorn - Met 9 wedstrijden gespeeld en een doelsaldo van 89 zijn
de meiden helaas net geen 1ste geworden in hun najaarscompetitie
van de KNVB Regio West. Hun eerste wedstrijd van dit seizoen verloren ze met 4-6 en daarna hebben de meiden alleen maar gewonnen en een stijgende lijn laten zien.
Een knap resultaat aangezien dit
een heel nieuw team is met sommige meiden die voor de eerste keer
voetballen. Het plezier straalt er af
bij de meiden en hun begeleiders
vanaf en elke dinsdag en donderdag wordt er fanatiek getraind om

zo zaterdag er weer tegenaan te
gaan. Bij Legmeervogels spelen er
op dit moment 3 meiden teams.
Ook enthousiast?
Wil je ook lid worden van een meidenteam bij Legmeervogels? meld
je aan op www.legmeervogels.nl.
A.s. zaterdag 17 december om 13.00
spelen de meisjes E1 thuis aan de
Randhoornweg voorlopig hun laatste wedstrijd voor de winterstop.
Omdat de meiden eerder glansrijk
door de poule kwamen gaan ze nu
ook verder voor goud in de bekercompetitie.

Handbalwedstrijd dames
A Legmeervogels-Houten
Uithoorn - De A1 dames van Legmeervogels boekte afgelopen zondag hun vierde overwinning in het
eerste jaar dat de dames op divisieniveau spelen. De dames A1 van
Legmeervogels draaien redelijk mee
in de competitie. Afgelopen zondag
ontving Legmeervogels Houten dat
1 punt hoger op de ranglijst staat.
LMV opende de score via een break
1-0 en via een mooie passeerbeweging van een speelster 2-0, maar
daarna scoorde Houten. Ook kreeg
Houten een strafworp, maar deze
werd gestopt door de keepster. Via
een 3-1 voorsprong kwam Houten
langzaam aan langszij. De wedstrijd
ging evenals alle andere wedstrij-

den gelijk op. Legmeervogels ging
met een kleine voorsprong 11-9 de
rust in.
Na de rust kwam Houten langszij
en ook in de beginfase van de 2e
helft ging de strijd gelijk op. Zowel
bij Legmeervogels als bij Houten
moesten speelsters voor 2 min. aan
de kant. Legmeervogels kreeg meer
grip op de tegenstander en door
goed verdedigings- en uitstekend
keeperswerk nam Legmeervogels
een voorsprong van 4 doelpunten.
Legmeervogels controleerde daarna de wedstrijd en gaf deze voorsprong niet meer uit handen. Daarmee boekte Legmeervogels de vierde overwinning. Eindstand 23-19.

Jing Wu Kids open dagen
Uithoorn - In de kerstvakantie
wordt er bij UCT UIthoorn Jing Wu
Kids open dagen georganiseerd. U
en uw kind(eren) kunnen dan kennis maken met het Jing Wu Kids
programma. Deze dagen zullen
plaatsvinden op:???
donderdag 29 december van 10.00
- 12.00?, woensdag 4 januari van
13.00 - 15.00 en donderdag 5 januari van 10.00 - 12.00??
Bij het Jing Wu KidsTM Nederland
geloven wij dat de periode van 6
t/m 15 jaar een belangrijke periode voor de ontwikkeling van een
kind is. Onze positieve lessen zijn
bedoeld om de jeugdige leerlingen respect en goed gedrag bij te

brengen zowel binnen onze school
als daar buiten. De leerlingen worden o.a. in deze groep onderwezen
in het omgaan met noodsituaties en
met het pesten op school. Wij werken samen met de ouders zodat het
gedrag op school en thuis op een
positieve manier verder ontwikkeld
kan worden en de zelfdiscipline bij
het kind aan te moedigen. Het Jing
Wu KidsTM programma is een zeer
all-round programma waar uw kind
kennis maakt met de belangrijkste onderdelen van het Judo, Karate, Tae kwon-do, Braziliaans Jiu Jitsu, Escrima en het meest effectieve
zelfverdediging systeem het Practical Wing Chun Kung FuTM!??

KDO 1 speelt met 2-2
gelijk tegen De Meer
De Kwakel - Na de prima 2-0 overwinning van vorige week op Portugal Amsterdam, speelde het eerste vandaag uit in Amsterdam tegen
De Meer. Dit betekende de laatste
competitiewedstrijd voor de winterstop voor de Kwakelaars. Midweeks
werd er na goed overleg besloten
om het contract met hoofdtrainer
Raymond de Jong met één jaar te
verlengen. Een beslissing waar vele Kwakelaars volledig achter staan,
vanwege de positieve voetbal ontwikkeling in de selectie.
In de voorbereiding op de wedstrijd
tegen De Meer kende KDO echter
diverse personele problemen. BartJan van der Jagt en Ferdi Rademakers waren een weekend weg.
Daarnaast was doelman Peter Onderwater op zaterdagavond geblesseerd geraakt aan zijn wreef tijdens
het Quakeltoernooi en was Mathijs
van Rijn te laat voor de wedstrijdbespreking. Dit alles resulteerde in basisplaatsen voor onder andere keeper Kevin ten Brink, Rick Kruit, Guido van Egmond en Doron Borger.
Beter
De Meer, dat al haar veertien punten in eigen huis wist te behalen,
is een aardig team dat probeert te
voetballen. Qua veldspel waren de
Amsterdammers in de eerste helft
iets beter dan KDO. Bovenop alle bovenstaande afwezigen, moest
Patrick Schijff na een kwartier spelen de wedstrijd staken vanwege
een verrekking in zijn bovenbeen,
Timo Kas was zijn logische vervanger. In de 25e minuut leek de Meer
op voorsprong te komen, maar het
doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd. Vijf minuten later kon aanvaller Rick Kruit alleen
op de doelman van De Meer aflopen, maar zijn inzet ging voorlangs.
In de 38e minuut moest trainer Raymond de Jong voor de tweede keer
een wissel toepassen, want Guido
van Egmond had teveel last van zijn
rug om verder te spelen, Frank Hogerwerf kwam voor hem in de ploeg.
In de 40e minuut zorgde een diepe bal voor grote onrust achterin bij
KDO, tot overmaat van ramp kwam

de bal op de bovenarm van een
Kwakelse verdediger, waardoor De
Meer een penalty kreeg en die ook
benutte, 1-0. Met deze stand werd
de rust bereikt.
Golfde
In de eerste tien minuten van de
tweede helft golfde de wedstrijd op
en neer. In de 52e minuut wist Rick
Kruit door te breken aan de linkerkant. Met zijn prima voorzet wist hij
Joeri Stange te bereiken die de gelijkmaker kon binnenschieten, 1-1.
Een minuut later kreeg De Meer een
vrije trap en uit de kluts wisten de
Amsterdammers de 2-1 te maken. In
de 54e minuut was het vervolgens
Joeri Stange die vanaf de linkerkant ruimte kreeg en Sven Vlasman
in kansrijke positie wist te brengen.
Sven won het individuele duel van
zijn tegenstander en schoot de 2-2
binnen.
Met de 2-2 tussenstand werd de
wedstrijd een aantal minuten later
gestaakt in verband met een ontspoorde supporter van De Meer die
zijn ongenoegen op onfatsoenlijke manier uitte richting de scheidsrechter. Nadat de supporter van het
complex werd verwijderd, kon de
wedstrijd vervolgd worden.
Kansrijk
In het vervolg van de tweede helft
kreeg KDO nog diverse mogelijkheden om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Joeri Stange kon
in de 80e minuut alleen op de keeper af gaan en in blessuretijd kopte
Sven Vlasman in zeer kansrijke positie naast. Tot slot was het in de allerlaatste minuut Rick Kruit die de
bovenkant van de lat raakte. Helaas
werd er niet meer gescoord door de
Kwakelaars, waardoor er een 2-2
eindstand op het scorebord bleef
staan.
Door dit gelijkspel staat KDO op een
vierde plaats voor het ingaan van de
winterstop. De doelstelling voor de
competitiehelft is nog minimaal één
plaats stijgen om zolang mogelijk
mee te blijven doen om een nacompetitieplaats.
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Lijn5 steunt 3FM Serious Request:

Trainingscentrum Uithoorn heeft
eigen Glazen Huis
Uithoorn - De jongeren van het
Trainingscentrum van Lijn5 doen dit
jaar op geheel eigen wijze mee aan
de Glazen Huis-actie van 3FM Serious Request. Net als de DJ’s van
3FM gaan de jongeren en de medewerkers op 21 december 24 uur niet
eten. Hiermee willen ze geld ophalen voor Serious Request.
3FM en het Rode Kruis zetten zich
tijdens 3FM Serious Request 2011
samen in voor moeders die geraakt
zijn door oorlog- of conflictsituaties.
Vanuit het Glazen Huis focust 3FM
zich op deze drijvende maar zeer
kwetsbare kracht van het gezin.
De jongeren van het Trainingscentrum in Uithoorn willen met hun actie zelf geld ophalen voor dit goede doel.

Sponsors zoeken
De jongeren zoeken sponsors voor
hun actie om geld op te halen voor
Serious Request. Daarnaast organiseren de jongeren allerlei activiteiten voor kinderen, zoals tafelvoetbal, sjoelen en twister. Kinderen
kunnen hiervoor een stempelkaart
kopen. Ook gaan de jongeren fruitshakes verkopen en kunnen er kerststukjes worden gemaakt. De opbrengst gaan de jongeren op 22 december zelf naar het Glazen Huis in
Leiden brengen.
U bent van harte welkom
Iedereen mag op 21 december tussen 12.00 en 21.00 uur een kijkje
komen nemen bij hetTrainingscentrum van Lijn5 aan de Grote Lijster 3. De spelletjesroute voor kinde-

ren is open van 14.00 tot 16.00 uur
en van 19.00 tot 20.30 uur. Wilt u de
jongeren sponsoren, neem dan contact op met het Trainingscentrum via
tel. 088-513 11 70.
Over Lijn5
Lijn5 is een landelijke organisatie,
werkzaam in de provincies NoordHolland, Utrecht en Gelderland.
De instelling heeft een jarenlange
expertise in jeugdzorg, zowel voor
kinderen en jongeren met als zonder lichtverstandelijke beperking.
Het aanbod betreft zowel (ambulante) behandeling binnen het gezin/
thuissituatie als residentiële behandeling (beschermd/begeleid/besloten wonen).

Lijn5 wil zorg en hulp verlenen die
goed aansluit op de vraag, en die
dichtbij huis wordt aangeboden.
Op het Trainingscentrum in Uithoorn geeft Lijn5 trainingen aan
jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een zodanig psychosociale problematiek, dat zij
(mede hierdoor) een grote afstand
hebben tot de arbeidsmarkt. Het accent bij het Trainingscentrum ligt op
het vergroten van de sociale competenties en de persoonlijke groei
van de jongeren.
Daarnaast worden praktijkgerichte trainingen gegeven. De jongeren
volgen een individueel trainingstraject zodat zij uiteindelijk kunnen doorstromen naar een (on)betaalde arbeidsplek of passende vervolgplek.

Laddercompetitie BVK
vordert gestaag
De Kwakel - 42 paren, keurig verdeeld over 3 lijnen, bonden afgelopen donderdag de strijd met elkaar
aan in Dorpshuis de Quakel. Er begint zo langzamerhand wel wat tekening te komen in die strijd, in die
zin dat de A lijn toch alweer voor het
merendeel bestaat uit de ‘gevestigde namen’, waar soms een vreemde
eend in de bijt wat onwennig rondzwemt en ook soms venijnig van
zich afbijt.
Aan de andere kant vinden we in
de C lijn ook nog wat paren die je
daar op voorhand niet verwacht en
dat is nu net de charme van het ‘ladderen’. Om op de gevestigde namen
in de A lijn terug te komen: de eerste plaats was deze avond voor Dick
Elenbaas en Andre Verhoef met bijna 66%.
Hier is duidelijk sprake van een opgaande lijn: nog geen 48% op de
1e avond, ruim 63% op de 2e en nu
dus bijna 66%. 2e werden Gerard en
Rees van der Post met 65,63% en
Wim en Rita Ritzen werden 3e met
62,24%. Dit paar is echter duidelijk
aan een vrije val bezig: 1e avond bijna 73%, 2e avond bijna 68% en nu
dus iets meer dan 62%.
Totale ineenstorting ligt hier op de
loer. Niet bij de pakken neerzitten,
het komt best wel weer een keertje goed.
Riet en Wim Beijer werden in deze
lijn geconfronteerd met de keiharde
wetten van de topsport. Zij scoor-

C lijn
In de C lijn haalden Addie de Zwart
en Hettie Kesting uit met 59,72%.
Ria Broers en Riet Koot volgden
goed met 57,99% en diezelfde score werd bijeengekaart door Piet v.d.
Poel en Gerard de Kuyer.
In het algemeen klassement gaan
Wim en Ritz Ritzen nu nog pontificaal aan kop met een voorsprong
van 6,4% gemiddeld op de huidige
nummer 2, echtpaar van der Post.
Er zijn echter nog heel wat ronden
te gaan, dus het is nog geen gelopen koers.

Viertallen varié bij Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - En toen bracht de vierde
zitting opeens de wisseling van de
wacht in alle lijnen bij bridgevereniging De Legmeer.
In de A-lijn zaagden de vier van
Ten Brink met succes aan de poten van de troon van team Lesmeister. De scores waren 25 om 18 punten en dat bracht de ploeg van Ben
met een totaal van 90 op de eerste
plaats. Ruud volgt nu op 3 punten
met een totaal van 87, nog ver voor
nummer drie Van der Zeeuw die op
59 punten staat.
In de B-lijn nam Cobie Bruine de
Bruin met haar team de binnenbocht met 24 punten en kwam zo
voorlopig net voor de ploeg van
Renske Visser, die 15 punten behaalde, op het rechte eind uit.
Ook team Tromp deed, ondanks
vermeende tijdsdruk, uitstekende
zaken met een knappe 21 punten
waardoor ze op de derde plek zijn
aangeland.
De stand aan de top is hier: 1 Bruine
de Bruin 69, 2 Visser 66 en 3 Tromp
65 punten.

De C-lijn kon natuurlijk niet achterblijven. Een stuntje kun je altijd wel
aan de van Praagjes en co overlaten.
Ze werden met afstand eerste met
een score van 24 punten en dankzij
een mindere avond van de nummer
1 tot nu toe, Klaas Verrips en ploeggenoten die op 14 bleven steken,
namen ze plaats 1 over met een totaal van 74. Verrips staat nu op 67 en
houdt nog net 3 punten voorsprong
op Belderink, die dus 64 punten verzameld heeft. De strijd is echter nog
niet gestreden, behalve voor de eerste twee in de A-lijn. Zoals het nu
lijkt is er voor de rest nog van alles
mogelijk. Immers, een gemiste slem
kan al fataal zijn als de ander het
wel biedt en maakt!
Ook benieuwd naar de afloop, blijf
dan het wel en wee van Bridgevereniging De Legmeer volgen, of nog beter: kom zelf meedoen. Elke woensdagavond in de barzaal van sporthal
De Scheg, aanvang 19.45 uur. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl of per
telefoon 0297 567458.

Nieuw bij het Theehuis:
de koopavondmaaltijd
Uithoorn - Bij lunchroom, restaurant, vlaaierie Het Theehuis, gevestigd in winkelcentrum Amstelplein,
hebben ze iets nieuws. De koopavondmaaltijd. Elke vrijdagavond
een warme maaltijd met rauwkost
of groente voor slechts 9,50 euro
per persoon.
Wat is er niet prettiger dan wanneer
je de koopavond moet draaien, je
voor die tijd even een heerlijke, gezonde warme maaltijd kan eten, vlak
bij je winkel in de buurt.
Het Theehuis is makkelijk voor al-

le mensen, die in winkels of kantoren werken in of rond het Amstelplein of het Oude Dorp, te belopen.
Iedereen heeft toch wel een ‘uurtje’
eetpauze en daarin moet dat prima
lukken. Tip is wel: reserveer van te
voren want op=op. Heeft u weinig
tijd, geef dat van te voren op, ook de
tijd dat u komt en dan staat het eten
voor u klaar zodra u binnenkomt.
Vanaf januari staat elke week
op de website van Het Theehuis wat de pot schaft op vrijdag:
www.hettheehuisuithoorn.nl.

Uithoorn/De Kwakel - Bij het artikel in deze krant van 7 december
jl. over het nieuwe bouwproject De
Oker in De Kwakel, is een storende
fout geslopen. Per abuis is vermeld
dat Bouwbedrijf UBA uit Uithoorn
de woningen zal bouwen. Dat blijkt
een onjuiste informatie. Niet UBA
Bouw maar HSB Bouw uit Volendam (www.hsb-bouw.nl) heeft het
project toegewezen gekregen om te

bouwen. Onze redacteur was stellig de mening toegedaan dat UBABouw het project zou bouwen.
Bij diverse gesprekken over het onderwerp is door belanghebbenden
bij het project ook geen correctie
toegepast op deze mening. Het gevolg was het noemen van het verkeerde bouwbedrijf.
Bij dezen onze excuses.

Kerstdiner en kerstdienst

den evenals Mayke Dekker en Ellen
de Jong, die wel schrijver dezes en
zijn maatje een flinke loer draaiden
(dat dan weer wel) net iets boven de
40% en sloten daarmee de rij.
B lijn
In de B lijn hadden Kitty en Huub
van Beem op voorhand al hun zinnen gezet op een hoge score. Uit
tactische overwegingen hadden
zij vorige week de teugels wat laten vieren en waren zo in deze lijn
geraakt. Zij sloegen direct toe met
62,5% en dat was teveel voor de rest
van het veld. Inval (echt)paar Jan en
Janny Streng eisten met bija 56% de
2e plaats op en er was een gedeelde
3e plaats voor Trudy Stokkel-Huub
Zandvliet en Tiny en Han Mann met
55,56%.
Hier sloten Riet Doeswijk en Joop
den Blanken de rij met bijna 38%.

Rectificatie

Legmeervogels F3 tweede
in de competitie
Uithoorn - Het leek een mooie dag
te worden. Het weer zag er goed uit,
de mannen waren goed voorbereid
en de koffie smaakte weer lekker.
Maar wat was er met de mannen
van de Legmeervogels aan de hand
... waren het nog de naweeën van
Sinterklaas (misschien), de hagel en
regen die hen de eerste helft teisterden (misschien) of de tegenstander (jazeker). AFC liep te voetballen zoals Legmeervogels F3 dat gewend was te doen; mooi soepel samenspel gecombineerd met prachtige individuele acties.
Verder had er een van hun buskruit
in zijn schoenen, en die scoorde
twee keer op prachtige wijze zonder
dat Caden er wat aan kon doen. Alleen Teun viel buiten de boot. Over
het hele veld was hij aan het sleuren, bikkelen en tackelen (complimenten, Teun).
Maar wat was er tijdens de rust in
de kleedkamer gebeurd! Waren het
de tips van de technische staf, zat er
wat in de limonade van Clif of was
het het doorbrekende zonnetje???
Ze zullen het nooit te weten komen!
Als herboren kwam LMV weer terug
op het veld. Er werd druk gezet op
AFC (opdracht van de coaches) en
met veel strijd en inzet wisten ze een
aantal kansjes af te dwingen. Over
het hele veld heen werden de du-

In de A-lijn scoorden Cora de Vroom
& Ruud Lesmeister, niet geheel onverwacht, de eerste prijs met een
totaal van 60,42%. Coby Bruine de
Bruin & Ada van Maarseveen presteerden eveneens uitstekend met
60% rond als tweede. Derde werden
Joke & Anton van Veen met 58,33%
en Wies Gloudemans & Rie Sudmeyer tekenden voor plaats vier met
54,17%.
In de B-lijn ging de overwinning
naar Agnes & Gerard de Kuijer,
die ook in de zestig kwamen met
60,42%. Bep Verleun & Ria van Zuylen volgden als tweede met 58,75%,
net voor Emmy & Gerard van Beek
die als derde op 57,50% eindigden.
Plek vier was voor Mies & Jan van
der Lelie met 54,17%.
In de C-lijn verrasten Tiny van Drunen & Thea Kruyk met een uitstekend optreden. Ze voerden de ranglijst aan met een score van 58,75%.
Tweede werden Ans & Maarten
Breggeman, die sinds heel lange

nele kerstliederen gezongen en er
is een korte boodschap met als thema: Een bericht uit de hemel. Mensen die alleen de dienst bij willen
wonen, kunnen om acht uur binnenkomen.
Op eerste kerstdag is de feestelijke gezinsdienst met onder andere
muziek, samenzang en een bijdrage
van de zondagsschoolkinderen. De
spreker is de heer R. Filius uit Uithoorn. Deze dienst begint ’s ochtends om tien uur. Na afloop wordt
er nog gezellig koffie gedronken
met wat lekkers erbij. Ook hiervoor
is iedereen van harte uitgenodigd.

els nu gewonnen door onder anderen Raoul, Robin en Malki.
Hulp
Men sloot goed aan en hielp elkaar
waar nodig (Nicolai, Jesse). Na een
corner van AFC ging Derk er als
een speer vandoor en gaf op tijd de
bal aan Alex die mooi scoorde, via
de binnenkant van de paal. Het publiek juichte enthousiast (mede ingegeven door de kou). AFC werd
nu vastgezet op eigen helft, en Nicolai (schot werd geblokt) en weer
Derk (jammer) kregen kansjes. Er
zat meer in wist het publiek (Marc)!
En na een mooie aanval via Derk en
Alex kon Jesse het laatste tikje geven (2-2). Was de koek op?!? Nee
- gelukkig voor LMV - was dat niet
het geval. Robin zette goed door op
de linkerkant, kwam in balbezit en
gaf een hele slimme steekbal op
Alex. De voorzet die Alex gaf leek
wel een kanonskogel en werd gemist door de keeper van AFC maar
niet door een van hun spelers. Helaas een eigen doelpunt, maar wel
3-2 voor LMV. Dit werd ook de eindstand, en waarmee de F3 tevens
tweede werd in deze competitie.
Wat een prachtig resultaat, en hier
mag iedereen (spelers, coaches, en
ouders) bijzonder trots op zijn. Klasse.

Bridge kerstdrive Bacu in
De Kwakel groot succes
De Kwakel - Vier en veertig paren
maar liefst gaf de teller aan in De
Kwakel verdeeld over vier lijnen.
Organisator Cor Hendrix had alles
weer keurig op een rijtje en verreweg de meeste paren gingen naar
huis met een leuk prijsje.

Uithoorn - Zoals elk jaar wordt ook
dit keer weer een kerstmaaltijd gehouden bij de ECG aan Herman
Gorterhof 3. In een sfeervolle ambiance wordt een heerlijk driegangenmenu opgediend. Iedereen is daarbij van harte welkom. Vorig jaar waren er zo’n tachtig mensen te gast.
Jong en oud genoten van de gezelligheid, de sfeer en het lekkere eten.
De kerstmaaltijd begint om half zes.
Deelname is gratis. Aansluitend
wordt vrijblijvend een kerstavonddienst gehouden. Op een aansprekende manier wordt het kerstfeest
gevierd. Er worden samen traditio-

tijd weer eens samen speelden. Het
ging zeker niet onverdienstelijk met
een totaal van 57,92%.
De derde positie werd ingenomen door Nelly & Arie van Nieuwkerk met 56,67% en Riet Doeswijk &
Joop den Blanken haalden de vierde plaats met 53,33%.
De D-lijn was voor de afgestudeerde cursisten van organisator Cor.
Om het aantal kloppend te maken,
dat wil zeggen zonder stilzit, werden Truus & Gé van Opzeeland en
Marijcke & Gouke van der Wal hier
toegevoegd. Dat zij met 68,06%
en 63,89% met de eerste en tweede prijs aan de haal gingen veroorzaakte wellicht enige onrust. Maar
na deze middag moeten de anderen toch op eigen bridgebenen leren staan, dus konden ze alvast
even wennen!
De best of the rest: 1 Jeanette Das
& Riet Voorn met een prima 52,78%,
2 An Bartels & Willy Woerden eveneens keurig met 52,08% en 3 Henny Heinen & Ans de Koning met een
goede 49,31%.
Wilt u het ook eens een middag erg gezellig hebben, kom
dan begin januari bridgen in
De Kwakel. Voor inlichtingen:
bacu@bacuweb.nl of per telefoon:
0297 531674.

Legmeervogels E3
winterkampioen!
Uithoorn - Voor de derde achtereenvolgende keer zijn de jongens
van Legmeervogels E3 kampioen
geworden. Een fantastische prestatie. Vorig jaar speelden de jongens
nog samen in de F1 en werden ze
zowel in de najaars- als voorjaarscompetitie kampioen. Na het vertrek van 2 belangrijke spelers (1
vertrok naar Zeeburgia en de ander
werd gescout door Ajax) was het afwachten hoe het dit jaar zou gaan.
Waar het in de allereerste wedstrijd
nog even wennen was aan het nieuwe systeem van de trainer, werd het
spel in de daaropvolgende wedstrijden steeds beter. Vorige week stond
de topper tegen koploper Zeebur-

gia op het programma; de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen. Er
moest gewonnen worden, want de
E3 stond nog 6 punten achter. Winst
tegen Zeeburgia zou betekenen
dat de laatste wedstrijd het kampioenschap ging bepalen. In een zinderende wedstrijd en in de meest
slechte
weersomstandigheden
denkbaar werd deze thriller met 2-1
gewonnen. Dus moesten de laatste
3 punten in de laatste wedstrijd voor
de winterstop gepakt worden. Deze
keer was Pancratius het slachtoffer,
bij rust was het 4-0 en de eindstand
was 10-0! Mooie overwinning dus
voor de E3 en het kampioenschap in
de pocket.

Dames Legmeervogels
zetten goede lijn voort
Uithoorn - Na de goede wedstrijd
tegen Volendam moesten de Legmeervogelsdames nu weer eens
punten gaan pakken tegen de volgende tegenstander VOS. In de eerste 10 minuten waren de doelpunten schaars, beide teams konden
niet echt doordrukken en er werd
dan ook nauwelijks gescoord. Dit
ook vanwege de verdedigingen van
beide teams die goed werk leverden. Toch was het de thuisclub Legmeervogels dat na 10 minuten met
1-0 voorstond en deze voorsprong
daarna kon uitbouwen naar een 4-0
stand. Het leek wel of het te makkelijk ging en het team van The Pool
Shack werd in slaap gesust. Het heilige vuur ontbrak en de doelpunten
vielen nu aan de andere kant. VOS
kwam steeds dichterbij en wist zelfs
een kleine voorsprong te nemen.
Legmeervogels werd slordig, veel
balverlies door matig aanspelen en
te gehaaste acties willen ondernemen zorgden ervoor dat vanaf dat
moment de gasten de bovenliggende partij waren. Gelukkig hadden
ook zij moeite het doel te vinden en

was bij de rust de schade beperkt,
6-7 in het voordeel van VOS.
In de tweede helft werd besloten om
wat fanatieker te gaan spelen en de
goede hoekspeelsters van de tegenpartij geen kans meer te geven.
Het eerste doelpunt was direct voor
de thuisploeg, maar VOS had ook
weer een antwoord maar daarna
werd het spel alleen maar beter en
waren er mooie aanvallen te zien. Er
zat meer snelheid en beweging in
het spel en dat zorgde voor een tussenstand van 12-8 voor de dames
van Legmeervogels.
Vis kwam weer terug tot 12-11
waarna beide teams om en om gingen scoren. Maar dichterbij dan 1
punt liet de thuisploeg het niet komen. Aan het einde van de westrijd
was het verzet van VOS definitief
gebroken en liep Legmeervogels
nog weg naar een 16-13 eindstand.
Het team gaat steeds beter op elkaar ingespeeld raken en moet zeker in de middenmoot mee kunnen
draaien als ze zo doorgaan.
De volgende zaterdagavond de lastige uitwedstrijd tegen Westsite.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 14 december 2011

Legmeervogels zondag
naar top vier positie
Uithoorn - Door de overwinning
van Legmeervogels op PCVC en het
puntenverlies van andere is Legmeervogels opgerukt naar een keurige vierde plaats op de ranglijst van
de 3e klasse D. Na een zwakke start
van deze competitie is de vierde
plaats, voor de ingang van de winterstop een uitstekende positie om
na de winterstop zich te gaan richten op een top een of top twee positie op de ranglijst. Op de eerste dag
na de winterstop krijgt Legmeervogels bezoek van de huidige nummer
twee van de ranglijst, SDO. Vervolgens gaat men op bezoek bij Kampong om het dan in de eerste week
van februari 2012, thuis op te nemen
tegen de huidige koploper OSM’75.
Het duel van afgelopen zondag tegen de nummer 12 van de ranglijst PCVC afkomstig uit Vleuten begon uitstekend. Legmeervogels namen het initiatief en weet door goed
combinatie voetbal zich een groot
aantal kansen te creëren. Maar dan
komt men telkens net iets te kort
bij de afwerking. Zo lukt het Jordi de Groot net niet om de doel-

man van de gasten van dichtbij te
passeren. Ziet Stefan van Pierre zijn
schot net naast het doel verdwijnen
en spat het schot van Mels Bos buiten bereik van de PSVC doelman via
de lat terug in het veld. De gasten
zijn tot aan de 17e minuut eigenlijk niet in de buurt van het strafschopgebied van Legmeervogels
geweest. Het is Legmeervogels dat
de bovenliggende partij is en massaal het doel van de tegenpartij belegerd. Door het vele opdringen van
de Vogels ontstaat er achter te veel
ruimte en wordt de eerste de beste counter van de gasten omgezet in
een treffer. Patrick Brouwer is kansloos op de inzet van Wahied Gholamy. Legmeervogels staan dan tegen de veldverhouding in tegen een
0-1 achterstand aan te kijken. Ja,
dit kan gebeuren als je de vele kansen die je zelf weet te creëren niet in
treffers kan om te zetten.

men. Als men dan tot bezinning is
gekomen ontstaan er wederom een
aantal kansen om op gelijke hoogte
te komen. Het middenveld van Legmeervogels met Stefan van Pierre
en Rigi Graanoogst blijft met goede
passes strooien, en dit terwijl Sint
Nicolaas al lang terug is in Spanje. Het goede spel van de ploeg als
geheel zal toch tot resultaat moeten
leiden. In de 40ste minuut komt er
dan loon naar werken en weet Jordi
de Groot op fraaie wijzen de gelijkmaker te scoren. Als Mels Bos vervolgens in de 45ste minuut met een
snoeiharde en goed geplaatste kopbal de doelman van de gasten voor
de tweede keer weet te passeren
gaat Legmeervogels rusten met een
verdiende 2-1 voorsprong. PCVC
gaat de rust in met een geheel ander gevoel.
Ook na de rust is Legmeervogels is
de ploeg die de meeste aanspraak
maakt op de overwinning. Maar als
je dan vervolgens weer veel kansen
weet te creëren maar het ook nu
nog niet lukt deze te verzilveren dan
blijven de gasten hoop houden op
een goed resultaat en blijft het voor
de verdediging van Legmeervogels
op passen geblazen. De doelman
van de gasten weet telkens door
uitstekend keeperswerk en met be-

meervogels waarneembaar. Het is
toch de nummer twee in de competitie die op het veld stond. Na de pep
talk van trainer Marc Schaap liep de
selectie geconcentreerd naar het
veld.
Gespannen
Niet alleen Legmeervogels was gespannen ook Hoofddorp wist dat er
iets op het spel stond. Bij verlies zou
de achterstand flink oplopen. Beide
teams begonnen dan ook gespannen en zenuwachtig aan de wedstrijd, wat in de beginfase resulteerde in veel balverlies.
Het was Hoofddorp die zich als eerste bevrijdde van de spanning en
een paar keer gevaarlijk door kwam.

Na tien minuten moest Piet Persoon
op een schot gestrekt naar de benedenhoek. Uit de hoekschop die
daarop volgende naar de kruising
om zijn doel schoon te houden. Legmeervogels was gewaarschuwd.
Legmeervogels wordt pas na 20
minuten gevaarlijk. Eerst is er een
schot op doel die de keeper met
moeite, via de paal, naast kon tikken. Daarna zijn er voor de Legmeervogels nog een paar mogelijkheden. Het duurde tot aan de 30ste
minuut voordat het eindelijk raak is.
Martijn Roos jaagt op de bal en krijg
hem te pakken, haalt de achterlijn
en geeft strak en hard voor. De inlopende Tim Mollers hoeft alleen zijn
voet er tegen te zetten 1-0.

De Nappies wint 1e
voorrondeQuakeltoernooi!
De Kwakel - De eerste avond van
het Quakel toernooi was meteen
een leuke! Twee oud-winnaars van
het toernooi, Nieuw Deco Boys en
Barnhoorn Flowers (voorheen familie van Rijn), waren op deze avond
ingedeeld. Ook speelde er twee
teams die vorig jaar de finale avond
haalde: de Nappies en Dynojet van
der Meer. De Nappies is een team
dat onder leiding van Raymond de
Jong speelt, met onder andere spelers van Willem II, Hoofddorp, NFC,
Argon en Legmeervogels. Verder
speelde Jong KDO (dit keer geen
bloedstollende wedstrijd tegen
oud KDO) en Young and Old deze avond. De wedstrijdbal werd dit
keer gesponsord door Dynojet van
der Meer.
De eerste wedstrijd van de avond
was direct een kraker tussen de
twee oud-toernooiwinnaars Barnhoorn Flowers en Nieuw Deco Boys.

Mathijs van Rijn maakte de eerste
goal van het toernooi voor Barnhoorn Flowers maar dit wisten zij
niet vast te houden. Uiteindelijk won
New Deco Boys met 1-2.
In de wedstrijd Jong KDO – Dynojet van der Meer kwam Peter Onderwater in het veld om een vrije trap
te nemen. Nadat hij deze gescoord
had kreeg hij meteen een `publiekswissel`. Uiteindelijk eindigde de
wedstrijd in 1-1. New Deco Boys
won ook zijn tweede wedstrijd met
6-1 van Young and Old. Mede door
een geweldig doelpunt van Micheal
Straayer met een hakbal.
Duidelijk
Al snel werd duidelijk welke teams
de kanshebbers waren voor de finaleplaats. Dit waren De Nappies
en Nieuw Deco Boys, beide met zes
punten uit twee wedstrijden. In de
schaduw draaide ook Barnhoorn

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 6 december
werd door de Hartenvrouwen de
tweede zitting van de laddercompetitie gespeeld.
Vanwege de verjaardag van de Sint
had de feestcommissie voor een
lekkernij bij de thee gezorgd, wat
uiteraard erg in de smaak viel.
Even als de vorige week werd er
weer top-integraal gespeeld. De
topscore was voor Kokkie van

Zondag 2
Ook het 2e zondagelftal van Legmeervogels blijft uitzicht houden op de eerste plaats. Zelf wint
Legmeervogels zondag met 5-2
van Kon. HFC en verslaat Hoofddorp het op de derde plaats staande Abcoude. Legmeervogels zondag 2 staat nu met een punt achterstand op Hoofddorp op een keurige 2e plaats. Ook Legmeervogels
2 gaat de winterstop in. Zij mogen
nog een week lange genieten van
de winterstop. Legmeervogels zondag 2 komt voor de eerste keer weer
in actie voor de competitie op zondag 29 januari met een uitwedstrijd
tegen Limmen.

Domper
Legmeervogels moeten even bijkomen van deze domper alvorens men
weer in het goede spel weet te ko-

Ruim uitgevallen overwinning van
Legmeervogels op Hoofddorp
Uithoorn - Legmeervogels Zaterdag 1 is afgelopen zaterdag Winter
kampioen van de 4de klasse C geworden. Met 37 punten uit 13 wedstrijden is deze titel de beloning van
een goede eerste helft van de competitie.
Goede tweede is Sporting Martinus
met 25 punten maar met een wedstrijd minder gespeeld. Naast deze
titel is Legmeervogels Zaterdag 1
ook nog in het bezit van de eerste
periode. Kortom een mooi prestatie
om het jaar mee af te sluiten.
De uitslag geeft voeding aan het
idee dat het een appeltje eitje wedstrijd was, dit was zeker niet het geval. Er was al een bepaalde spanning bij in de kleedkamer bij Leg-

hulp van paal en lat de derde treffer van Legmeervogels te voorkomen. Toch is ook de doelman van
PCVC kansloos als Stefan van Pierre Jordi de Groot weet te bereiken
en dit keer is ook de doelman van
de gasten kansloos en staat Legmeervogels op een 3-1 voorsprong.
De gasten geven zich nu gewonnen
en Legmeervogels speelt de wedstrijd rustig uit. Na negentig minuten maakt de scheidsrechter van
dienst Ed van Os een eind aan het
duel. Legmeervogels zijn de verdiende winnaar van deze zondag.

den Kerkhoven en Corry Smit met
62,95%, de tweede plaats voor Annet Roosendaal en Rini Tromp met
59,82%, zij werden op de hielen gezeten door An van Schaik en Lea
Wit met 59,82%, op de vierde plaats
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck
zij behaalden 58,93%, de vijfde
plaats was voor Ted Brand en Alice
Oostendorp met 58,63%, de zesde
voor het combipaar Froukje Kraaij
en Floor Janssen met 58,63%, op
de zevende plaats weer een combi-

Flowers nog mee met drie punten uit twee wedstrijden. De derde speelronde van de avond begon
met de wedstrijd tussen de ongeslagen teams De Nappies en New
Deco Boys. Robin Oussoren opende de score voor De Nappies uit een
penalty, 1-0. Dit was tevens de uitslag. De wedstrijd die hierna volgde was Barnhoorn Flowers tegen
Jong KDO. Deze wedstrijd eindigde
na een spannende wedstrijd in 2-2 .
Doordat Jong KDO met 1-2 won van
Nieuw Deco Boys hoefde De Nappies nog maar één keer te winnen.
Dit deden zij direct door Dynojet
van der Meer met 3-0 te verslaan. Al
met al is De Nappies een mooi team
voor in de finale avond.
In het vervolg van het toernooi versloeg Barnhoorn Flowers Young and
Old met 13-1. Dit is het record in
de historie van het Quakel toernooi.
paar namelijk Jessie Piekaar en Riet
Willemse met 55,65%, op de achste
plaats Reina Slijkoord en Rita Vromen met 55,36%, de negende plaats
was voor Ank Reems en José Möller
met 55,06%, en de tiende voor het
combipaar Tini Geling en Guus Pielage met 53,87%.
De competitiestand na twee zittingen is als volgt:
1: Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck; 2: Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar; 3: Geke Ludwig & Margo Zuidema; 4: Froukje Kraaij en
Anneke van der Zeeuw; 5: Tini Ge-

In de 41ste minuut is het een zwakke terug kopbal van een Hoofddorp
verdediger de inleiding tot de 2-0.
Cyrill Gill pikt deze bal op en kan
zo intikken. De 3-0 is weer van Cyrill Gill na een mooie loopactie en
rond deze af met een lob in de 45ste
minuut. Dit is tevens de ruststand.
Hoogst waarschijnlijk is in de rust in
de kleedkamer van Hoofddorp een
hartig woordje gesproken. Hoofddorp is getergd en gaat niet alleen
fysiek maar gewoon harder spelen.
Scheidrechter moest dan ook veelvuldig het spel om deze reden onderbreken. Dan is er de zoveelste
forse Hoofddorp overtreding. Dit
keer is Nanne Wijbrandi het slachtoffer. De scheidsrechter vind het nu
welletjes en stuurt de zondaar met
direct rood van het veld. Met tien
man maakt Hoofddorp in de 75ste
minuut terecht de 3-1. Het is op
dat moment de dominante ploeg.
Hoofddorp gaat alles of niets

Young and Old eindigde de avond
met nul punten maar qua sportiviteit was het zeker een paradepaardje van het toernooi.
Alpe d´Huzes
Het Quakel toernooi staat dit jaar
onder andere in het teken van Alpe d’HuZes. Kees van Rijn, coach
van Barnhoorn Flowers, zal met zijn
Fietsclub “´t Muurtje” vier keer proberen d´Alpe D´huez te beklimmen.
Dit zullen zij doen op 6 juni 2012.
Kees van Rijn probeert met zijn
teamgenoten zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor het KWF. Iedere
avond van het Quakel toernooi zal
de collectebus rond gaan om op deze manier zoveel mogelijk geld op te
halen voor het goede doel. Het ingezamelde geld zal gedoneerd aan
KWF.
Zaterdag 17 december zal de 1e dames voorronde gespeeld worden.
Deelnemede teams zijn: Papagallo,
OLV, Futsalmutzen, CSW, DVSA Dames en G. Semp trosrozen. De top
twee van deze avond plaatsen zich
voor de finale van het Quakel toernooi op 11 februari 2012. Het toernooi begint om 18.00 hr. In de sporthal op het KDO complex.
ling & Paula Kniep. Volgende week
de derde zitting van de laddercompetitie en daarna de Kerstdrive. Voor
inlichtingen over Hartenvrouw: Mieneke Jongsma tel:0297-565756 of
wjongsma1@hotmail.com.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Damdonateurs veroveren
’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zaterdagmiddag bogen de ondersteuners
van damclub Kunst & Genoegen
zich over de borden. Zij streden om
de donateurdamtitel 2011, 19 jaar
geleden in het leven geroepen om
de donateurs meer bij hun club te
betrekken. Zij konden zaterdag ondervinden hoe glad zo een bord kan
zijn, al werden de uitglijders van deze huis- tuin- en keukendammers
vaak niet afgestraft. Zo ontsponnen zich partijen waarin het al kanten op kon, een schijf meer of minder maakte niet uit. De spanning
bleef zo tot op het laatste moment
gehandhaafd.
Na de voorrondes gingen de dammers na de pauze verder met de
knock-out fase. In de pauze werden
eerst de jeugddammertjes nog geeerd, zij streden onder elkaar om de
jeugdtitel. Titelhouder Daan Buskermolen kreeg het zwaar te verduren,
na een volledige competitie stond
Daan met Benjamin Roest samen
aan de leiding. In een beslissingspartij wist Daan toch weer aan het
langste eind te trekken, een warm
applaus en een mooie beker vielen
hem ten deel. De vader van Daan
wist later in de middag ook een finalepartij te behalen. Hij mocht het
in de finale van de C-poule opnemen tegen Fred Buskermolen. Fred
had daarmee wel flink ingeleverd
ten opzichte van het verleden jaar
waarin hij de hoogste eer behaalde. Dit keer kon Fred toch weer met
een beker naar huis, wel veel kleiner, maar dat deerde deze prijzenverzamelaar niet.

Stapje hoger
Een stapje hoger, in de B-poule,
kwamen Cor Roest en Jeroen vd
Belt tegenover elkaar te zitten in
de finale. Jeroen, helemaal vanuit
Duitsland overgekomen om te dammen, had bij de grens op te terugweg jammer genoeg niets aan te
geven.
De beker ging naar de kampioen
van De Hoef, Cor Roest, een schrale troost voor zoon Benjamin. Al de
ogen werden nu gericht op de finale van de A-poule, in de halve finales hadden Eric van Breukelen en
Mike Kouwenhoven de gebroeders
Voorn aan de kant geschoven. In de
partij om de derde plaats wist Joris
broer Joep naast het podium te zetten. De finalepartij tussen Mike en
Eric ontaarde in een gelijkwaardige
remise. Dat gebeurde niet veel deze middag, remises waren uitzondering op de regel van ‘alles of niets’
die de donateurs hanteerden. In een
vluggertje van maar vijf minuten bedenktijd leken de finalisten weer op
remise af te stevenen, maar in een
dunne stand wist Mike de dam van
Eric te verschalken en daarmee dit
toernooi te winnen. De Kwakelse
damclub mag terugkijken op een
bijzonder geslaagde happening.
Maandagavond gaat de club door
met hun competitie, hopelijk schuiven nieuwe leden aan. Dammen is
echt leuk om te doen, dat ondervonden vele deelnemers en toeschouwers aan het 19e donateurdamtoernooi.

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag
16 december koppel-klaverjassen
in het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Het koppel-klaverjassen
begint om 20.00 uur, daarna kan u

natuurlijk gezellig aan de bar verder praten. U kunt zich eventueel
van te voren opgeven bij Hans Kas
(06-45729086). Wij hopen u te zien
bij muziekvereniging KnA om er een
gezellige avond van te maken!

Legmeervogels F4, om
trots op te zijn !
Uithoorn - De F14 van Legmeervogels moest het de afgelopen wedstrijden laten zien. Twee weken geleden moesten ze aantreden tegen
nummer 2 van de competitie Buitenveldert F2. Mede dankzij Dylan
Nieuwendijk werd deze wedstrijd
met 4-3 gewonnen (goals van Samuel Abel 2x en David Fluks 2x). Vorige week moest aangetreden worden tegen koploper Abcoude F2.
Deze wedstrijd werd helaas met 4-1
verloren, maar tegen de 2-jaars spelers van Abcoude werd wel heerlijk
gestreden (doelpunt Jayden Zschuschen). Dit weekend was Chabab
F2 de tegenstander. Chabab had
tot op heden 5 wedstrijden gewonnen en 1x gelijkgespeeld, dus Legmeervogels F4 was gewaarschuwd.
Chabab bleek na een half uur uitstel, met vijftien spelers te staan.
De hele F1, vier spelers van de F2
en twee E-junioren. Chabab begon
dan ook zeer voorvarend en zette meteen druk. Het maakte dan
ook snel 1-0, door een onhoudbaar schot in de bovenhoek. Hierna stroopte onze fysiek sterke trio,
Ayoub Elkaddouri, Jayden Zschuschen en David Fluks de mouwen
op en al snel maakte laatstgenoemde de 1-1. Chabab combinatie bleef
met zeer goede voetballertjes gevaarlijk voor doelman Nilas Meeder

opduiken. Deze Nilas, die wekelijks
punten pakt voor zijn team, was ook
deze wedstrijd in topvorm. 1-1 was
de ruststand, maar misschien zat
er wel meer in voor Legmeervogels
F4. Na de rust een verre vrije trap
(ca. 20 meter). Weer was het David,
die keihard onder de lat de 1-2 binnenschoot. Nu was het weer Chabab die aandrong en de 2-2 binnen wist te glijden (na een handsbal) . Het slotoffensief ging over en
weer. Beide teams gingen vol voor
de winst. Na een goede aanval via
Jelmer Kooijman, Mika de Jeer en
een mooie aanname en schot van
Bart Duikersloot, was het Samuel die met zijn “linker” de winnende maakte, 2-3. Het hele team (en
het meegereisde publiek) was door
het dolle heen. Als je elke week met
de F4 (als 1e jaars) tegen 2e jaars Fteams speelt, met de bikkelaars Ayoub, Jayden en David. Voeg daarbij
topkeeper Nilas. Linkspoten Jelmer
als echte verdediger met de goede
voortzetting naar de spitsen en Rohan Sassen met zijn voetbal vernuft
op het middenveld. En dan nog de
topscoorders Bart en Mika, dan heb
je echt een groep om vreselijk trots
op te zijn. Alles wordt bij elkaar gehouden en gemotiveerd door trainer Michel (Kluwe), die er iets heel
moois van aan het smeden is.
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Slottoernooi petanque bij
Boule Union Thamen

Regio - Het is inmiddels een langjarige traditie dat het jaar bij de pe-

tanquevereniging Boule Union Thamen wordt afgesloten met het Slot-

Goede opkomst Denk & Zet
Vinkeveen - Het is 6 december
en Sinterklaas is weer op weg naar
Spanje. Zoals elke dinsdagavond
zijn de Denk & Zet leden weer bijeen om hun geliefde hobby uit te
oefenen. De opkomst is goed, alle
clubleden uit Vinkeveen en Waverveen zijn aanwezig.
We missen wel een 8-tal schakers
uit Wilnis en uit Mijdrecht. Misschien stout geweest? Achter de
wedstrijdtafel zit zoals altijd Jeroen
Vrolijk in de hoedanigheid van wedstrijdsecretaris. De volgende 8 interessante partijen komen uit zijn PC
gerold:
Om te beginnen de partij tussen de
nummers 1 en 2 oftewel de veelvuldig kampioen Henk Kroon tegen de altijd agressief spelende
Thiery Siecker. In ronde 5 liep Henk
een gevoelige averij tegen Thiery
op en hij is nu uit op revanche. Zelden verliest de Vinkevener een partij met zijn favoriete opening, máár
op deze avond deelt Henk de lakens
uit en verrast zijn tegenspeler met
een reeks geweldige openingszetten. Thiery rekt het spel nog maar
geeft zich uiteindelijk toch gewonnen. Deze uitslag heeft verder geen
consequenties op de ranglijst.

De veruit spannendste partij van
deze avond is van Ron Klinghamer tegen Jeroen Vrolijk. Ron is de
rijzende ster van Denk & Zet.
Tweede
Jeroen is in de voorbije jaren steevast op de tweede plek geëindigd.
Beide heren kiezen voor het rustigste hoekje in de schaakzaal van
‘de Boei’. Slechts sporadisch komen enkele clubmaten bij hun partij kijken, dus missie geslaagd. Jeroen schaakt sterk maar niet sterk
genoeg waardoor Ron er met de
volle buit vandoor gaat.
De volgende wedstrijd is een heuse klassieker, Jan de Boer - Gert Jan
Smit. Het is een onderlinge ontmoeting van de allersterkste schakers
uit Waverveen. Wit komt goed uit
de opening ondanks wat tactische
grappen van de kant van zwart.
Na ruil van wat hout staan de witte stukken met name loper en dame al gevaarlijk naar de zwarte koning te loeren. Jan denkt wel aan
mat in 7 maar maakt een fatale misrekening. Stond de koning nu op g8
of h8? Door dit kleine verschil wordt
de loperzet een grafzet. Dag loper,
dag partij, Jan geeft meteen op. In

Biljartcompetitie met veel
hoge scores
Regio - De achtervolgers van DIO
profiteerden optimaal van de stilstaande rit van de koploper. De
Paddestoel 2 en De Merel/Heerenlux 3 pakten 9 punten en De Kuiper/
van Wijk haalden 5 punten. Met nog
8 wedstrijden te gaan in de eerste
periode blijft DIO nog duidelijk de
grootste kampioenskandidaat.
In speelweek 15 was 18 een magisch getal. Drie spelers had de
kortste partij van de week in 18
beurten en de procentueel hoogste
serie was 18 caramboles. Voor de
kortste partij meldde zich Dirk van
Yperen, Jan Lindhout en Hendrik
Versluis. Gijs Rijneveld had 34,44%
van zijn te maken punten.
De Kromme Mijdrecht 2 moest met
0-9 diep door het stof tegen De Me-

rel/Heerenlux 1. John Vrielink was
op dreef tegen Ab Augustin. In 21
beurten en een moyenne van 7,143
John geen clementie met Ab. Bert
Fokker, Bart Hoffman en Harry de
Jong maakten het feest compleet.
De Springbok 1 won in de sterkste opstelling met 7-2 van APK
Mijdrecht 3. Kees de Bruin verpulverde Roy Leemreize in 19 beurten.
Kees had na 5 beurten al 100 caramboles. Zijn moyenne was 9,474
aan het het slot van de partij. Hans
van Eijk kwam wéér eens 1 carambole tekort nu tegen Ramon Alblas.
John van Dam en Peter Stam zorgden voor de overige Hoefse punten.
De Schans herstelde zich met een
monsterzege van 9-0 op De Kromme Mijdrecht 1. Dirk van Yperen (zie

Kevin Regelink weer bij top 3
Regio - Afgelopen zaterdag was de
negende KPN cup marathon wedstrijd in Amsterdam
De jarige Jaap Edenbaan had er een
groot feest van gemaakt. Het was
vijftig jaar geleden dat de baan geopend werd. Kevin Regelink van IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis had
deze wedstrijd op een lijstje gezet
om hier een goed resultaat te behalen.
Er werd vrij rustig gestart met een
paar kleine aanvalletjes toen er net
voor het verstrijken van de eerste
vijftig rondjes een kopgroep ontstond van vijftien rijders. Kevin was
de enige rijder van zijn team Romex
Restate in deze groep. Er werd een
rondje of vijftien keihard gereden
door de kopgroep maar ook door
het peloton. Mede door die hoge
snelheid vielen er weer veel rijders
af van het peloton. Na die vijftien
rondjes gaf het peloton zich gewonnen en reed de kopgroep het laatste
stukje dicht naar de groep. Daarna
waren er nog wel wat schermutselingen maar dat leidde tot niets. Met
het rondebord op elf kreeg het peloton de bel voor de laatste ronden.

Na die finish ging de kop van inmiddels veertien man door voor hun finale. Met nog negen ronden te gaan
ging één rijder van de A-rijders er
vandoor en in de rest van de kopgroep zaten drie rijders van één
team die de opleidingsploeg is van
de A-rijders team van de rijders die
weggereden was. Dus die drie rijders legden de groep lam en zo kon
die A-rijder de wedstrijd gemakkelijk winnen maar dit telt niet mee
voor het klassement. Met het rondebord op één kreeg Kevin’s groep
de bel voor de laatste ronden. Kevin
werd in de laatste bocht naar buiten
gedreven en moest zo meer meters
maken waardoor hij derde van de
groep werd en ook derde in de einduitslag omdat de A-rijder wel op het
podium mag staan als winnaar van
die dag. Kevin kwam dus niet op het
podium als derde van de B-rijders.
Wel weer een mooi resultaat en Kevin staat nog steeds zesde in het
tussenklassement.
Aanstaande zaterdag rijdt het landelijke circus van de KPN cup een
wedstrijd in Breda. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen voor de man uit Wilnis!

toernooi. Dit laatste toernooi van
het jaar wordt gecompleteerd met
de huldiging van de clubkampioenschappen tijdens het afsluitende buffet. Maar voordat de deelnemers zich tegoed kunnen doen aan
de heerlijkheden, worden er eerst
drie partijen mêlee gespeeld.
Meestal vindt het toernooi op de
laatste zondag voor de kerst plaats,
maar dit jaar moest dat een week
eerder, omdat verschillende leden
op de laatste zondag competitieverplichtingen hadden. Zesentwintig leden hadden ingeschreven en
werden beloond met droog weer
van een redelijke temperatuur. Bij
het systeem van mêlee speelt elke
deelnemer in iedere speelronde met
en tegen andere deelnemers. Het lot
bepaalt met wie en tegen wie men
speelt.
Dat levert vaak verrassende combinaties op met ook vaak verrassende uitslagen. Zo gebeurt het dat een
koppel van pas beginnende spelers een ervaren koppel van de baan
speelt. Ook dit jaar waren er weer

plaats van die voorbarige aanval,
was een stevig positionele aanpak,
zoals we die van Jan gewend zijn
juist geweest. Henk v/d Plas - Evert
Kronemeijer. Favoriet is Henk, bovendien vanavond met ook nog wit.
Tot nu toe wist hij nagenoeg iedere onderlinge partij naar zijn hand
te zetten.
Dus benadert Evert zijn opponent
met gepast respect. Hij krijgt een
aanval over zich heen, maar verdedigt secuur. Lange tijd hoopt Henk
stiekem op puntendeling. Evert laat
zich niet bedonderen en wint het
pionneneindspel. Mede door deze
prachtige zege staat Evert Kronemeijer op de 8e plaats.

onverwachte uitslagen en dat leidde
tot de volgende top zes:
winst
1 Tom Simonis
3
2 Wilma Buchner
3
3Hein Bloemers
3
4 Michiel Buchner
3
5 Kees van Duijkeren
3
6 Bertus Buchner
2

saldo
25
24
19
18
17
15

Gehuldigde clubkampioenen
Doubletten:
Kampioen Alfons Atanes Limia en
Günther Jacobs;
2e plaats Gusta en Willem Vreeken;
3e plaats Alex en Angèle Smit;
Tête-à-tête:
Kampioen Ina Hoekstra
2e plaats Nel Bloemers;
3e plaats Michiel Buchner;
Precisieschieten (tireren):
Kampioen Henk van Rekum;
Pointeren (plaatsen):
Henk van Rekum;
Jokercompetitie:
Winnaar Ina Hoekstra.
De komende weken wordt er nog
wel op de clubavonden en –middag
gespeeld, maar het volgende evenement zal pas volgend jaar plaatsvinden. Op de laatste zondag van januari zal het Kouwe Klauwentoernooi
plaatsvinden. Ook dat wordt weer
volgens het meleesysteem gespeeld.

rokeren lang en wit valt daarna aan
op de damevleugel. Door een mooie
slotcombinatie trekt Freddy aan het
langste eind.
Partij tussen Jan Smit - Cor Versteeg
is een waar slagveld. ‘oog om oog tand om tand’ en het hout gaat al
rap terug het doosje in. Uiteindelijk
sneuvelen alle stukken op het bord.
Met ieder nog 7 pionnen én uiteraard de koning gaat men het eindspel in
Toch sluiten beide kemphanen vrede omdat elke aanvalspoging te risicovol is.

Oudste
Gerben Roos - Kees Verburg oftewel de jongste speler tegen de oudste speler van Denk & Zet. De nestor antwoordt met Koningsindisch
op wits zet met de damepion. Het
oogt vrij rustig maar de partij is een
grote valkuil. Het wordt remise. Beide spelers vinden dat zij duidelijk
beter stonden dan hun opponent.
Wim Klaassen - Freddy Weinhandl
vliegen elkaar naar de keel in een
scherpe variant van het dame-loperspel. De stukken blijven echter
op het bord en daardoor ontwikkelt
zich een interessante strijd. Beide

Vaste steun
Tot slot: Cees Kentrop - Bert Vrinzen. Cees is al jaren vaste steun en
toeverlaat voor D & Z 2. Bert speelt
hier enkele borden lager. Tot nu
toe presteerden beiden wisselvalig - o.a. won Bert een móóie pot
van een Kees, maar dan met een K.
Van meet af aan laat wit geen twijfel over zijn ambitie. In het middenspel weet wit een stuk te winnen en
komt de vijandelijke koning behoorlijk op de tocht te staan.
De zwarte stukken komen niet meer
van pas. Het is allang niet de vraag
wie maar hoe snel gaat wit winnen.
Dat duurt nog best lang maar uiteindelijk vindt de Cees winnende
variant.

foto) was de grote man in 18 beurten tegen Martin Hoegee. Henk
Doornekamp, Alex Driehuis en Hein
Voorneveld zorgden voor de maximale winst. De Merel/Heerenlux 3
denderde met 9-0 over een pover
Stieva Aalsmeer heen. Jan van der
Meer, Hans van Rijn, Wim Berkelaar en Cor van Wijk gunden Stieva
Aalsmeer geen enkel punt.
De Merel/Heerenlux 4 won nipt met
5-4 van De Paddestoel 1. Wijnand
Strijk won in 21 beurten van Jeroen
Vis en zorgde voor het extra punt
van zijn team. Krelis van der Linden
en Petra Slimmers deelden de punten. Cens 2 was met 2-7 een maatje
te klein voor APK Mijdrecht 1. Cor
Ultee, Henny Versluis en Jan Peters
namen de punten mee naar Nieuwer ter Aa.
De Springbok 2 was met 2-7 kansloos tegen De Paddestoel 3. Hans
Bak, Jonathan van Diemen en Ralph Dam behaalden de punten van
De Paddestoel 3. Jan van Veen red-

de de eer voor zijn team. De Vrijheid/Biljartmakers verloor in een
spannende wedstrijd met 4-5 van
De Kuiper/van Wijk. Kees de Zwart
klaarde in 22 beurten de “klus” tegen Bert Loogman. In een prima
partij scoorde Kees een moyenne van 5,454. Nico Koster was in 27
beurten te sterk voor Nico van Soeren. Nick van de Veerdonk en Bart
Dirks haalden de punten voor de
Amstelhoekers.
Van de volgende wedstrijden zijn
geen formulieren binnen gekomen:
APK Mijdrecht 2-Cens 1
2-7
De Paddestoel 2–
De Merel/Heerenlux 2
9-0
APK Mijdrecht 4–Bob’s Bar
3-6
Stand na 15 speelweken:
DIO
96 punten
De Paddestoel 2
86 punten
(1 wedstrijd meer gespeeld)
De Kuiper/van Wijk
85 punten
De Merel/Heerenlux 3 80 punten
5. De Springbok1
78 punten
(1 wedstrijd meer gespeeld)

Anouk Claessens boekt
opnieuw winst in Baarn
Regio - Zondag 11 december werd
in Baarn de tweede van de reeks
van drie BAV wintercup wedstrijden
gelopen. De weersomstandigheden
waren om prima te noemen, droog
en weinig wind.
De Mijdrechtse atlete stond aan de
start op deze 10 km lange cross in
de bossen bij Baarn. Ze kwam over
de finish in een tijd van 36.54,0,
waarmee ze ½ minuut sneller was
dan de eerste cupwedstrijd. Anouk
werd 1e met deze tijd, een uitstekende prestatie! Ook Erwin Koopstra en AKU atlete Kim Putman waren van de partij in Baarn. Zij deden
beiden mee aan de korte cross van
3,5 km. Erwin Koopstra kwam na
11.03,0 over de finish en veroverde
daarmee de 10e plek. Kim Putman
kwam na 15.54,0 over de streep en
werd daarmee 15e.
Op deze koude zondag werd ook de
Tata Steel Runnersworld AV Haarlemmermeer cross gelopen, welke gesponsord werd door Runnersworld Haarlem, tevens partner van
het Steenbok RunningTeam. Lot-

te Krause en AKU atlete Kim Hittinger stonden aan de start op deze cross. Lotte Krause, lid van het
Steenbok RunningTeam, is erop uit
om een ‘harde race’ te lopen dus
zonder verval in tempo. Ze liep een
zeer gedegen race op de 2,5 km en
eindigde op de 3e plaats in een tijd
van 10.12,0. Voor Kim Hittinger was
dit haar eerste wedstrijd na een lange blessureperiode, ze is weer op de
weg terug! Op de 2,5 km werd ze 4e
in 10.48,0.
Van AKU stonden Evelien Hooijman
en Bram Andriessen ook aan de
start op de 2,5 km. Zij liepen beiden
een keurige race. Evelien eindigde
als 3e in haar categorie in een tijd
van 10.12, ondanks de zware wedstrijd. Bram zette ook een prima tijd
neer van 9.42, waarmee hij 5e werd
in zijn leeftijdscategorie. Marcel
Pool is vorige week donderdag in
de training door zijn enkel gegaan.
Hij wilde het zondag toch proberen
op de 10 km, maar moest helaas na
2 km uitstappen.

Tussendoorronde bij
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 8 december
speelde we de derde ronde van de
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
De derde ronde is eigenlijk een tussendoortje tussen de Sinterklaasdrive en de Kerstdrive en dat was
ook goed te merken er heerste een
gezellige en ontspannen sfeer.
Nog een ronde en dan staat de
Kerstdrive weer voor de deur, daar
verheugt iedereen zich op.
Er werd aan 14 tafels gebridged
Zeven in de A-lijn en zeven in de Blijn, helaas een stilstaande ronde in
de A-lijn
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 60,83 %, dit paar heeft
een afwijkend biedsysteem, het precisie bridgesysteem, maar scoren
daar toch steeds weer hoog mee.
Tweede werd het paar Corry Boomsma en Bibet Koch met 57,50 %, heel
goed voor een paar dat net gepromoveerd is. Derde werden het paar
Addie de Zwart en Jeannnet Vermey met 56,28 %, ook al zo’n sterk
paar dat steeds in de hogere regionen staat.
B-lijn:.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen en
Roelie v.d.Voorden met 58,33 %, zij
zijn weer op weg naar de A-lijn.
Tweede werd het paar Bert Morshuis en Wim v.d.Wilk met 57,64 %,
hier mogen wij niets over zeggen of
schrijven, dat doen wij dan ook niet.

Wel klagen zij, dat zij steeds tegen
“gevallen A-lijn engelen” moeten
spelen, dit zijn uit de A-lijn gedegradeerde teams, maar zij zijn natuurlijk niet voor niets uit de A-lijn gedegradeerd. Derde is het paar Greet
van Diemen en Nel Groven met
57,29 %, dit is een paar dat als het
even mee zit de sterren van de hemel kan spelen..
De competitiestand.
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet
de Jong en Roel Knaap eerste met
een gemiddelde score van 64,55%,
na reeds de eerste competitie ronde gewonnen te hebben staan zij er
nu weer goed voor. Tweede zijn Nel
Heilmann en Hetty Houtman met
56,45 % en derde het echtpaar Leny
en Jan v.d.Schot met 53,51 %.
Het lijkt erop dat hier al een kleine
afscheiding plaats vindt.
B-lijn
In de B-lijn staat het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk eerste met
een gemiddelde score van 56,90 %,
tweede is het echtpaar Henny en
Lucas v.d.Meer met 56,67 % en derde het paar Ada Groenewegen en
Roelie v.d.Voorden met 56,25 %.
Hier zijn de verschillen nog uiterst
klein, maar het valt wel op dat de
drie eerste paren allen zogenaamde” gevallen A-lijn engelen” zijn.
Volgende week wordt de vierde
competitieronde gespeeld met weer
nieuwe kansen voor iedereen.

Boule Union Thamen

Geen succes in wintercompetitie
Regio - In de periode oktober t/m
december wordt jaarlijks de wintercompetitie petanque voor doubletten gespeeld. De competitie wordt
gespeeld in overdekte accommodaties en georganiseerd door afdeling 09 van de Nederlandse Jeu
de Boules Bond, waar Boule Union
Thamen bij aangesloten is. Er zijn
twee competities, één op zaterdag
en één op zondag. Beide competities beslaan drie speeldagen en elke
equipe speelt vijf partijen per speeldag. De zaterdagcompetitie wordt
gespeeld in vijf klassen emt in elke
klasse zestien doubletten.
Boule Union Thamen is in de zaterdagcompetitie vertegenwoordigd
met drie equipes. Twee in de tweede klasse en één in de derde klasse.
Bij aanvang van de laatste speeldag
waren er geen equipes van Boule
Union Thamen meer in de running
voor het kampioenschap en/of promotie naar de hogere klasse. Men
stond zelfs nog niet helemaal veilig
om degradatie te ontlopen.
Zowel de tweede als de derde klasse speelden in de accommodatie
van Les Boules Fleuries in Lisse. Deze accommodatie bestaat uit 18 binnenbanen met drie soorten toplaag.
Een gedeelte is erg glad, de twee

andere delen hebben een rullere
toplaag van grint. De winnaar van
de toss kiest een baan en de equipes van Boule Union Thamen werden vaak gedwongen op het gladde deel te spelen, want hun niet
echt ligt. Alle drie de equipes kwamen niet verder dan één winstpartij.
Voor de twee equipes in de tweede
klasse was dat voldoende om zich
te handhaven. Helaas eindigde de
equipe in de derde klasse op de vijftiende plaats en degradeerde daardoor naar de vierde klasse.
De eindresultaten van de equipes
van Boule Union Thamen waren:
Tweede Klasse:
10e plaats Joan van Rekum/Ria van
Beek 6 gewonnen, saldo 1;
13e plaats Jaco de Haan/Tine Siegel
6 gewonnen, saldo -10.
Derde Klasse:
15e plaats Bert en Ina Hoekstra, 3
gewonnen, saldo -73.
De zondageditie van de wintercompetitie doubletten wordt op 18 december aanstaande afgesloten.
Van de vijf deelnemende equipes
van Boule Union Thamen is er nog
één met reële promotiekansen. Drie
equipes moet alle zeilen bijzetten
om degradatie te ontlopen.

pagina 34

Nieuwe Meerbode - 14 december 2011

a
k
b
u
l
C

g
i
l
l
e
z
e
g
:
l
e
t
s
m
A
e
D
j
i
b
n
e
p
p
a
h
c
s
n
mpioe

Regio - Het moderne grijze Veenweidebad in Mijdrecht kleurde vrolijk geel tijdens de Clubkampioenschappen van zwemvereniging De Amstel. De juryleden in het wit, de clubshirts en tassen in het geel en
de wedstrijdlijnen in het water zorgden voor een gezellige aanblik. De sfeer kwam van de diverse deelnemers en toeschouwers. Divers was het zeker want
ALLE leden kunnen inschrijven. Dat betekent dat er
kleintjes met geboortejaar 2004 meedoen, maar ook
masters uit de vorige eeuw en waterpoloërs kunnen er hun krachten meten met de wedstrijdzwemmers. Het programma wordt ingedeeld op de te verwachten snelheid en zo liggen er dames en heren,
jeugd en senioren door elkaar en is elke serie spannend. Op de 50 rugslag was de 14-jarige Mark Visser de allersnelste. Hij zwom enkele heren naar huis
en tikte aan in een clubrecord. Op de 50 school lukte
het de 16-jarige Nick Sijmons net niet om te winnen
van Thijs Böhm. Thijs bleek later wel ruim de snelste
op de 100 wissel en 100 vrij. Het luidste applaus was
er voor Casper Sannes, niet de snelste maar wel de
jongste deelnemer. Na deze rug en school volgt traditioneel de familie-estafette. De tribune werd ineens
een stuk leger toen er verschillende vaders en moeders aan de start moesten verschijnen. Helaas moest
medaillekanshebber familie van Duijkeren verstek laten gaan i.v.m. een blessure van pa. Achteraf hadden

Niké en Loïs best met oma Mia kunnen zwemmen!
Het programma ging verder met de vrij en wissel.
Voor de kinderen onder 11 jaar geen 100-tjes maar
50 vrij en 75 wissel zonder vlinder, dat is eerlijker. Er
is een puntensysteem met handicapseconden waardoor iedereen met iedereen vergeleken kan worden.
Een meisje van 14 zou kunnen winnen van de snelste heer. Wie clubkampioen is geworden horen we
pas bij de prijsuitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari. Na dit officiële wedstrijdgedeelte volgde het feestnummer van de dag: de surprise-estafette. Pas vlak voor de start wordt bekendgemaakt wat er dit jaar gezwommen moet worden.
Klazien en Jan hadden een dienbladrace bedacht
waarbij er een vlot heen en weer gezwommen moest
worden en er de laatste baan volle bekertjes water
mee naar de emmer aan de overkant moesten. De
originaliteitprijs gaat natuurlijk naar de 3 heren van
MELC die in een koeienmaillot met uiers aan de start
verschenen. Tot slot de 25 sprint met open deelname.
Buiten dat er kleintjes met hun ouders kunnen zwemmen, bleek de sprint dit jaar ook een reüniekarakter
te hebben. Leuk om een aantal oud-wedstrijdzwemmers weer eens aan de start te zien. Nieuw dit jaar
was de feestelijke maaltijd na de wedstrijden waarbij John Levant zijn kookkunsten aan wel 70 man kon
tonen. Een heel geslaagde dag dus!

