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Bij particulieren betaalt de 
fiscus nu ook fors mee bij 
aanschaf zonnepanelen!

Laatste vergadering voor 
jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Zoals iedere eerste 
maandag van de maand is er in jon-
gerencentrum The Mix een vrijwilli-
gersvergadering. 
Het jongerencentrum wordt gerund 
door en met vrijwilligers onder be-
geleiding van het jongerenwerk. 
Omdat jongerencentrum The Mix 
per 1 januari gesloten is leek het de 

jongerenwerkers leuk om op maan-
dag 2 december jl. alle medewer-
kers en betrokkenen nog één keer 
uit te nodigen. Tijdens de vergade-
ring stelden de oude en nieuwe vrij-
willigers zich aan elkaar voor. De 
beide generaties vertelden elkaar 
wat zij aan het jongerencentrum ge-
had hebben. 

Ook was een van de doelen om 
gezamenlijk het laatste eindfeest 
te plannen. Ondanks de bedruk-
te stemming heeft een aantal aan-
wezigen aangeboden om het laat-
ste feest te organiseren. De laatste 
keer dat het jongerencentrum open 
is voor publiek zal zijn op zaterdag-
avond 21 december.

Op een na laatste stuk van de 
omgelegde N201 in gebruik
Regio - Zondag 15 december aan-
staande worden er opnieuw delen 
van de nieuwe N201 in gebruik ge-
nomen. Het gaat hier om de aan-
sluitingen A4 bij Hoofddorp (rode 
klaverblad op bovengeplaatst kaart-
je) en de omlegging Schiphol-Rijk 
(lichtblauw ingetekend) in de ge-
meente Haarlemmermeer. Met de-
ze openstelling kan het verkeer snel 
en ongehinderd vanuit Hoofddorp, 
Uithoorn en Aalsmeer vice versa 
naar de A4 rijden. Nog niet vanuit 
De Ronde Venen, want daar is bij 
Amstelhoek vanaf de kruising met 
de Tienboerenweg het laatste stuk 
de N201 weliswaar klaar, maar het 
aquaduct is dat nog niet. Dat volgt 
begin 2014, laat de provincie voor-
zichtig weten, net zoals de op- en 
afritten bij de Zijdelweg in Uithoorn. 
Maar deze laatste hinderen het 
doorgaand verkeer niet op de N201.
De ingebruikname wordt ‘gevierd’ 
met de N201-run die voorafgaand 
aan de openstelling wordt gehou-

den op zaterdag 14 december. Vol-
gens een woordvoerder van de Pro-
vincie nemen daar ook wethouder 
Pieter Palm en gemeentesecretaris 
Alexander Meijer van de gemeen-
te De Ronde Venen sportief aan 
deel. Direct na afl oop van de N201-
run gaan de nieuw aansluitingen op 
de A4 bij Hoofddorp en de omleg-
ging Schiphol-Rijk open. Daarmee 
zijn zes van de zeven projecten, die 
onderdeel zijn van de nieuwe N201, 
gereed. De aansluitingen op de A4 
en omlegging bij Schiphol-Rijk zor-
gen voor een snellere en veiligere 
doorstroming in de regio. De nieu-
we N201 wordt daarmee een beter 
alternatief voor de oude N201, nu 
de N196.

N201 verbinding Hoofddorp
Tegelijkertijd met de openstellingen 
van de nieuwe Aansluiting A4 en 
de Omlegging Schiphol-Rijk, opent 
de gemeente Haarlemmermeer de 
nieuwe Taurusavenue in Hoofd-

dorp. Maandagochtend 16 decem-
ber wordt dit feestelijk gevierd. De 
Taurusavenue verbindt de noordelij-
ke aansluiting van de N201 met de 
A4 via Beukenhorst en het NS-sta-
tion met de Van Heuven Goedhart-
laan. Deze weg wordt daarmee de 
nieuwe en belangrijkste toegangs-
weg van en naar het centrum van 
Hoofddorp.

De openstelling ‘aansluiting A4’ be-
treft de nieuwe noordelijke op- en 
afritten bij de Hoek in Hoofddorp en 
de nieuwe zuidelijke op- en afritten 
bij Hoofddorp Zuid. Verkeer op de 
nieuwe N201 moet de eerste paar 
weken na de openstellingen nog 
wel rekening houden met enige ver-
traging. Veel weggebruikers moe-
ten even wennen aan de gewijzig-
de verkeerssituatie, wat enig opont-
houd kan veroorzaken. De verwach-
ting is dat in het begin van het nieu-
we jaar het verkeer eraan gewend 
is en dan gemakkelijk doorstroomt.

Snelheid op N196 nu overal 50 km per uur
Regio - De provincie Noord-Hol-
land heeft met ingang van 7 decem-
ber de snelheid op de N196 overal 
verlaagd naar 50 km per uur. Ten-
zij op bepaalde stukken anders is 
aangegeven. In Uithoorn was dit al 
zo. De maatregel is genomen om 
de verkeersveiligheid op de N196 
vooral op de Burgemeester Kaste-
leinweg in Aalsmeer te verbeteren. 
Het gaat hierbij voornamelijk om 
het tracé tussen de Zwarteweg in 
Aalsmeer – dat is de eerste kruising 
na de Legmeerdijk komende uit de 

richting van Uithoorn – tot en met 
de brug over de Ringvaart. Al eer-
der werd de bekende ‘groene golf’ 
voor 70 km/uur op deze provincia-
le weg uitgezet. Het gemotoriseerd 
verkeer wordt dringend aangeraden 
zich aan de snelheidsbeperking te 
houden aangezien er extra zal wor-
den gecontroleerd. Bovendien staan 
er fl its-palen bij enkele kruisingen! 
Te hard rijden gaat alleen maar geld 
kosten en u komt toch niet eerder 
op de plaats van bestemming van-
wege het toch altijd nog drukke ver-

keer in de spits. De maatregelen zijn 
genomen naar aanleiding van het 
ongeluk op de kruising Ophelia-
laan-N201 (de huidige N196) op 22 
juli 2013. De opening van de nieuwe 
N201 maakt het mogelijk om voor-
uitlopend op de herinrichting van de 
N196 nu al maatregelen te treffen. 
De verlaging van de maximumsnel-
heid is genomen door middel van 
een verkeersbesluit, waarop nog de 
mogelijkheid bestaat voor inwoners 
van de gemeente Aalsmeer om be-
zwaar in te dienen.

Waar is mijn baasje?
Uithoorn - Waar is het baasje van deze grijze kat? Het dier liep 
rond op de Amsteldijk Noord in Uithoorn. Wie het dier herkent 
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via 
tel. 0297-343618.

Uithoorn - Tijdens de algemene le-
denvergadering heeft het CDA de 
lijst kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen vastgesteld. 
Daarmee is ook de voordracht van 
huidig fractievoorzitter Jordy Kei-
mes tot lijsttrekker bekrachtigd. De-
zelfde avond is ook het CDA ver-
kiezingsprogramma “Betrokken en 
Betrouwbaar” uitgebreid bespro-
ken en vastgesteld, waarmee helder 
wordt welke koers het CDA aan-
houdt voor Uithoorn en De Kwakel.
Lijsttrekker Jordy Keimes is blij met 
de nieuwe lijst. “Een sterke, diver-
se lijst van zowel kandidaten die ge-
pokt en gemazeld zijn in het raads-
werk als nieuwkomers met een fris-
se blik. Juist een variatie aan ach-
tergronden en leeftijden is belang-
rijk bij het raadswerk.” De eerste tien 
kandidaten zijn: Jordy Keimes, Jaap 
Baak, Nahid Bouchta, André Smits, 
Peter Oudshoorn, Dolf van Gaalen, 
Jan Paul Overing, Karin Venne, Gert 
de Vries en John van Os. 

Ook heeft de algemene ledenverga-
dering zich gebogen over het con-
cept-programma “CDA, Betrok-
ken & Betrouwbaar”, dat vervol-
gens is vastgesteld. Dit program-
ma bouwt voort op eerdere pro-
gramma’s van het CDA en er zijn 
op basis van recente ontwikkelin-
gen nieuwe standpunten aan toe-
gevoegd. Ook is graag gebruikge-
maakt van de bouwstenen die zijn 
aangereikt na de oproep in het ka-
der van de Goede Ideeën Bijeen-
komst. Daarnaast is er vanuit het 
maatschappelijk middenveld, zo-
als de ouderenbonden, de dieren-
bescherming,, milieu-organisaties, 
bewoners(bijeenkomsten), inbreng 
geleverd.

In de maand december zullen de 
laatste discussiepunten worden 
verwerkt, zodat het programma be-
gin januari gepresenteerd kan wor-
den. Kijk hiervoor op: cda.nl/noord-
holland/uithoorn-de-kwakel

CDA stelt kieslijst voor 
gemeenteraadsverkiezingen 
2014 vast

De Kwakel - Afgelopen zondag 
8 december rond elf uur is een 26 
jarige Uithoornaar betrapt op rij-
den onder invloed van alcohol. 
Getuigen zagen de man wegrij-
den bij een benzinepomp en alar-
meerden de politie. In de Hor-
tensialaan in De Kwakel werd de 
auto getraceerd en werd de be-

stuurder tot stoppen gemaand. 
Een blaastest wees uit dat de 
man teveel alcohol gedronken 
had. In het politiebureau staak-
te het ademanalyseapparaat bij 
535 ugl. 
De Uithoornaar kreeg een rijver-
bod en direct een strafbeschik-
king van 750 euro.

Met teveel drank achter stuur    
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
ma. t/m vrijdag  8.30-14.00 uur 
zonder afspraak
ma., di. en do.  14.00-17.00 uur
met afspraak
woensdag 8.30-20.00 uur 
zonder afspraak
Tijdens de avondopenstelling van 
17.00-20.00 uur kunt u alleen 
terecht voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
ma. t/m donderdag 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-14.00 uur

Informatiecentrum Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn,
tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; zonder afspraak
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; zonder afspraak
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; met afspraak
Telefonisch spreekuur
op 0297-513255
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen
Welzijn en Zorg G2
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 
zonder afspraak
ma. t/m donderdag 12.00-17.00 uur
met afspraak
Telefonisch spreekuur 
op 0297-513131
ma. t/m vrijdag 8.30-12.00 uur 

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. 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

Openingstijden Scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 9.00-12.30 en van 
13.00-16.30 uur. Dinsdag, 
donderdag, zondag en offi ciële 
feestdagen gesloten.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

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

 VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de volledige verkeersbesluiten alleen digitaal inzien via  
www.offi cielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mail-
service om op verkeersbesluiten geattendeerd te worden.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbesluit 

WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013
- Gewijzigde Afvalstoffenheffi ng
- Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2013 en beleidsregels leerlingenver-

voer
- Jaarstukken 2012 gemeente Uithoorn
- Afvalstoffenverordening Uithoorn 2013
- Concept begroting 2014 Stadsregio Amsterdam
- Gemeentelijk Rioleringsplan 5 (GRP-5) Uithoorn
- Beleidsregels Leerlingenvervoer
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014 – 2020
- Natuur in Beeld, Natuurkaart Uithoorn 2005
- Leidraad bij Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen VHG en 

Stadswerk
- Onderhoudspaden in openbaar groen bij gebouwen
Tijdelijk: 
- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 decem-

ber. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.
- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en 

met 19 december 2013 voor inspraak. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken, 
0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- J.N. Wagenaarweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van 

de gevel. Ontvangen 28 november 2013.
De Kwakel
- Zuiderlegmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 

een waterberging en een watergang. Ontvangen 2 december 2013.
- Zuiderlegmeerpolder, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 

een pomp en een stuw. Ontvangen 2 december 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Legmeer-west fase 3, het oprichten van 16 eengezinswoningen en 36 appar-

tementen. Ontvangen 5 december 2013.

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 84, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 

gevelreclames en het herindelen van de bestaande winkel. Ontvangen 5 de-
cember 2013.

 
 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein. Verklaring van geen bezwaar aan mevrouw Koole voor een op-

treden met een Kerstmannenorkest op 21 december 2013 van 12.00 tot 16.00 
uur.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16. Vergunning aan de exploitant van Discafé. Het Dorp 

voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2014. Be-
zwaar t/m 16 januari 2014.

Bedrijventerrein Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4D, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfs-

pand. Bezwaar: t/m 20 januari 2014
Industrieweg 15, omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverza-

melgebouw. Bezwaar: t/m 20 januari 2014.
Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van 10 tijdelijke re-

clameborden om kenbaarheid te geven aan de Amstellanddag op 1 juni 2014. 
Bezwaar t/m 14 januari 2014.

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN

‘Bekendmakingen G2 Aalsmeer-Uithoorn’
Het dagelijks bestuur kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels 
vaststellen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op 
grond van deze wet. 

Op 20 juni 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels waarschu-
wing of matiging boete sociale zekerheidswetten Aalsmeer – Uithoorn 2013 vast-
gesteld. 
Op 14 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels 
schuldhulpverlening van het Samenwerkingsverband Aalsmeer – Uithoorn 2013 
vastgesteld. 
Op 27 november 2013 heeft het dagelijks bestuur de concept-Beleidsregels gif-

ten 2013 vastgesteld. 

De hierboven genoemde concept-Beleidsregels liggen vanaf de dag na publicatie 
in de Nieuwe Meerbode gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze peri-
ode kunnen zienswijzen met betrekking tot de Beleidsregels ingediend worden.

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

Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis en gemeentewerf is gesloten op:
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur (vanwege kerstavond)
- Woensdag 25 december gesloten (Eerste Kerstdag)
- Donderdag 26 december gesloten (Tweede Kerstdag)
- Vrijdag 27 december gesloten. 
- Dinsdag 31 december vanaf 16.00 uur (vanwege oudjaarsavond)
- Woensdag 1 januari gesloten (Nieuwjaarsdag)

Scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is gewoon geopend op vrijdag 27 december. Op 
woensdag 1 januari zijn de werf en het scheidingsdepot gesloten. Dat 
betekent dat de werf en het scheidingsdepot in week 1 alleen op maan-
dag en vrijdag geopend zijn.

Gewijzigde Inzameldagen 21 december 2013
- Restafval Wijk 2,De Legmeer,Zijdelwaard
- Plasticafval Wijk 3A,Zijdelwaard,Thamerdal,Bedrijventerrein
- Plasticafval Wijk 4A,Thamerdal,Dorp,Zijdelveld

Verschijning Gemeentepagina
In verband met de feestdagen zijn er ook afwijkende data voor de ver-
schijning van de gemeenteberichten. De gemeentepagina zal dit jaar 
voor het laatst verschijnen op maandag 23 december 2013. Op woens-
dag 8 januari 2014 vindt u onze gemeenteberichten weer in de krant.

Staat uw foto straks een jaar 
in onze gemeentegids?
Omstreeks mei 2014 verschijnt de 
nieuwe gemeentegids van Uithoorn. 
De gemeente wil de gids net als vorig 
jaar niet alleen vóór u maken, maar 
ook mét u. Als u kijkt in onze huidi-
ge gids ziet u al veel foto’s die aan 
ons zijn ingezonden. Ook dit jaar zou-
den wij graag van uw foto’s gebruik 
willen maken en maak kans op een 
jaar lang uw foto in de gemeentegids.

Wanneer u ook uw foto’s wilt insturen, 
dan kunt u tot en met vrijdag 10 janu-
ari 2014 uw foto(‘s) sturen naar ge-
meentegids@uithoorn.nl. 

Vermeld daarbij uw naam en adres-
gegevens en de locatie waar de fo-
to is gemaakt. 

Flickr fotoalbum
U kunt ook lid worden van onze 
grouppool op Flickr. Upload uw foto’s 
snel en gemakkelijk vanaf uw compu-
ter of mobiele telefoon en voeg deze 
toe aan het fotoalbum van gemeen-
te Uithoorn. Ook in dit fotoalbum se-
lecteren wij foto’s voor de gemeente-
gids. Hoe u lid kunt worden en foto’s 
toe kunt sturen via Flickr leest u hier: 
www.uithoorn.nl/fotogemeentegids

Gebruik Regiotaxi Amstelland 
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er veel-
vuldig gebruik gemaakt van de Re-
giotaxi. Wij raden u daarom aan tij-
dens deze dagen rekening te houden 
met de volgende richtlijnen. Wanneer 
u zeker wilt zijn van vervoer door de 
Regiotaxi op eerste of tweede kerst-
dag, dan dient u deze rit(ten) liefst 
een week tot minimaal twee dagen 

van tevoren (dus uiterlijk 22 decem-
ber 2013) te bestellen. Wanneer u la-
ter bestelt, geldt de regel vol=vol. Op 
oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 
20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaars-
dag begint de Regiotaxi te rijden op 
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur 
‘s morgens. Ritten kunt u bestellen 
via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).

Zit jij straks op het stembureau?
Wij zijn op zoek naar nieuwe stem-
bureauleden voor de gemeente-
raadsverkiezingen op woensdag 19 
maart 2014 en voor de verkiezingen 
van het Europese Parlement op don-
derdag 22 mei 2014. De stembureaus 
gaan s ’morgens om 07.30 uur open 
en sluiten om 21.00 uur. Na 21.00 uur 
moeten de stemmen geteld worden.

Ben je: ouder dan 18, benieuwd naar 
de rol van het stembureau, op zoek 
naar een manier om de verkiezingen 
van heel dichtbij mee te maken of ge-
woon geïnteresseerd? Stuur je aan-
melding per e-mail naar ons op. Ver-
meld hierbij je adresgegevens, ge-
boortedatum en een korte motiva-
tie. Sta je bij de gemeenteraadsver-
kiezingen op de kieslijst van een po-

litieke partij, dan mag je niet op een 
stembureau zitting nemen. Dit geldt 
niet voor de verkiezingen van het Eu-
ropees Parlement. 

Aanmelden
Reageer via: Burgerzaken@uithoorn.
nl. Je kunt je ook aanmelden via onze 
website www.uithoorn.nl. Werkt je in-
ternetverbinding net even niet kun je 
de aanmelding ook per post naar ons 
sturen: Gemeente Uithoorn, Postbus 
8, 1420 AA Uithoorn. 

Wat krijg je ervoor terug? 
Op de verkiezingsdag krijg je naast 
koffie thee en frisdrank een lunch, 
diner en een snack. Ook ontvangt u 
voor uw deelname op het stembureau 
een vergoeding.

Gezocht: enthousiaste inwoners 
voor promotie Uithoorn
Stichting Promotie Uithoorn no-
digt enthousiaste inwoners uit om 
mee te praten over de citymarke-
ting van Uithoorn. Daarvoor or-
ganiseert de stichting een ‘inwo-
nersdenktank’ op donderdag 19 
december van 19.30-21.00 uur in 
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 
in De Kwakel.

Uithoorn krijgt een nieuw levendig 
dorpscentrum met een sfeervolle re-
creantenhaven. Dit biedt een mooie 
kans om Uithoorn beter op de kaart 
te zetten, voor bewoners, bezoekers 
en ondernemers. Stichting Promotie 
Uithoorn (samenwerking tussen ge-
meente en ondernemers) maakt hier 
een plan voor en wil hierin ook graag 
de mening van bewoners meenemen. 
Als bewoner weet u namelijk het bes-
te wat er leeft in Uithoorn, wat de ster-
ke punten zijn, waarom het er fi jn wo-
nen is en wat u in de toekomst graag 
anders zou willen zien. 

Inwonersdenktank
Tijdens de inwonersdenktank ko-

men verschillende onderwerpen aan 
de orde. Wat is er goed en aantrek-
kelijk aan Uithoorn? Wat kan beter? 
Wat weet u van de bezoekers van Uit-
hoorn? Waar komen ze voor naar het 
centrum, wat vinden ze belangrijk? 
Geldt dat ook voor de bewoners? En 
met welke andere plaatsen kan Uit-
hoorn concurreren? Op welke pun-
ten? Deelnemers aan de workshop 
kunnen ook ideeën naar voren bren-
gen voor de promotie van Uithoorn.
Begin november organiseerde Stich-
ting Promotie Uithoorn een vergelijk-
bare bijeenkomst voor bestuurders 
en ondernemers. De uitkomsten van 
beide bijeenkomsten worden gebruikt 
voor de positionering van Uithoorn en 
de creatieve vertaling ervan naar on-
der andere een herkenbaar logo en 
aansprekende promotiemiddelen. 

Aanmelden
Meedoen aan de inwonersdenktank 
Citymarketing Uithoorn? Meldt u zich 
dan aan per email info@bureaubuhrs.
nl. Hier kunt u ook om meer informa-
tie vragen.

Dit voertuig stond zonder kenteken-
platen geparkeerd op de Amstelplein 
te Uithoorn. Wij hebben de auto op 
31 oktober 2013 voorzien van een 
sticker van kennisgeving van verwij-

dering. Op 3 november 2013 hebben 
wij de kampeerwagen weggesleept. 
Als de eigenaar zich niet meldt voor 
30 december 2013 zal de kampeer-
wagen worden vernietigd.

De Gemeente Uithoorn is op 
zoek naar de eigenaar van een 
kampeerwagen



Op woensdag 19 maart 2014 zijn er landelijk 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Uithoorn 
en De Kwakel mogen alle inwoners van  
18 jaar en ouder naar de stembus om te  
kiezen wie er namens hen zitting neemt  
in de gemeenteraad.

Voor een volle tribune besprak de raad  
vorige week een belangrijk onderdeel van het 
dorpscentrum: het Amstelplein. Verschillende 
partijen vroegen bij die gelegenheid aandacht 
voor het landbouwverkeer, dat moet gaan 
omrijden via Vrouwenakker. 

De verkiezingen komen eraan, u beslist toch ook mee?

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

Door uw stem uit te brengen, 
geeft u aan wat u belangrijk 
vindt. In de aanloop naar  
de verkiezingen zal de Raads
pagina extra aandacht  
schenken aan de verkiezin
gen. Hieronder treft u alvast 
enkele belangrijke momen
ten rondom de verkiezingen.

Verkiezingsmarkten
Op 8 en 15 maart 2014  
zijn er verkiezingsmarkten 
bij de winkelcentra Zijdel
waard en Amstelplein.  
Een uitgelezen mogelijk
heid om kennis te maken 
met de personen die op  
de verkiezingslijsten staan. 
Kom langs en ontmoet  
de mensen die u gaan  
vertegenwoordigen.

Lijsttrekkersdebatten
De lijsttrekkers van de  
partijen gaan met elkaar  

in debat over de toekomst 
van Uithoorn, en over  
hoe hun partij een bijdrage  
wil leveren. Wederom  
een mogelijkheid om te  
horen hoe u in de komende 
vier jaar vertegenwoordigd 
zult worden. Het eerste  
debat is op vrijdag 14 maart 
in de Schutse. Datum en  
locatie van het tweede  
debat zijn nog niet bekend.

Uitslagenavond
De avond van de verkie
zingsdag, woensdag  
19 maart 2014, staat  
natuurlijk in het teken  
van de uitslagen. De voor
lopige uitslagen van de  
verkiezingen worden  
dezelfde avond nog  
gepresenteerd in het  
gemeentehuis. U bent  
daarbij van harte  
welkom. 

R a a d s a g e n d a

Datum: 12 december 2013  
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1   Opening 19.30 uur

2   Vragen van raadsleden, 
beantwoording door  
college 19.35 uur

3   Ontwikkeling  
Amstelplein 19.40 uur

4   Tussentijdse evaluatie 
armoedebeleid 2011-
2015 20.30 uur

5   Kadernota bestemmings-
plannen Landelijk Gebied 
21.00 uur

6   Eerste Wijziging APV 
21.30 uur

Let op: de tijdsduur  
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 16 januari 2013. 
Op www.uithoorn.nl
kunt u vergaderingen
van de gemeenteraad
terugluisteren.

d e  g e M e e n t e R a a d  V a n  U i t h O O R n  i n F O R M e e R t  U  O V e R  z i j n  a C t i V i t e i t e n

Kijk voor meer informatie  
op www.uithoorn.nl

Volg de raad op twitter,  
via @RaadUithoorn

Het CDA wilde weten wat 
het college aan mogelijke  
oplossingen ziet. Ons  
Uithoorn vreesde voor het 
beeld dat landbouwverkeer 
door het dorpscentrum gaat. 
Wethouder Verheijen ging  
er niet op in. “We hebben  
het vanavond niet over  
landbouwverkeer”, zo  
motiveerde hij. Een moge
lijke oplossing is het toe
staan van landbouwverkeer 
door het aquaduct. Op  
dit moment verbiedt de  
provincie dat nog. Dit  
was tegen het zere been  
van meerdere partijen.  
“Realiseert de provincie zich 
dat zij ons met een probleem 
opzadelen”, zo wilde  

Gemeentebelangen  
weten. Ook de onrust in 
buurgemeente De Ronde  
Venen was onderwerp  
van gesprek. Het college  
van die gemeente had een 
kritische brief over de  
plannen gestuurd aan  
Uithoorn. DUS! vroeg zich 
daarom af wat er in alle  
overleggen met De Ronde  
Venen over dit onderwerp 
was besproken en wilde  
weten of er openbare  
verslagen van zijn.  
Dat beloofde wethouder  
Verheijen na te gaan.  
Morgenavond neemt  
de raad een besluit over  
het dorpscentrum. 

Raad zoekt oplossing  
voor landbouwverkeer 
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Mijmeringen
Kerst stress DoktersDiensten

Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF

Het ene feest is net achter de rug of heel 
Nederland stort zich alweer massaal op 
het volgende grote evenement, de kerst! 
Nu is dat misschien een beetje kort door 
de bocht want kerst kan natuurlijk een 
hele mooie aanloop hebben middels de 
Adventsperiode. 
Volgens het Christelijke geloof begint de adventsperiode vier zonda-
gen voor Kerstmis, dus ergens eind november, begin december. Ad-
vent komt van het Latijnse Adventus, wat komst betekent. De Ad-
ventsperiode is dus de periode waarin men in ieder geval vanuit de 
kerk zich in alle rust voorbereidt op de herdenking van de geboor-
te van Jezus.
In ons geval betekent het dat de Adventskalender gewoon op 1 de-
cember begint en aftelt tot 24 december. Een voorbereiding in alle 
rust kan ik het niet noemen, het is vooral druk!

Overgang
Het lijkt wel of tegenwoordig we niet meer om kunnen gaan met een 
tussenperiode van even niks. Zoals er ook wel eens grappend wordt 
gezegd dat als je relatie uit is je maar vlug een nieuwe relatie moet 
aangaan om over de oude heen te komen. Zo hoppen wij van het 
ene feest naar het andere feest. Alsof zonder bijzondere dagen het 
leven maar saai en kleurloos is. Maar zonder gewone dagen kunnen 
de bijzondere dagen niet boven het gemiddelde uitstijgen, dus bei-
de zijn toch echt nodig. Het evenwicht is in december alleen ietwat 
zoek. En ik doe er zelf net zo hard aan mee.

Kerstmarkt
Afgelopen zaterdag ging ik op pad naar de kerstmarkt in Oberhau-
sen. Misschien wel wat vroeg in december, maar de dag kwam ge-
woon goed uit, dus waarom niet? We hadden er allemaal zin in en 
op tijd vertrokken wij.  Ik vind het heerlijk om auto te rijden en het 
was dus geen straf om in de luxe hybride te rijden.  Het was rus-
tig op de weg, dus de kilometers tikten vanzelf weg. Als je in een 
vreemde auto rijdt, komen er altijd wat dingen naar boven waar je 
aan moet wennen. Toppunt bij deze wagen was wel dat op het mo-
ment dat we Duitsland inreden, de navigatie het nodig vond om te 
melden dat we een grens hadden overschreden. Oei oei, je zou er 
bijna van omkeren. En als je dan rondwandelt op de kerstmarkt en 
in het winkelcentrum daar, dan kom je vanzelf in de kerststemming. 
De kerstlichtjes, de prachtige kerstversieringen, de gezellige drukte, 
je gaat er vanzelf in mee. 

Stress
Hoe later op de dag, hoe drukker en helaas brengt dat bij sommi-
ge mensen het slechtste naar boven. Er waren ook heel wat families 
op de kerstmarkt wat natuurlijk heel logisch en leuk is. Persoonlijk 
moet ik er niet aan denken, je bent je kinderen zo kwijt daar. Maar 
goed, als je nog kinderen in de wandelwagen hebt zitten, is dat an-
ders. Alleen zo jammer dat er dan dus mensen zijn die met hun kind 
in de wagen dwars door een menigte een snelwandelrecord willen 
behalen en daarbij letterlijk mensen omver lopen. Een staaltje aso-
ciaal gedrag waar je u tegen zegt. Enige voordeel is dat je in die om-
geving je pret toch echt niet wil laten bederven door een persoon. 
Want een gezellige dag was het!

Creatief
De kerststemming zat er dus al goed in bij me en niet alleen bij mij. 
Afgelopen weekend zag ik velen bezig met kerstlichtjes ophangen 
in de tuin en verschenen er vele kerstbomen in huis. In de donkere 
dagen van december kan ik ontzettend genieten van al die lichtjes. 
Je hoeft niet gelovig te zijn om in te zien dat een klein beetje licht, 
letterlijk of fi guurlijk, een ander goed kan doen. Ik kon mijn creati-
viteit uiten in een jaarlijkse traditie die ik heb opgebouwd met col-
lega’s en mijn zussen. Namelijk kerststukjes maken en dit keer ging 
mijn oudste zoon ook mee. Dit gaf een extra dimensie aan het cre-
atief bezig zijn met een kerststukje. Ik had van te  voren al besloten 
dat ik niet zou lopen stressen als het kerststuk voor bij ons in huis 
niet naar mijn smaak zou zijn. Zoonlief ging inderdaad op geheel ei-
gen wijze aan de slag. De voorbeelden die gemaakt waren door een 
ervaren bloembindster werden afgekeurd, meneer ging lekker zelf 
aan de slag en wilde een disco kerststuk maken. Hij huppelde tus-
sen de ene schuur en de andere op zoek naar mooie versieringen en 
maakte in de tussentijd een mooi stuk. 

Het pronkt nu op mijn keukentafel, een kerststuk wat ik niet zelf ge-
maakt zou kunnen hebben, wat niet mijn smaak is en toch vind ik 
het supermooi als ik ernaar kijk. Want ik weet hoeveel plezier en lief-
de er in zit en is dat nu net niet waar het allemaal om draait? Niet 
alleen de feesten en alle aankleding, voorbereiding en misschien 
stress wat er bij hoort, maar gewoon plezier en liefde!!!

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Ze heet Mimi.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: Rood-witte kater. Hij heeft een wit-

te buik en wit streepje op kopje en draagt  een blauw bandje met 
naamkokertje.

- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Ziijn 
naam is Uck. Hij heeft groene ogen en grote donkere poten. Hij is 
een kruising tussen chinchilla/angorakat. 

Gevonden:
- Uithoorn; Valeriuslaan: Grijs cyperse kater. Hij heeft nu een band-

je om van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Zwart-witte middelmaat poesje. Het heeft 

een bandje om van dierenbescherming.
- De Kwakel, Iepenlaan: Oudere lapjespoes.
- Wilnis, Dorpsstraat: Zwart-grijs cyperse poes met witte bef en 

witte teentjes van ongeveer 6 maanden.
- Uithoorn, Amsteldijk Noord: katje onder de vlooien.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Muisgrijze kater.
- De Hoef, Merelslag: Rode jonge kater. Hij heeft een witte bef.
- Abcoude, Meerzicht: Zwarte grote Boskat met chip. Hij heet 

Quincy. 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Een hopeloze molshoop

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Als de blaadjes van de bomen 
vallen dan is het weer zover. Een 
molshoop in de tuin. De hele zo-
mer geen hoop te zien en dan in-
eens  is Momfer er. Ik word er 
altijd een beetje wanhopig van, 
heb je net de aarde van de mols-
hopen in de tuin  geveegd en ja 
hoor, komt Momfer  wederom 
langs. Als recht geaarde natuur-
gids kun je natuurlijk geen klem 
zetten. Je weet immers hoe nut-
tig Momfer is. En voor iedereen 
die wel een klem zet, ga ik nu 
dit stukje schrijven. Het grootste 
deel van zijn bestaan leeft een 
mol ondergronds. De mol heeft 
piepkleine oogjes die niet goed 
kunnen zien. De hoeveelheid 
grond die een mol verplaatst 
is indrukwekkend, in 20 minu-
ten tijd zo’n 4 kilo. En dat voor 
een beest dat zelf maar één ons 
weegt. De graafsnelheid is maxi-
maal 15 meter per uur. Zijn gan-
genstelsel is maximaal 150 tot 
250 meter lang. De grond die 
hij kwijt moet werkt hij naar bo-
ven en vormt de molshoop. Het 
gangenstelsel is uitstekend ge-
schikt voor het vangen van re-
genwormen. De regenworm valt 
er gewoon in. De mol inspecteert 
meerdere keren per dag de gan-
gen. De lekkere hapjes ontdekt 
hij door trillingen, die hij waar-
neemt met zijn haren en tastor-
ganen. Op zijn menu staat naast 
regenwormen ook slakken, in-
secten, engerlingen en  spin-

nen. De  stevige haren van de 
mol staan loodrecht ingeplant 
zodat hij zowel vooruit als ach-
teruit kan lopen. De haren zit-
ten hem zo niet in de weg. Een 
mol leeft een eenzaam bestaan, 
alleen in de paringstijd zoekt hij 
een vrouwtje op. Kruist een an-
dere mol zijn weg dan is er even 
fl ink ruzie. Vervolgens gaat ieder 
weer zijns weegs. Hoeveel mol-
len zouden er dan bij mij in de 
tuin leven ?
Afhankelijk van voedsel, is zijn 
territorium 400 tot 3000 vierkant 
meter. Ik heb dus waarschijn-
lijk maar een mol en misschien 
twee mollen in de tuin. En  waar-
om juist in de winter. Een mol 
houdt niet van water in zijn gan-
gen. In de zomer zie ik veel mols-
hopen in het weiland, daar wordt 
het in de winter waarschijnlijk te 
nat. Om in mijn tuin te komen 
moet hij wel het water overste-
ken. Misschien verwacht je het 
niet, maar een mol is een uitste-
kende zwemmer. Ook al zijn de 
molshopen vervelend, zo krijg je 
toch bewondering voor Mom-
fer de mol. Bovendien werkt hij 
de vruchtbare aarde naar boven, 
prima voor je tuin.  En ondertus-
sen eet hij het teveel aan insec-
ten, slakken en engerlingen ook 
nog  op. Dus laat die klem maar 
in de schuur hangen.

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Vorige week woensdag ontvingen we deze foto met de tekst:  
“Gisteren, 3 december, werd deze metamorfose een feit!!”
Was getekend: H. van der Horst, Couperuslaan, Uithoorn.

Couperuslaan, 
NEE, CouperusKADE!!

Agenda Vita-wijksteunpunt
Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 0297 567 209, www.vitawelzijnenadvies.nl

WOL GEVRAAGD!!!
De dames van de babbel– en 
breiclub op maandag (10.00-
11.30 uur) zitten met hun han-
den in het haar, de wol raakt na-
melijk op!! Heeft u een knotje wol 
over, dan kunt u het langs komen 
brengen.

SJOELCLUB
De sjoelclub kan nog nieuwe le-
den verwelkomen. Iedere 2e vrij-
dag van de maand van 13.30-
16.30 uur. U bent welkom op vrij-
dag 13 december.

BINGO’S
In ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan op woensdag 18 
december, aanvang 13.30 uur.
In Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 
1, op vrijdag 20 december, aan-
vang 13.30 uur.

KERSTVIERING
Deze ochtend wordt de huiska-
mer gezellig aangekleed  met 
muziek  van het Visserskoor én 
een heerlijke lunch (10.00-13.00 
uur). U kunt zich al aanmelden. 
Kosten zes euro.

Van politiek orgaan tot vriend aan huis

Presentatie boek 125 jaar 
De Nieuwe Meerbode 
Aalsmeer - De Nieuwe Meerbode 
is een begrip in Aalsmeer en omge-
ving. Elke week staat de krant boor-
devol lokaal nieuws, van de plaatse-
lijke politiek tot berichten over het 
rijke Aalsmeerse verenigingsleven. 
Wat tegenwoordig nog maar weinig 
mensen weten, is dat het weekblad 
ooit begon als politiek orgaan. In de 
eerste zeventig jaar van bestaan, 
was de krant niets minder dan een 
antirevolutionair bolwerk dat in de 
wijde omgeving werd verspreid en 
gelezen. Bij het 125-jarig bestaan 
van de Nieuwe Meerbode is de ge-
schiedenis van de oudste nog be-
staande Aalsmeerse krant in kaart 
gebracht. In opdracht van de krant 
heeft journalist Constantijn Hoff-
scholte een boek geschreven dat 
de historie belicht vanaf de oprich-
ting in 1888. Het is een verhaal over 
idealen en confrontaties, over het 
hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over 
bekende medewerkers als mees-
ter Folkert Roosjen, Anton Bernard 
Roosjen, Chris van den Heuvel, Ka-
rel Wesselius en Jan Goulooze. Al-
len zijn langdurig als directielid bij 
de krant werkzaam geweest. En na-
tuurlijk is het ook een verhaal over 
Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk 
mee verbonden is.

Vrijdag in gemeentehuis
Het boek is getiteld ‘Van politiek or-

gaan tot vriend aan huis’, wat de 
ontwikkeling door de jaren heen 
treffend weergeeft. De gebonden 
uitgave telt 132 pagina’s op A4-
formaat en is rijkelijk geïllustreerd. 
Aanstaande vrijdag 13 december 
vindt de boekpresentatie plaats in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer en wordt het eer-
ste exemplaar aangeboden aan bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder. 
Deze boekpresentatie en fees-
telijke jubileumreceptie is van 
17.00 tot 19.00 uur en belang-
stellenden zijn van harte wel-
kom. 
Vanaf zaterdag de 14e is het boek 
over de Nieuwe Meerbode voor 25 
euro te koop bij het Boekhuis in de 
Zijdstraat in het Centrum. Met de  
lezersbon in deze krant wordt 5 eu-
ro korting gegeven en kost ‘Van po-
litiek orgaan tot vriend aan huis’ dus 
maar 20 euro. Het boek is ook via de 
website van het Boekhuis te bestel-
len: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Zondag kerstoptreden van 
Franz Liszt Kamerkoor
Uithoorn – Aanstaande zondag 15 
december treedt het Franz Liszt Ka-
merkoor op in de Thamerkerk als on-
derdeel van het SCAU programma 
voor dit seizoen. Aanvang 14.30 uur. 
Zoals tot nu toe gebruikelijk biedt de 
SCAU omstreeks deze tijd een kerst-
programma aan. Het Franz Liszt Ka-
merkoor heeft daarvoor een mooi 
programma opgezet. Dit koor heeft 
zijn sporen verdiend. Het bestaat in 
2014 dertig jaar. In die periode is 
een repertoire opgebouwd dat vijf 
eeuwen omvat. De merendeels ge-
schoolde amateurzangers hebben 
het verantwoordelijkheidsgevoel en 

de ambitie om de uit te voeren con-
certen goed voor te bereiden. En dit 
alles onder leiding van Eric Jan Joos-
se. Het Franz Liszt Kamerkoor geeft 
concerten in Amsterdam, plaatsen 
als Uithoorn, Ouderkerk a/d Am-
stel en is opgetreden in Duitsland en 
België. Het belooft een mooie muzi-
kale middag te worden. U bent van 
harte welkom. Losse kaarten zijn 
een week van tevoren voor 12 eu-
ro te verkrijgen bij boekhandel Ten 
Hoope aan het Zijdelwaardplein en 
bij Bruna aan het Amstelplein. Vóór 
de voorstelling aan de zaal. Jongeren 
onder de 16 jaar betalen zes euro.

BON
Naam:

Postcode:

5 EURO KORTING OP BOEK
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Nieuw verkooppunt van Toet
Uithoorn – CliniClowns knuffel Toet 
is vanaf nu te koop bij Karin Valken-
burg in Uithoorn. 
Met de verkoop van deze knuffels 
steunt Karin CliniClowns, bij het 
bieden van afl eiding en plezier aan 
zieke en gehandicapte kinderen. 
De drie verschillende kleuren knuf-
fels. Toet kost 5 euro, dit is een vas-
te prijs. Hiervan is 2 euro bestemd 
voor productie en transport, 3 euro 
gaat rechtstreeks naar CliniClowns. 
Toet is verkrijgbaar in het wit, licht-
grijs en donkergrijs. CliniClowns, de 
kracht van een lach. Stichting Clini-
Clowns Nederland zet zich in voor 
alle zieke en gehandicapte kinde-

ren in Nederland. Want tussen de 
behandeling, de pijn en de vele be-
perkingen door is een lach hard no-
dig. Niet alleen omdat deze kinde-
ren het verdienen, maar vooral om-
dat ze er veel baat bij hebben. Af-
leiding en plezier werken ontspan-
nend en stressverlagend. Het is 
voor een kind de natuurlijke ma-
nier om zich te ontwikkelen en ver-
velende gebeurtenissen te verwer-
ken. Dat is de kracht van een lach. 
Help CliniClowns deze ambitie waar 
te maken en koop deze knuffel. Wilt 
u meer informatie, of zo’n een leu-
ke knuffelmuis kopen? Mail naar:
karintoet27@gmail.com. 

Thamen bezoekt Only Friends
Uithoorn – Derde klas leerlingen 
van Scholengemeenschap Thamen 
hebben op de woensdagmiddagen 
de Sportclub Only Friends in Am-
sterdam-Noord bezocht. 
In het kader van de feestdagen en 
de gedachte ‘het iets voor de me-
demens over hebben’ zijn de leerlin-
gen druk met allerlei acties om geld 
in te zamelen voor doelen die te ma-
ken hebben met jongeren die te 
maken hebben met een lichamelij-
ke en/of geestelijke beperking. Het 
bezoek aan Only Friends werd hier-
aan gekoppeld. Op deze middagen 
waren de derde klas leerlingen van 
de afdelingen Verzorging en Handel 
& Verkoop te gast op het sportcom-
plex van Only Friends in Amster-
dam-Noord. Op dit schitterende en 
multifunctionele sportcomplex zijn 
alle kinderen en jongeren met een 
lichamelijke of verstandelijke beper-

king of een chronische ziekte van 
harte welkom om bij Only Friends te 
komen sporten. 
Voor deze kinderen en jongeren 
biedt Sportclub Only Friends 19 ver-
schillende sporten, waaronder o.a. 
voetbal, tennis, zwemmen, duiken, 
taekwondo, dansen, atletiek. Hier-
bij gaan ze altijd uit van de behoef-
ten en de belevingswereld van deze 
groep jonge sporters. Ruim 600 kin-
deren sporten hier op deze manier 
met veel plezier. 
De leerlingen hebben meegedaan 
en meegeholpen bij het sporten. 
Vooraf waren de meeste leerlingen 
behoorlijk gespannen, maar al snel 
was het ijs gebroken en de leerlin-
gen hebben een geweldige dag ge-
had! Eind december wordt bekend 
hoeveel geld er is opgehaald voor 
de actie die de leerlingen zelf heb-
ben opgezet.

Kerstverkoop 
handwerk
Uithoorn - Het Rode Kruis afde-
ling Uithoorn en De Kwakel houdt 
aanstaande zaterdag 14 december 
verkoop van een brede keuze van 
handwerk: van wol tot hout! De ver-
koop vindt plaats in De Schutse aan 
De Merodelaan 1 (naast het par-
keerterrein van winkelcentrum Zij-
delwaard). Behalve handwerk is er 
ook koffi e met een cupcake voor 
één euro en er zijn versgemaakte 
kniepertjes, waar voor 10 stuks éen 
euro betaald dient worden. De ver-
koop is van 10.30 tot 15.30 uur.

BlikopNieuws.nl lanceert 
HandelZe.nl
Regio - Nederland is sinds donder-
dag 28 november jl. met de lance-
ring van HandelZe.nl een tweede-
hands platform rijker. HandelZe.nl is 
onderdeel van BlikopNieuws.nl.
De doelstelling van HandelZe.nl 
is om tweedehands écht tweede-
hands te houden, zodat de bezoeker 
niet eerst tientallen advertenties van 
commerciële partijen voorbij moe-
ten scrollen voor die ene leuke eet-
tafel of fi ets die men zoekt. 
‘’Wanneer men wel op zoek is naar 
nieuwe producten, dan kan daar 
vanuit de startpagina eenvoudig op 
geselecteerd worden. Standaard is 
de site zo ingericht dat de bezoeker 
op tweedehands artikelen binnen-
komt’’, aldus Frank van den Berg, 
medeoprichter- en eigenaar van 
beide platforms.
Van den Berg streeft ernaar dat nu 
en in de toekomst het plaatsen van 
alle tweedehands spullen in al haar 
categorieën gratis blijft. 

Commercieel
Daarnaast krijgen bezoekers en na-

tuurlijk ook commerciële partijen de 
mogelijkheid om hun handelswaar 
door te adverteren bij de landelijke 
nieuwssite BlikopNieuws.nl. Zo valt 
een advertentie, tegen een kleine 
vergoeding, nog meer op! ‘’De eer-
ste 1000 particuliere bezoekers krij-
gen van ons een gratis doorplaat-
sing.’’ 
Nieuwe gebruikers kunnen bij Han-
delZe.nl een eigen profi el aanmaken 
en dat kan zelfs met een eigen pro-
fi elfoto worden bezegeld. Het pro-
fi el geeft de gebruiker de mogelijk-
heid om te kopen en te bieden. Is er 
eenmaal een bod uitgebracht, dan 
bestaat de mogelijkheid om met de 
aanbieder een live-chat te starten of 
een bericht achter te laten betref-
fende vragen over het product. 
Ondanks de testfase van Handel-
Ze.nl beseffen Van den Berg en zijn 
team dat er hier en daar mogelijk 
nog schoonheidsfoutjes in de site 
aan het licht zullen komen. ‘’Ik vraag 
de bezoekers dan ook vriendelijk dit 
bij ons te melden. Wij lossen het dan 
zo spoedig mogelijk op.”

Dutch Credit Brokers 
spreekt de taal van de klant
Regio -Wat direct opvalt bij binnen-
komst in het kantoor, in de voorma-
lige studio’s aan de Van Cleeffka-
de, is de gemoedelijke sfeer. Zaken-
partners Jeroen Wesseling en Ral-
ph Reinders zitten er ontspannen 
bij aan de robuuste vergadertafel 
van steigerhout. “Dat is ook precies 
wat we willen uitstralen: laagdrem-
peligheid.” Aldus beide heren. “Dut-
ch Credit Brokers is dan wel een as-
surantiekantoor in kredietverzeke-
ringen, maar dat hoeft nog niet te 
betekenen dat we dagelijks strak in 
het pak naar kantoor hoeven. We 
spreken de taal van de klant.” Het 
team dat in totaal bestaat uit zes 
mensen (plus twee in Luxemburg) 
kan bogen op ruim tachtig jaar kre-
dietverzekeringservaring. Eigen-
lijk waren Jeroen en Ralph concur-
renten, voordat ze elkaar in okto-
ber 2007 opnieuw tegen het lijf lie-
pen. Ze zijn gaan brainstormen hoe 
ze voor zichzelf konden beginnen. 
En in januari 2008 was het zover, zij 
werden partners. Eerst vanuit Am-
stelveen en vanaf november 2011 
dus in Aalsmeer. Dan zitten ze, zoals 
ze zelf zeggen, ‘dichter op het vuur’. 
Veel van hun klanten komen name-
lijk van de bloemenveiling en Jeroen 
en Ralph wonen ook in Aalsmeer.

Bedrijfsstructuur 
Dutch Credit Brokers heeft zich ge-
specialiseerd in de bemiddeling van 
kredietverzekering en aanverwante 
producten zoals bedrijfsinformatie, 
incasso, debiteurenbeheer en de-
tachering van management perso-
neel. Daarnaast beschikken zij over 
kundige en betrouwbare partners 
en bemiddelen bij alle verzekerin-
gen en zakelijke fi nancieringen. Zij 
spelen in op de behoefte aan een 
totaaloplossing die bij ondernemers 
bestaat. De actieve partners leveren 
service aan hun bedrijfsmatige rela-
ties vanuit een ondernemersgeest 
die zich kenmerkt door een benade-
ring waarin het belang van de klant 
centraal staat. Ralph: “We zijn tus-
senpersoon en begeleiden en on-
derhandelen met respect naar bei-
de kanten toe. Er is bij ons altijd dui-
delijkheid en overleg. We zitten niet 
tegenover de klant, maar náást de 
klant. Dat maakt het verschil. 
Wij realiseren ons terdege dat het 
een zware tijd is, maar de open 
structuur en de eerlijkheid waar-
naar wij streven zijn in deze tijd juist 
zo belangrijk. Die korte lijnen, dat 
is wat men nodig heeft. U bent bij 
ons geen nummer, nee, als er met 
ons kantoor gebeld wordt, weten 
alle collega’s met wie ze te maken 
hebben. Jeroen vult aan: “Nee, we 
zijn niet voor de massa, persoonlij-
ke aanpak staat bij ons erg hoog in 
het vaandel. De goede sfeer op kan-
toor draagt daar natuurlijk aan bij. 
We proberen iedere dag met ple-

zier naar ons werk te gaan en dat 
brengen wij over op de klanten. Dat 
wordt gevoeld. Geen polis ‘priet-
praat’, maar nogmaals, een open, 
eerlijke structuur. ‘Wat gaan we met 
die polis doen, hoe kunnen wij de 
klant helpen’, dat werk. Waar be-
taal je eigenlijk voor en kan dat niet 
veel goedkoper? We duiken er met 
ziel en zaligheid in. Ook al heeft de 
klant reeds een kredietverzekering, 
wellicht krijg je er bij Dutch Cre-
dit Brokers wel veel meer voor te-
rug. En dat is in deze tijd geen over-
bodige luxe. Het is het proberen 
waard!” Dutch Credit Brokers heeft 
tevens internationale klanten en zij 
zijn marktleider in Denemarken met 
Danish Credit Brokers. Zij maken, 
waar nodig, gebruik van gespecia-
liseerde partners, zodat lokale ge-
bruiken en marktomstandigheden 
op de juiste waarden worden ge-
wogen bij de totstandkoming van 
internationale contracten. Tenslot-
te beschikt het kantoor als make-
laar in assurantiën uiteraard over al-
le wettelijk voorgeschreven vergun-
ningen. Kijk voor meer informatie op 
www.dutchcreditbrokers.nl. Bezoek 
het sfeervolle kantoor aan de Van 
Cleeffkade 15 of maak een afspraak 
via 0297-753710. De gemotiveerde 
mannen sluiten af met hun slogan: 
“Tja, verkoopt u gewoon de boot of 
gaat u in zee met ons?”

Kerstbingo
De Kwakel – Aanstaande vrijdag 
13 december is er weer een gezel-
lige (kerst)bingoavond in Dorpshuis 
‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16. De 
zaal gaat om 19.30 uur open, de 
bingo begint om 20.00 uur. 

Wat brengt de toekomst voor deze Nostalgische woonwijk, na 65 jaar? 
De huizen zijn thans in bezit van woningbouwvereniging “Eigen Haard” 
die in de nabije toekomst (2015) plannen heeft om het deel aan de Ring-
vaart te renoveren en in 2017 het oudste, middelste gedeelte te slopen. 
Heel jammer dat zo’n mooie wijk met zoveel Kwakelse historie hiermee 
verloren gaat. Daar staat tegenover dat het niet zo moet zijn dat door de 
leegstand er in toenemende mate verpaupering optreedt. Wij hopen dat 
de Gemeente Uithoorn en woningbouwvereniging “Eigen Haard” de hui-
dige bewoners van deze wijk in een nieuw of gerenoveerd huisje terug 
laten keren in de hun zo vertrouwde woonomgeving de Mgr.Noordman-
laan. Gelukkig hebben wij de foto’s nog.
Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie: kijk op de website 
van Stichting De Kwakel Toen & Nu: www.de-kwakel.com (foto’s: Stich-
ting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

De Kwakel Toen & Nu…

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
Kijk op de website van
Stichting De Kwakel Toen & Nu:

www.de-kwakel.com
(Foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1948 Mgr. Noordmanlaan, …Toen 

2013 Mgr. Noordmanlaan, … Nu 

Na de Tweede Wereldoorlog was er ook in De Kwakel een groot tekort 
aan woningen. De Kwakelse gemeenschap had weer vertrouwen in de 
toekomst en er volgde in het dorp een ware babyboom. Veel jonge gezin-
nen met kinderen die vlak na de bevrijding op zoek waren naar een eigen 
huisje. De Uithoornse Burgemeester Koot en professor Wieger Bruin wa-
ren in de jaren voor de oorlog al bezig geweest met het maken van wo-
ningbouwplannen voor Uithoorn en De Kwakel, hier ontstond dan ook de 
nieuwe Mgr. Noordmanlaan. 
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens 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 aan-
wezig 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.

Megalomane plannen Uithoorn 

Best gemeentebestuur, plan-
nenmakers/projectontwikke-
laars en belastingbetalers in 
Uithoorn
Met toenemende weerzin zie 
ik hoe de geachte bestuur-
ders van dit fi jne dorp ons rijp 
maken voor een, in mijn ogen, 
te groot en te ambitieus plan. 
Misschien zie ik alles verkeerd. 
Maar ik zie dingen gebeuren. 
Een goed plan is het verbeteren 
van het waterfront. Maar gete-
kende contracten voor de be-
nodigde horeca zijn er nog te 
weinig. De burger betaalt wel! 
Waarom worden wij opgeza-
deld met mismanagement en 
hoogmoedswaanzin.
Ze willen de Irenebrug laten 
uitkomen in een parkeergara-
ge en dan ook nog een sluip-
route behouden door diezelf-
de garage. Hoe tweeslachtig 
en gevaarlijk is dat. We snijden 
ons moedwillig af van onze his-
torische buren in het oosten. 
We kunnen niet alleen overle-
ven. We leven anno 2014 niet 
op een eiland, maar in een dorp 
genaamd, de wereld. 
Een parkeergarage. Hoe duur 
is dat? Goed, er zijn investeer-
ders gevonden. Van investeer-
ders moet hun geld renderen 
(betaald parkeren of het vast-
goed dat wordt gebouwd moet 
meebetalen) Waarom moet de 
N196 worden afgeknepen? Uit-
hoorn is geen rijke gemeente. 
Voorzieningen voor de bevol-
king worden rigoureus wegbe-
zuinigd. 
In het verleden hebben onze 
bestuurders ons reeds meerde-
re prestigeprojecten opgedron-
gen. Een slechtlopende markt, 
die zonder uitzicht op een vas-
te plaats in het dorp maar even 
naar een opengevallen plaats 
wordt verplaatst. U weet het 
misschien niet, maar deze men-
sen staan voor hun brood. Een 
klant, hoe zeldzaam ook, is een 
kuddedier, die je op je vaste 
plaats wil vinden. Dan is er nog 
bijvoorbeeld een vrije busbaan, 
terwijl er straks een verkeerslu-
we N196 is. Wel betaald door 
de provincie, maar toch ons 
geld. Met een waanzinnig talud, 
dat de rechterkant van de lin-
kerkant scheidt. Een busstation, 
in een woonwijk. Geen winkel 
in de buurt, terwijl winkeliers, 
net als de markt, zitten te sprin-
gen om een makkelijke aanvoer 

van grote kopersstromen. We 
zijn straks een dorp als een lap-
pendeken met een afscheiding 
van Amstelveen door de N201. 
Een mogelijke afscheiding van 
Amstelhoek/Utrecht, door sim-
pelweg de brug op te halen en 
laat ons nog eens bedenken, 
hoe we een fysieke afscheiding 
met Aalsmeer kunnen bewerk-
stelligen.
Een nieuwe scheidingsbaan 
komt er van het Amstelplein 
naar de N201.
Arm voetgangersverkeer, dat 
komend van de Wilhelminaka-
de naar de westkant van het 
dorp wil of omgekeerd.
Dan het rapport, waarop dit al-
les gebaseerd is. Sterk verou-
derd (voor de crisis) en ach-
terhaald. Het bestedingspa-
troon en de uitgaven zijn dras-
tisch veranderd. Er is leegstand 
van winkelpanden. De helft van 
de winkelketens, die in het rap-
port worden genoemd, verkeert 
in moeilijkheden of bestaat 
niet meer! Bovendien zitten we, 
denk ik, niet te wachten op een 
kopie van elk ander winkel-
aanbod. Volgens een fi nancieel 
goed ingevoerde zegsman over 
WC Zijdelwaard, zijn deze plan-
nen veel te ambitieus. Alleen 
de grootwinkelbedrijven en een 
enkele winkelier heeft de beno-
digde middelen. Leegstand is 
een doemscenario. 
De kleine zelfstandige gaat ten 
gronde of bestaat al niet meer. 
Als meneer Levenbach en ach-
terban een impuls willen geven 
aan het dorp, verander dan het 
bestemmingsplan zodat leeg-
staande bedrijfspanden een 
betere bestemming, dan eeuwi-
ge leegstand, krijgen. Ik ben er 
van overtuigd dat er veel geld 
mee gemoeid is. Maar of dit de 
mensen van onze nieuwe voed-
selbank (ook dat is Uithoorn) 
ook hun lasten verlicht, betwij-
fel ik ten stelligste. 
Beste plannenmakers, toon 
eerst zwart op wit aan, dat zo 
goed als alle onroerend goed 
verkocht of verhuurd is. Ik roep 
hierbij op een referendum of 
een opiniepeiling te houden.
Met dit alles is heel veel geld 
gemoeid, dat door de belas-
tingplichtige moet worden op-
gebracht. 

Een bezorgde,
Richard de Haas uit Uithoorn 
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Spelerstekort breekt Legmeervogels zaalvoetbal 1 op
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 6 de-
cember speelde Legmeervogels als 
nummer 3 van de ranglijst de top-
per tegen nummer 2 De Reigers. 
Maar zoals wel vaker het geval de 
laatste weken, kon men deze wed-
strijd niet beschikken over voldoen-
de spelers. Toen ook nog eens vlak 
voor de wedstrijd bleek dat één van 
de spelers, Ibrahim el Ahmadi, plot-
seling afwezig was, stond Legmeer-
vogels plotseling zonder wisselspe-
lers. Van een echte topper was dan 
ook geen sprake meer, omdat De 
Reigers de mogelijkheid had om 2 
teams op te stellen.
De 1e helft begon en Legmeervo-
gels moest gelijk in de verdediging. 
Dat kon ook niet anders, omdat 
men niet te snel zijn krachten kon 
verspelen. Via gevarieerd aanvallen 
zocht De Reigers het doel van Leg-
meervogels op. Onder aanvoering 
van Laurens v/d Greft, speler van 
Legmeervogels zondag 1, werd Leg-
meervogels teruggedrongen. Het 
spel verliep allemaal via hem, waar-
door het gevaar continu bij hem 
vandaan kwam. 
Het was dan ook niet zo raar dat Leg-

meervogels door een afstandsschot 
van diezelfde v/d Greft op achter-
stand kwam, 1-0 in de 6e min. On-
danks de achterstand kon Legmeer-
vogels nog goed meekomen met de 
tegenstander. Via Stefan van Pierre 
kwam men in de 10e min op gelij-
ke hoogte door een droge knal van-
af rechts in de rechterhoek. Maar 
lang kon men daar niet van genie-
ten, want Laurens v/d Greft zorgde 
met zijn individuele klasse voor een 
2-1 voorsprong in de 11e min.

Zakte
Daarna zakte Legmeervogels ver 
terug, waardoor men erg slordig 
werd in de passing en er verdedi-
gend slap werd ingegrepen. Daar-
door keek Legmeervogels binnen 6 
minuten tegen een 4-1 achterstand 
aan. Dat was mede te wijten aan de 
vermoeidheid van de spelers, we-
gens het ontbreken van meerdere 
wisselspelers. Gelukkig had Stefan 
van Pierre vlak voor rust een ople-
ving, en maakte hij er met een af-
standsschot in de rechterhoek 4-2 
van. Dat werd tevens de ruststand.
In de rust werd benadrukt dat er ze-

ker meer te behalen was, want on-
danks het niet hebben van wissel-
spelers deed Legmeervogels niet 
ver onder voor De Reigers. Maar 
dan moet je wel scherp en gecon-
centreerd blijven. Door het niet 
goed in de gaten houden van de te-
genstander, kon een speler van De 
Reigers geheel vrijstaand bij de 2e 
paal er 5-2 van maken in de 4e min. 
Legmeervogels liep dus gelijk weer 
achter de feiten aan.
Toch kon men daarna goed tegen-
stand bieden, en was het Mels Bos 
die door middel van een afstands-
schot vanaf links de 5-3 op het sco-
rebord bracht in de 11e min. Maar 
zoals al eerder in de wedstrijd 
bracht v/d Greft daar hoogstper-
soonlijk al snel weer verandering 
in. Dezelfde minuut werd het dan al 
weer 6-3. 

Sterke fase
Daarna kwam er toch even een ster-
ke fase van Legmeervogels. Op aan-
geven van Stefan van Pierre wist 
Mels Bos er 6-4 van te maken in 
de 15e min. Daarna had Legmeer-
vogels een levensgrote kans op de 

aansluitingstreffer. Sjors de Hollan-
der werd vrijgespeeld voor het doel, 
maar faalde in de afwerking door 
voor een leeg doel de bal hoog over 
te knallen. Dit werd het breekpunt in 
de wedstrijd, want daarna kon Leg-
meervogels geen vuist meer maken. 
De spelers raakten moegestreden 
en De Reigers voerde het tempo op.
In een tijdsbestek van 7 minuten 
liep De Reigers simpel uit naar een 
ruime 10-4 voorsprong. Waarbij de 
laatste treffer van grote schoonheid 
was. V/d Greft wist met een fan-
tastische schijnbeweging doelman 
Brouwer door de benen te spelen. 
Legmeervogels heeft gestreden voor 
wat het waard was, maar de krach-
ten waren weggevloeid. Het niet 
hebben van voldoende wisselspe-
lers heeft Legmeervogels simpel-
weg opgebroken. Erg jammer van 
deze wedstrijd, want het heeft op 
deze manier nooit de topper kunnen 
worden die het op papier zou moe-
ten zijn. Ondanks dat wist Legmeer-
vogels vlak voor tijd nog een eretref-
fer te maken. Op aangeven van Ste-
fan van Pierre maakte Sjors de Hol-
lander er nog 10-5 van. 

Overtuigende 4-1 overwinning bezorgt KDO 
luxe positie in vierde klasse F
De Kwakel - Na de dikverdiende 
4-0 uitoverwinning van vorige week 
tegen Buitenveldert, stond voor de 
ploeg van trainer Raymond de Jong 
afgelopen zondag de thuiswedstrijd 
tegen Zuidoost United op het pro-
gramma. De Kwakelaars konden 
vanwege blessures niet beschik-
ken over Timo Kas, Sven Vlasman 
en Rick Kruit.
Daarentegen werden doelman Pe-
ter Onderwater en aanvoerder Mi-
chael Meijer dankzij veel passie 
en inzet fit verklaard voor de ont-
moeting tegen de naaste concur-
rent Zuidoost United. Op voorhand 
van de wedstrijd hadden de Kwake-
laars zes punten meer behaald dan 
de Amsterdammers die op de twee-
de plaats stonden.
In het begin van de wedstrijd tast-
ten beide ploegen elkaar behoorlijk 
af. Beide elftallen waren zich bewust 
van het belang van deze wedstrijd 

en deden er daarom alles aan om 
niet snel op achterstand te komen. 
Tot groot genoegen van het massaal 
opgekomen thuispubliek wist Ma-
thijs van Rijn KDO in de 22e minuut 
op voorsprong te brengen. Na een 
goed uitgevoerde Kwakelse aan-
val wist Mathijs de bal van dichtbij 
hoog in de linkerhoek te schieten, 
1-0. Dankzij deze opsteker groeide 
het vertrouwen aan Kwakelse zijde 
en werd het positiespel alleen maar 
beter. Zuidoost United, leunend op 
het aanvallende individuele kwali-
teiten voorin, bleek achterin kwets-
baar te zijn, waar KDO optimaal 
van kon profiteren. Na een half uur 
spelen was Jelle de Jong in de re-
bound zeer alert. De bal werd door 
Zuidoost United uit de zestien ge-
werkt, waardoor de bal voor de voe-
ten van Jelle belandde, die niet aar-
zelde en op fantastische wijze on-
houdbaar de 2-0 binnenschoot. Vlak 

voor rust vergrootte Joeri Stange de 
feestvreugde aan de Kwakelse zijde. 
Na een slimme steekbal van Bart 
van der Tol kon Joeri zichzelf een 
prachtig verjaardagscadeau schen-
ken door één op één met de Am-
sterdamse doelman de 3-0 aan te 
tekenen. Met deze stand werd ook 
de rust bereikt.

Verzuimd
In de tweede helft verzuimde KDO 
al vroeg de 4-0 te maken, waardoor 
Zuidoost United bleef knokken voor 
haar laatste kans. In de 55e minuut 
wisten de Amsterdammers de 3-1 te 
maken, waardoor er nog niets be-
slist was in de kraker aan de Kwa-
kelse Vuurlijn. Zuidoost United was 
in de tweede helft minimaal gelijk-
waardig aan KDO, maar dankzij on-
der andere prima keeperswerk van 
Peter Onderwater liepen de Kwa-
kelaars geen verdere schade op. 

In de 75e minuut leek Mathijs van 
Rijn aan alle onzekerheid een einde 
te maken, maar zijn doelpunt werd 
op onverklaarbare wijze afgekeurd 
door de scheidsrechter. De onder-
linge spanningen liepen hierna ver-
der op, maar uiteindelijk was het 
rechtsbuiten Menno Lingeman die 
KDO vlak voor tijd op 4-1 wist aan 
te tekenen.
Na uitstekend positiespel was het 
Menno die het eindstation na een 
zeer vloeiende combinatie en alleen 
voor de doelman koelbloedig de 
wedstrijd op slot gooide. Even later 
floot de scheidsrechter af, waardoor 
KDO nu negen punten voorsprong 
heeft op Zuidoost United. Met nog 
één wedstrijd voor de winterstop te 
gaan mogen de Kwakelaars zich in 
ieder geval ‘Herbstmeister’ noemen. 
Aankomende zondag speelt KDO 1 
om 14:30 uur in Hoofddorp tegen 
middenmotor UNO.

Goede start Qui Vive MB1 in zaal
De Kwakel - Afgelopen week-
einde zijn de meisjes van Qui Vive 
MB1 gestart met het zaalseizoen. 
Er wordt gespeeld in de Topklasse 
Meisjes B, dit is de hoogste klas-
se van Noord-Holland. Daar wordt 
gespeeld tegen clubs als: Amster-
dam, Pinoké, Bloemendaal, Athena 
en Rood-Wit. Verenigingen die ook 
een gedegen jeugdopleiding heb-
ben en hun senioren in de hoofd-
klassen of overgangsklasse hebben 

spelen. Dus de meiden konden hun 
borst nat maken. Er werd gespeeld 
in de Bloemhofhal in Aalsmeer en 
de eerste wedstrijd moest gelijk te-
gen Bloemendaal MB1. Het werd 
een hele spannende wedstrijd, waar 
helaas Qui Vive steeds een voor-
sprong moest prijs geven. Toch door 
heel goed keeperswerk van Anne-
mijn Kruit wist Qui Vive een verdien-
de punt te pakken. Een 3-3 was de 
terechte uitslag van deze enerve-

KDO E2 boys kampioen
De Kwakel - Op zaterdag 7 decem-
ber j.l. speelden de voetballers van 
KDO E2 hun laatste wedstrijd van 
het jaar tegen het team van Hoofd-
dorp Overbos E12. Bij winst waren 
de jongens verzekerd van de meest 
behaalde punten in de poule, en dus 
moest en zou dit varkentje nog even 
gewassen worden. Weliswaar lag 
het zwaartepunt in deze poule op 16 
november tegen Argon, maar deze 
6-punten wedstrijd werd op niet mis 
te verstane wijze omgezet in een 6-1 
overwinning voor KDO en maakte 
direct aan alle twijfel een einde. 
Annemiek, Joyce en John buitten 
het thuisvoordeel prima uit en zet-
ten de perfecte opstelling op het 
veld welke resulteerde in een 6-0 

voorsprong bij rust. Hier waren de 
leid(st)ers allerminst gerust mee en 
hevig werd er tijdens de limonade 
op de jongens ingepraat. 
Terwijl de verdedigers Thierry, Lars 
en Luuk schuilden onder de para-
plu van opa John naast het doel van 
Levi (weer de nul!!), Joyce naar haar 
nieuwe schoenen keek, aanvallers 
en middenvelders Brian, Roger, Kess 
en Sander een tandje bijzetten, stond 
het binnen mum van tijd zomaar in-
eens 20-0. Dit werden de Hoofddor-
pers te machtig en nog voordat de 
foutloos fluitende scheids Marc kon 
affluiten, zochten ze de weg richting 
kleedkamer waarna het feest voor 
de E2 losbarstte en de limonade rij-
kelijk vloeide.

Dames Legmeervogels 
handbal blijven koploper
Uithoorn - Na de overwinning vo-
rige week tegen Celeritas moest 
er door de dames van Legmeervo-
gels afgelopen zondag gestreden 
worden tegen Fulmen/Fidelitas uit 
Amersfoort. Een nieuw team waar 
het even wennen was hoe ze zou-
den spelen. Tot aan 3-3 ging het ge-
lijk op omdat de Legmeervogelda-
mes zich lieten verrassen door een 
aantal afstandsschoten, maar daar-
na pakten de dames van Discafé het 
Dorp het goed op en werd er door 
snel handbal een aantal doelpunten 
gescoord. Ook verdedigend werd er 
beter gespeeld en de tegenstander 
kwam er niet meer door. In die fa-
se liep de thuisploeg weg naar 11-3 
en leek een grote overwinning in de 
maak. Een aantal slordigheden zor-

gen ervoor dat de gasten weer kon-
den scoren en terugkwamen tot 11-
6, maar veel verder lieten de Leg-
meervogels dames het niet komen.  
Ruststand was 13-7. Het moeilijk-
ste is dan om de concentratie vast 
te houden in de tweede helft om-
dat je eigenlijk weet dat je toch wel 
wint. Gelukkig lukte dit wel en werd 
de voorsprong nog een klein stukje 
uitgebouwd. Maar de tegenstander 
gaf zich niet zomaar gewonnen en 
wist ook een aantal keer het net te 
vinden, met name door 1 tegen 1 ac-
ties waarbij er niet altijd even goed 
gesteund werd. Maar door te blijven 
werken en nogmaals de snelheid op 
te voeren was het slotakkoord voor 
de thuisploeg en werd er uiteindelijk 
gewonnen met 24-15.

Dames Legmeervogels 
DA1 tegen KDO
De Kwakel/Uithoorn - Afgelopen 
weekend stond er voor de dames A1 
van Legmeervogels met als sponsor 
Trots Op Haar de streekderby tegen 
KDO op het programma. Legmeer-
vogels opende de score, maar KDO 
liet daarna zien dat ze, hoewel ze bij-
na onderaan staan, het Legmeervo-
gels absoluut lastig zouden maken. 
KDO nam een voorsprong van maar 
liefst 2-7. Daarna liep het bij Leg-
meervogels langzaam iets beter. Via 
een benutte strafworp en 2 mooie 
doelpunten vanuit de hoek, kroop 
Legmeervogels langzaam dichter-
bij (5-7), maar verder liet KDO Leg-
meervogels niet komen. KDO scoor-
de voor vijfde maal vanaf de linker-
opbouw. Legmeervogels scoorde 
daarop vervolgens vanuit een break, 
waarop KDO direct een antwoord 
had (6-9). Vanuit het midden scoor-
de Legmeervogels tweemaal op rij 
(8-9), maar waarna KDO direct weer 
liet zien dat ze zich niet zomaar lie-

ten inpakken door Legmeervogels. 
Voor de rust scoorde Legmeervo-
gels dan toch nog eindelijk de ge-
lijkmaker (11-11). Na de rust speel-
de Legmeervogels voor de tweede 
maal in ondertal en weer lukte het 
KDO om een voorsprong te nemen 
van drie doelpunten (11-14). In de 
volgende fase, ongeveer halverwe-
ge de tweede helft, herpakte Leg-
meervogels zich wonderbaarlijk. Via 
een benutte strafworp, een break en 
een mooi doelpunt vanuit de hoek, 
kwam Legmeervogels weer op gelij-
ke hoogte (14-14). Daarna was het 
verweer van KDO gebroken.
Legmeervogels nam een voorsprong 
van twee doelpunten, KDO scoor-
de nog eenmaal tegen, daar Leg-
meervogels weer in ondertal speel-
de, waarna Legmeervogels viermaal 
op rij scoorde (20-16). Legmeervo-
gels bepaalde uiteindelijk de stand 
op 24-20.

Familie van Rijn winnaar eerste
voorronde Quakeltoernooi

De Kwakel - Tijdens de eerste 
voorronde avond van het 28ste Qua-
keltoernooi streden de volgende 
teams voor een finaleplaats: sv Bal 
op het Dak, Slotstadboys, Beunha-
zen, de Toekomst, sv BSM en Fami-
lie van Rijn. De 1e wedstrijd tussen 
Bal op het Dak en Slotstadboys ein-
digt in 8-1 voor Bal op het Dak, een 
eenvoudige zege. Hierna speelt de 
Toekomst tegen de Beunhazen, een 
team uit Nieuwveen.
De Toekomst wint deze wedstrijd 
met speels gemak: 4-0. Familie van 
Rijn, winnaar van het toernooi vorig 
jaar, opent dit jaar tegen BSM. Fami-
lie van Rijn heeft het meeste balbe-
zit, maar BSM laat zien dat het wel 
degelijk aardig kan voetballen. Ze 
komen zelfs op 1-0 door een prach-
tig doelpunt, achter het standbeen 
langs! Kort daarna wordt het al 2-0 
wat een verrassing genoemd mag 

worden. 2 minuten voor tijd scoort 
Familie van Rijn de aansluitingstref-
fer en vlak daarna zelfs de gelijkma-
ker. Iedereen denkt aan een gelijk-
spel, maar 20 seconden voor het ein-
de wordt het nog 3-2 voor BSM door 
een ongelukkig eigen doelpunt. 
In de 2e speelronde wint Bal op het 
Dak van de Beunhazen met 3-1 en 
wint de Toekomst met 1-0 van BSM. 
Familie van Rijn speelt met Slotstad-
boys: 6-2. 
De 3e speelronde begint met Bal op 
het Dak tegen de Toekomst. De Toe-
komst wint deze wedstrijd met 4-1. 
BSM wint ook met 4-1 van Slot-
stadboys en Familie van Rijn wint 
met 6-0 van de Beunhazen. Hier-
door gaat de Toekomst na 3 speel-
ronden met 9 punten aan de leiding, 
gevolgd door Bal op het Dak, BSM 
en van Rijn met allen 6 punten.
Verliezen

rende wedstrijd. Er worden tijdens 
de zaalcompetitie twee wedstrijden 
per zaterdag gespeeld en Pinoké 
MB1. Deze wist zijn eerste wedstrijd 
met 10-3 te winnen van Rood-Wit 
uit Alkmaar. 

Coach Wouter Mooij had voor de-
ze wedstrijd de meisjes goed voor-
bereid, maar onder de supporters 
was de doelstelling de schade be-
perkt te houden. Toch werd het een 

totale andere wedstrijd die iedereen 
had verwacht. Pinoké was de betere 
ploeg, alleen Qui Vive speelde slim-
mer. Pinoké nam een terechte voor-
sprong, alleen door de werklust van 
Qui Vive werd de rust bereikt met 
1-1 stand. Daarna maakte de coach 
van Pinoké een fout, te snel met een 
vliegend keepster te spelen, waar 
Qui Vive volledig van profiteerde. 
Binnen 10 minuten stond Qui Vi-
ve met 3-1 voor en moesten zij de-
ze laatste 10 minuten gaan verdedi-
gen. Wederom wist de keepster van 
Qui Vive een glansrol te vertolken. 
Uit de 8 strafcorners wist de tegen-
stander nog de 3-2 te maken, maar 
ook Qui Vive kreeg nog kansen om 
de scoren te verhogen. In de laat-
ste minuten wisten de meisjes van 
Qui Vive geen tegengoal meer te in-
casseren, waardoor en een terechte 
overwinning werd behaald. Qui Vi-
ve staat na twee wedstrijden ach-
ter Amsterdam op de tweede plaat-
sen. Manager Judith Swart en trai-
ner Wouter Mooij hebben een groep 
getalenteerde meiden tot hun be-
schikking, waar in de rest van de 
competitie heel veel van verwacht 
kan worden. Gesponsord door Ra-
boBank en OZ Export moet dat ze-
ker gaan lukken. 
Foto: Willem Kleinendorst

Bal op het Dak neemt het in de 4e 
speelronde op tegen BSM. BSM be-
gon het toernooi sterk maar kan dit 
sterke begin geen vervolg geven. Ze 
verliezen met 3-0. Dan de wedstrijd 
tussen de 2 sterkste teams van de 
avond: de Toekomst tegen Familie 
van Rijn.
In deze wedstrijd is Familie van Rijn 
duidelijk de bovenliggende partij. 
Chiel Kok scoort na een minuut of 5 
de 1-0 en 5 minuten later is het Mat-
thijs van Rijn die uit een vrije trap de 
2-0 aantekent.
De Toekomst probeert wat terug te 
doen, maar de scherpte is er deze 
wedstrijd niet. Uiteindelijk wordt het 
zelfs 4-0. De Beunhazen wint met 
3-1 van Slotstadboys. 
Door deze resultaten zijn er nog 2 
ploegen die in aanmerking komen 
voor de overwinning: Familie van 
Rijn en de Toekomst. Familie van 

Rijn speelt zijn laatste wedstrijd te-
gen Bal op het Dak. Bij winst zijn ze 
verzekerd van de 1e plaats. Na 5 mi-
nuten komen ze op 1-0 en vlak daar-
na wordt het al 2-0. De wedstrijd lijkt 
gespeeld, maar een paar minuten 
voor het einde maakt Bal op het Dak 
de 2-1. Familie van Rijn lijkt niet van 
slag maar komt vlak voor het einde 
goed weg als Bal op het Dak een 3 
tegen 1 situatie voor het doel Fami-
lie van Rijn niet goed uitspeelt en de 
kans op 2-2 laat liggen.

Door deze uitslag is Familie van Rijn 
niet meer te achterhalen door de an-
dere ploegen en winnen dus de 1e 
voorronde, hierdoor zijn ze geplaatst 
voor de finale op 8 februari. De laat-
ste wedstrijden, Beunhazen–BSM 
2-9 en Slotstadboys–de Toekomst 
0-5, zijn daardoor niet meer van be-
lang.

Legmeervogels C3 zaterdag 
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Zaterdagmiddag was 
het erop of er onder. De nummer 
één (RKVIC C1) tegen de nummer 
twee (Legmeervogels C3) dus het 
kampioenschap werd op in de laat-
ste wedstrijd in een onderling duel 
beslist. In aanloop naar deze wed-
strijd waren de jongens natuurlijk 
nerveus, ze konden immers kampi-
oen worden. De eerste helft waren 
er aan beide zijde kansen, er werd 
door de teams flink gebikkeld.
Er vielen geen doelpunten in de eer-
ste helft dus de rust werd gehaald 
met een brilstand, 0-0. In de rust 
werd in de kleedkamer duidelijk ge-
maakt dat er moest worden gewon-
nen om kampioen te worden en dat 
er moest worden gevoetbald om 
een kans te maken. Positiespel, kij-
ken waar de ruimtes lagen etc. De 

scheidsrechter floot voor het begin 
van de tweede helft en je zag dat 
Legmeervogels had begrepen waar-
om het in de eerste helft zo moeilijk 
ging. De C3-voetbalmachine begon 
weer te lopen en het liep weer als 
een zonnetje. Nadat het eerste doel-
punt werd gescoord ging het snel 
en verdween bij de tegenstander 
de moed in de schoenen. Het was 
in het veld en buiten het veld feest. 
De jongens van Legmeervogels C3 
liepen na elk doelpunt te feesten in 
het veld en natuurlijk deden de ou-
ders vrolijk mee aan de lijn. Het ene 
doelpunt na het andere vloog er-
in en het kampioenschap werd op 
grootse wijze binnengehaald. Met 
een eindstand van 8-0 is er niet veel 
op af te dingen dat de overwinning 
met overtuiging is geweest en Leg-





UWTC lid Bas de Bruin 
sterk in Amersfoort
Uithoorn - Zaterdag 7 decem-
ber hebben er 9 UWTC leden mee-
gedaan aan de nationale veldrit in 
Amersfoort, in de bossen vlakbij de 
dierentuin. Mooi droog (helaas voor 
de modderspecialisten), veel sin-
gletrack, een zandstrook en enkele 
pittige klimmetjes maakte het par-
cours erg snel. Bij de amateurs reed 
Bas de Bruin wederom naar het po-
dium. Ondanks dat Bas ziek geweest 
was weer een mooie derde plaats in 
een heel sterk veld. Overige uitsla-
gen amateurs: 21 Luuk van Vliet, 
28 Dennis Moolhuijsen, 37 Henk 
de Jong. Bij de dames reed Lore-
na Wiebes weer mooi in de midden-
moot mee als eerste jaars nieuwe-
ling, 25e. Bij de Masters: 23 Pieter 
Heidema en 48 Rene Wiebes. Bart 
de Veer mocht als junior iets eerder 
starten dan de nieuwelingen, maar 
na een ronde kwam hij midden tus-
sen de nieuwelingen te rijden. Bart 
is meer een liefhebber van mod-
der parkoersen dan de snelle rond-
jes, en moest genoegen nemen met 
de 35e plek. Als laatste ging Joost 
Spring intVeld van start bij de elite 
en Joost reed naar plaats 21.

Veldrit de Bult
Jeugdrenner Mees van Smooren-
burg reed op zaterdag op het mooie 
parcours de Bult van Swift in Leiden. 
Zoals de naam al zegt zitten er be-
hoorlijke bulten in het parcours die 
vaak niet allemaal fietsend te ne-
men zijn. Bij categorie 3 reed Mees 
naar een hele mooie 7e plaats.

ACC DTS
Op zondag 8 december de ACC bij 
DTS. Dit jaar zonder het steile talud 
langs de snelweg en de uitdagen-
de glibberige bruggetjes. Wel veel 
grasstroken die aan het eind van 
de wedstrijd steeds zwarter wer-

den en een korte zandstrook. Hier-
door was het parcours veel minder 
zwaar dan de editie van 2012. Bij 
de 40- ging de winst naar profren-
ner Niki Terpstra op de mountain-
bike. Voor een aantal renners was 
dit de 2e wedstrijd van het week-
end. Waarbij Mees het ook van-
daag weer goed erg deed! Door zijn 
derde plaats staat Mees nu op een 
mooie 2e plaats in het tussenklas-
sement. De jeugd was vandaag ma-
tig vertegenwoordigd bij de ACC en 
dit kwam omdat er vandaag het ui-
tje van de jeugdrenners op het pro-
gramma stond. Deze jaarafsluiting 
van de jeugdleden wordt altijd ge-
sponsord door autobedrijf Rovemij. 
Hierdoor besloten Sven Nijhuis en 
Menno van Capel om aan de club-
cross mee te doen in plaats van de 
ACC. Uitslagen: jeugd cat 1-4: 3 
Mees van Smoorenburg. Jeugd cat 
5-7: 8 Ian vd Berg. 40-: 11 Bart de 
Veer. 40+: 15 Sjon vd Berg, 22 Ge-
rard de Veer, 24 Rene Wiebes. nieu-
welingen/dames: 12 Lorena Wiebes

Uitslag clubcross van 1 dec
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Dennis 
Moolhuijsen, 3 Maarten Schaven-
maker
40+: 1 Harry v Pierre, 2 Marcel Ver-
steeg, 3 Cock Fangmann
10-11-12 jaar: 1 Sem Knook, 2 Joyce 
de Rijk, 3 Jesse Versteeg
8-9 jaar: 1 Bo Versteeg
13-14-15 jaar: 1 Roberto Blom

‘Pinnen, ja graag’ deelt 
cadeautjes uit in Uithoorn
Uithoorn - Klanten die op maan-
dag 16 december aanstaande tus-
sen 15.30 en 16.30 uur boodschap-
pen doen bij Albert Heijn Jos van 
den Berg én pinnen krijgen een ca-
deautje. Aanleiding is de actie ‘Kei-
hard voor 1 miljard’ die het record 
wil neerzetten van 1 miljard pinbe-
talingen over heel 2013 in de Ne-
derlandse supermarkten. De su-
permarkten hopen voor de Kerst dit 
magische getal bereikt te hebben. 
Klanten betalen steeds vaker met 
hun betaalpas in de supermarkt. Elk 
jaar neemt het aantal pinbetalingen 
toe. Tussen 2005 en 2012 verdub-
belde het aantal pinbetalingen roy-
aal tot 933 miljoen eind 2012. Dat 
komt vooral doordat klanten ook 
kleine aankopen vaker pinnen. Van 
de supermarkten mag dit nog meer 
een gewoonte worden. 
Eén van de pinnende klanten wint 

tijdens het genoemde uur de hoofd-
prijs: een gratis boodschappenpak-
ket aangeboden door de super-
markt. De supermarkt stelt boven-
dien 16 boodschappenpakketten ter 
beschikking aan de Voedselbank. 

Schoolkinderen
Ook Maestro, het merk achter de 
meeste pintransacties in Nederland, 
draagt bij aan de actie. Als de 1 mil-
jard vóór kerst wordt gehaald, dan 
stuurt de organisatie 150.000 maal-
tijden naar schoolkinderen in ont-
wikkelingslanden. Dat gebeurt via 
het Wereldvoedselprogramma van 
de Verenigde Naties. De deelne-
mende supermarkt draagt het Su-
per Supermarkt Keurmerk. Met het 
SSK laten zelfstandige supermarkt-
ondernemers zien dat zij een duur-
zaam beleid voeren in en rond hun 
supermarkt.

Uithoorn - Sinterklaas is nog maar 
net terug naar Spanje of de kin-
deren van Jenaplanschool ’t Start-
nest beginnen al aan het volgende 
feest. De hele school is de afgelo-
pen dagen door ouders en team in 
kerstsfeer gebracht. Vandaag staat 
de weekopening ook in het teken 

van het kerstverhaal. Teamleden le-
zen het kerstverhaal van Dick Bruna 
voor en op het podium is de kerst-
stal nagemaakt. De woensdag voor 
de vakantie is het de beurt aan een 
groep kinderen  om op het podium 
te staan tijdens de jaarlijkse kerst-
musical. 

Sfeervolle weekopening 
kerstmis op ‘t Startnest

Inbraken in 
woningen
Uithoorn - Op donderdag 5 de-
cember is tussen acht uur in de 
ochtend en twee uur ‘s middags in-
gebroken in een woning in de Car-
tografilaan. Dieven hebben het ci-
linderslot in de voordeur verbro-
ken. Alle ruimtes in het huis, inclu-
sief de kasten, zijn doorzocht. De in-
brekers zijn er vandoor gegaan met 
sieraden. Op zondag 8 december is 
tussen vijf uur ‘s middags en tien 
uur in de avond ingebroken in een 
woning in de Herman de Manlaan. 
Hier hebben de dieven het cilinder-
slot van de achterdeur uitgeboord. 
Alle kamers in het huis zijn door 
de inbrekers bezocht. Gestolen zijn 
sieraden. Op maandag 9 december 

rond half twaalf in de avond ont-
dekte een bewoner van de Zijdel-
weg dat er ingebroken was in zijn 
woning. Aan de achterzijde zijn die-
ven over de schutting geklommen. 
Via een raam op de eerste verdie-
ping zijn zij het huis ingegaan. Al-
le ruimtes zijn bezocht door de in-
brekers. Vooralsnog mist de bewo-
ner geen spullen.

Telefoon gestolen
Uithoorn - Op maandag 9 decem-
ber is tussen half drie en drie uur in 
de middag de telefoon van een be-
zoeker aan het Amstelplein gestolen. 
Het mobieltje is weggenomen uit de 
rugzak van de eigenaresse. De rits 
van de tas was open gemaakt.

Winkeldieven in kraag gevat
Uithoorn - Op woensdag 4 de-
cember rond vier uur in de mid-
dag is op het Amstelplein een win-
keldief op heterdaad betrapt. Perso-
neel zag een man goederen wegne-
men. Er werd alarm geslagen, waar-
na de man, een 56 jarige Utrechte-
naar, er snel vandoor ging. De ach-
tervolging werd ingezet. Het zat de 
winkeldief niet mee, buiten liepen 
hij rechtstreeks in de armen van een 
agent. De man had voor een bedrag 
van zo’n 8 euro aan spulletjes ach-
terover gedrukt. Er is proces-ver-
baal opgemaakt. Op zaterdag 7 de-
cember is om drie uur in de middag 

op het Zijdelwaardplein ook een 
winkeldief op heterdaad betrapt. 
De 69 jarige Uithoornaar dacht er 
ongezien vandoor te kunnen gaan 
met zakjes kruiden voor een totaal-
bedrag van zo’n 6 euro. Van justitie 
mocht de man kiezen uit een boete 
van 240 euro of een taakstraf van 18 
uur. De 69 jarige heeft voor het laat-
ste gekozen. Op maandag 9 decem-
ber om negen uur in de ochtend is 
opnieuw een winkeldief betrapt op 
het Zijdelwaardplein. Deze 66 jarige 
man uit Amstelveen kreeg van jus-
titie een transactie en moest direct 
190 euro betalen.

Op zoek naar werk?personeelgevraagdm/v

DFD De Financiële Dienstverleners

Missie verzekerd. Al 20 jaar is DFD landelijk dé specialist op het gebied 
van het verzekeren van militairen en hun gezin. DFD staat voor maatwerk 
en onafhankelijkheid in financieel advies. 

Verzekeren • Hypotheken • Sparen 
www.dfd.nl

Voor meer informatie over de functie financieel adviseur kunt u contact 
opnemen met ons kantoor via

telefoonnummer (040) 20 73 103 of e-mail: personeel@dfd.nl. 

Uw sollicitatie met CV kunt u zenden aan: 
DFD, Postbus 354, 5550 AJ  Valkenswaard.

Allround Financieel adviseur (m/v)
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats van huis uit in de 
middag- en avonduren (40 uur). De zaterdag maakt deel uit van de 
werkweek.

Voor de regio Amsterdam en omgeving zoeken wij per direct een full-time:

Uw hoofdtaken zijn:
Het geven van persoonlijk en onafhankelijk financieel advies in 
relatie tot verzekeringen, hypotheken en sparen aan (potentiële) 
particuliere klanten;
Behouden en beheren van uw klantenportefeuille;
Actief werven van nieuwe klanten en het zelfstandig uitbreiden 
van de eigen klantenportefeuille, zelfstandig agendabeheer;
Alert zijn op marktontwikkelingen;
DFD op een professionele wijze uitdragen;
Een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit 
van de organisatie.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die:
Beschikken over een MBO/HBO werk- en denkniveau; 
In bezit zijn van Wft Schade (particulier), Wft Leven (of gelijk-
gesteld diploma), Wft Hypotheken (of gelijkgesteld diploma) en 
hun PE tot en met 2011 - 2012 hebben gehaald;
Over aantoonbare commerciële vaardigheden beschikken en 
enkele jaren praktijkervaring hebben in het geven van persoonlijk 
financieel advies. 
In staat zijn langdurige, op hoogwaardige kwaliteit gebaseerde   
klantrelaties aan te gaan;
Ervaring hebben met het gebruik van hypotheeksoftware          
(ÈFDÉCÉ) en andere relevante kantoorautomatisering; 
In bezit zijn van rijbewijs B.

Wij bieden:
Een ambitieuze werkkring waarin u in een open cultuur zelfstan-
dig kunt werken;
Een goed, marktconform basissalaris;
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een auto en mobiele telefoon van de zaak en moderne               
automatiseringsmiddelen.
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GEZOCHT

ZELFSTANDIG
WERKEND KoK

Kudelstaartseweg 222 
Kudelstaart

www.restaurant-jones.nl
0297-341 836

Restaurant Jones is per direct op zoek naar 
een zelfstandig werkend kok, in fulltime 
dienstverband. 

Heb je ervaring in soortgelijke restaurants, 
ben je creatief, verantwoordelijk en vind je 
het leuk om in een klein team te werken.

Stuur dan je cv en motivatie naar:
info@restaurant-jones.nl

Wij zijn op zoek naar een
verkoper/verkoopster
Keurslagerij Wim Stronkhorst is een ambachtelijke slagerij 
en eetwinkel. In ons bedrijf staan kwaliteit en klantvriende-
lijkheid hoog in 't vaandel. Heb je ervaring in de verkoop en 
beheers je de Nederlandse taal goed? Ben je gedreven, wil 
je werken in een prettige sfeer en een afwisselende functie 
(van 20 uur per week>do/vr/za) in verkoop en productie?

Reageer dan
en werk mee in onze mooie eetwinkel,
vol lekkere producten!

T.a.v. Bernadette Stronkhorst
Email: teamstronkhorst@gmail.com

Wim Stronkhorst, Uw Keurslager
Dorpsstraat 36, Ouderkerk aan de Amstel

Rookworst 
(goed) gekeurd 

Max. 2 gratis rookworsten per klant.
Aanbieding geldig van 4 t/m 9 oktober 2010.

Tijdens de landelijke rookworstkeuring is 
onze rookworst met goud bekroond! De 
heerlijke smaak, voortreffelijke geur, en 
mooie goudbruine kleur werden door de 
deskundige keurmeesters goed gewaar-
deerd. Kom nu zelf onze ambachtelijke 
rookworst proeven. 

2e rookworst 
GRATIS

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Uithoorn Avia Zijdelwaard - Heijermanslaan
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

Gevraagd:
Gebruikt u uw oude racefiets 
niet meer? Ik kom hem graag 
ophalen, eventueel kl vergoe-
ding. 
Tel. 0297- 282413
Te koop:
Nw. aanrechtbl. 180 cm €75,-. 
3 Zitsbank + 6 losse kussens 
€50,-.  
Tel. 0297- 778299
Te koop:
Dahlia knollen, prachtige 
zomerbloemen, hele zomer 
blauw/ paars/witte rand p.st. 
€4,-.  
Tel. 0297- 561638
Te koop:
2 Kersenhouten fauteuils 
van goede kwaliteit, moeten 
opnieuw bekleed, totaal €100,-. 
Kinderwagen eind jaren 70, 
bruin onderstel met afn.b. rieten 
mand  €50,-.    
Tel. 06- 23632677
Te koop:
Winterbanden voor Aygo C1 
107, mt. 155 x 65,  R14, profiel 
2x 3 mm + 2x 5mm, op stalen 
velgen €60,-.   
Tel. 06- 45491978
Gezocht:
Wie heeft mijn telefoon 
gevonden. Het is een Samsung 
Galaxy Young met een kobalt 
blauw hoesje. Goede beloning 
Tel. 0297-282435
*Te koop:
LAATSTE KANS: 2 Kaarten 
Tina Turner Experience Gele-
dome,  21 december 2013, 2 
stuks  t.e.a.b.  Tel. 06-44732687

Te koop:
Kettingkast 28”,  comp. ,  €12,50. 
Tel. 06-51041176
Te koop:
Bus Ministeck 4 bledden, voor-
beelden €5,-. Hamma ijsbak vol 
+ vormen €3,-. Actionman auto 
+ hond €10,-.  Tel. 0297- 282842
Te koop:
21 Triplex platen, 120 x 80 x 3 
cm., waterbest. p. st. €2,50.
Tel. 0297- 750188
Te koop:
Altrex all. ladder, 3 delig, werkb. 
lengte 7 mtr. l. per deel 2.70 
€95,-.  Tel. 0297- 286402
Te koop:
De Telegraaf, voor verzamelaar, 
25-06-1922 €25,-.Nw. Heren-
jack outdoor mt. XL, te klein 
gekocht €25,-. Tel. 0297- 273114
Te koop:
2 Zakken Puppy brokjes van 
Royal Canin voor Rottweiler a 
€55,- p. zak. 
Tel. 0297- 540382
Te koop:
Kamer voliere op wieltjes, h. 200 
x br. 103 x d. 80 cm €60,-. Pape-
gaaije op wieltjes €60,-. Oma 
fiets wil met rek €75,-.  
Tel. 0297- 262430
Te koop:
1 P. nw. zwarte damenschoenen 
mt. 38 van €160,- voor €25,-. 
1 P. bruin z.g.a.n. €10,- merk 
Vesters.  Tel. 0297- 264070
Te koop:
4 Zwenkwielen Ø 15,5 cm. €60,-. 
7 Zwenkwielen Ø 19 cm. €90,-. 
Tel. 0297- 281667
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De Kwakel – Deze week was het 
voor biljarters weer tijd voor een 
volledig bekerprogramma. De top-
10 presteerde hierin wisselend.
Koploper DIO deed wat een koplo-
per moet doen om bovenaan te blij-
ven en dat is winnen, ‘uit’ bij de Me-
rel/Heerenlux 4 werd het 2-7 voor 
DIO. De Kuiper/Wijk bleef hier wat 
bij achter. Zij speelden uit bij Cens 
2 en wonnen met 4 tegen 5. Stieva/
Aalsmeer moest tegen de nr. 3, Bar 
Adelhof 1. De laatste blijft de kop-
loper keurig volgen door met 2-7 
te winnen. De Paddestoel 2 kwam, 
door met 8-1 van ASM 1 te winnen 
zelfs nog een puntje dichter bij de 
koploper. De Schans & Lutis Venti-
latie liet het deze week even liggen. 
De Kromme Mijdrecht was met 7-2 
te sterk. Onze Vrijheid/Biljartmakers 
bleef ook in het spoor door uit bij de 
Paddestoel 3 met 2-7 te winnen. De 
Paddestoel 1 moest het, tegen een 
sterk spelend ASM 3, met 7-2 afleg-
gen. Alleen Peter Jongerling haalde 
2 punten voor zijn team binnen.
De Springbok 1 handhaafde ook 
zijn plek in de top 10 door uit bij Bar 
Adelhof 2 met 2-7 te winnen.
Doordat de Paddestoel 3 thuis met 
7-2 verloor van Onze Vrijheid/Bil-
jartmakers en ASM 3 thuis met 7-2 
won is de rode lantaarn op dit mo-
ment alleen in handen van de Pad-
destoel 3.
Cens 1 was geen partij voor de Me-
rel/Heerenlux 2, slechts 1 punt kon-
den zij zelf houden, de andere 8 wa-

ren voor de Merel/Heerenlux 2. De 
Springbok 2 moest tegen de Me-
rel/Heerenlux 1 en kwam net te kort 
voor de winst in deze partij, uitslag 
4-5. ASM 1 tegen de Merel/Heeren-
lux 3 werd met 5-4 gewonnen door 
de thuisclub.
Uiteraard was er ook deze week 
nog een snelle partij en een hoog-
ste serie. Beide waren deze week, 
met 14 beurten en een serie van 50 
(33,33%) voor John Vrielink,

Wie heeft de langste 
adem bij BVU
Uithoorn - Op maandag 2 decem-
ber speelde Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) de 4e en tevens voor-
laatste ronde in de 2e parencompe-
titie. Met een prachtige score van 
bijna 64% verbaasden Wim en Mar-
cel vriend en vijand en stijgen hier-
door maar liefst van 9 naar 3 in het 
algemeen klassement. Greet en 
Henk kunnen niet meer verliezen, 
wederom een hoge score, 58,75%, 
en zij verstevigen daarmee hun lei-
dinggevende positie. Dat Ans en Lia 
kunnen bridgen bewijzen zij met 
hun 3e plaats en 56,25%. Zij stij-
gen één plaatsje, maar kunnen de 
koppositie haast niet meer overne-
men van Greet en Henk. Hoge sco-
res betekenen ook lage scores. Zo 
vestigt een aantal gerenommeerde 
paren zich regelrecht in degradatie-
gevaar. Vanaf plaats 8 tot en met 13 
kan er nog van alles gebeuren. Vol-
gende week zullen zij weten wie de 
langste adem heeft en het dus net 
heeft gered. In de B-lijn blijken To 
en Gijs een goed -tijdelijk- koppel te 
zijn. Wederom een score in de 60, 
maar liefst 64,58%. Ook Andrew en 
Ton hadden blijkbaar hun dag, met 

60,42% werden zij tweede en ste-
gen daarmee 2 plaatsjes in de to-
taalstand. Jeanette en Map wisse-
len toppen met nullen, bungelden 
zij vorige week nog onderaan van-
daag de 3e plaats met 55,90%. In 
de totaalstand stijgen zij dan welis-
waar 2 plaatsen, maar door het wis-
selvallige spel zijn zij geen bedrei-
ging voor absolute toppers Tineke 
en Anke. Die kunnen zich een wat 
mindere avond permitteren, nou ja, 
54,82% menigeen zou er blij mee 
zijn. De dames, die door een onge-
lukkige vorige competitie in de B te-
recht zijn gekomen, laten duidelijk 
zien graag terug te willen naar de A. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor Leo 
en Henk, weliswaar een 9e plaats 
met 51,39%, maar hun promotie-
plaats is bijna zeker. Nog even een 
goede ronde volgende week en zij 
zijn weer terug in de A-lijn.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg. Omdat er gewerkt wordt 
met BridgeMate is de uitslag be-
kend wanneer het laatste spel is in-
gevoerd.

Wordt ú rummikubkampioen 
van De Kwakel en omstreken?
De Kwakel - Wilt u rummikampi-
oen van De Kwakel en omgeving 
worden? Doe dan mee met het 5de 
open ALS rummikubtoernooi, Dit 
toernooi wordt georganiseerd op rij-
dag 17 januari bij sv KDO om 19.30 
uur. Het inschrijfgeld ad 10 euro in-
clusief koffie met iets lekkers zal in 
zijn geheel ten goede komen aan de 

ALS stichting. Tevens zal er een lo-
terij plaatsvinden waarbij u prachti-
ge prijzen kunt winnen.
Kijk voor meer informatie over de-
ze actie en de ziekte op: www.als-
teams.nl/het-open-als-rummikub-
toernooi. Bent u verhinderd? Dan 
is een donatie via de site van har-
te welkom.

Bridge bij ABC 
Uithoorn - Er werd aan 13 tafels 
gebridged, 7 in de A-lijn en 6 in de 
B-lijn, met helaas een stilzittersron-
de in de A-lijn, om dat iemand op de 
ochtend van de wedstrijd nog moest 
afzeggen. Onmiddellijk kwam dege-
ne die de eerste ronde stilzat vragen 
of in het vervolg degene die eerst 
stilzit gewaarschuwd kan worden, 
zij kunnen dan wat later van huis 
gaan. In dit geval was dat zeker ten 
goede gekomen aan het spel van dit 
paar, want na een aantal goede uit-
slagen belandden zij nu op de laat-
ste plaats.

In de A-lijn was het echtpaar Leny 
en Jan v.d. Schot eerste met 61,25%, 
zij presteren weer zoals van hen 
verwacht wordt of is het zo dat ie-
dereen toch een beetje onder de 
indruk is om tegen de voorzitter te 
spelen.
Tweede is het echtpaar Ria en Joop 
Smit geworden met precies 55%, na 
de eerste plaats van vorige week 
een sympathiek gebaar om nu een 
keer een ander te laten winnen. Ge-

deeld derde zijn het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey en het 
echtpaar Henny en Lucas v.d. Meer 
met 53,75%. Het is toch frappant dat 
twee van de vier paren vorige week 
nog de laatste en voorlaatste plaats 
behaalden. Dit is een teken voor ie-
dereen, het kan wel als je er maar 
in gelooft.
Hier is het paar Corry Boomsma en 
Bibet Koch eerste geworden met 
63,33%, een goede prestatie na een 
derde plaats vorige week, nu een 
eerste plaats. Goede tweede is het 
paar Nelly de Ruiter en Arnold van 
Dijk met precies 60%. Zal er nu uit-
komen wat iedereen van dit paar 
verwachtte? Derde is geworden 
Thea de Kruyk en Beb Soppe met 
75,92%, dit paar is ook aan een op-
mars bezig. 

Als u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in ‘t Buurtnest. Ook 
solospelers zijn van harte welkom. 
Bridgeclub ABC speelt elke donder-
dag vanaf 9.00 uur in ‘t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan 59. 

Comhan Holland sponsort jeugd 
G-voetballers van KDO
De Kwakel - De laatste wedstrijd 
van het najaar 2013 werd zoals 
verwacht een lastige opgave. Bei-
de teams hebben een betrouwbare 
keeper op doel staan, dus voor de 
spelers is het heel lastig om te sco-
ren. KDO begon voortvarend aan 
het duel. Na een afgeslagen aan-
val van Only Friends ging Omar snel 
met de bal naar voren. Hij stelde 
Stijn in de gelegenheid om de score 
te openen voor KDO 1-0. 
In de 1e helft had KDO de score 
moeten uitbreiden. Ze hadden op 
dat moment het betere van het spel 
maar verzuimden te scoren. Kan-

sen voor Stijn, Dylan en Luca wer-
den vakkundig door de keeper van 
Only Friends onschadelijk gemaakt.
Het middenveld van KDO (Daniël, 
Chris, Joël en Harm) verzorgde het 
storende werk en de opbouw voor 
de aanvallers. Ruststand werd be-
reikt met een kleine voorsprong. Na 
de pauze bleek Only Friends met 
een aantal omzettingen in de op-
stelling steeds gevaarlijker te wor-
den. Een aantal corners werden 
door keeper Beau uit de doelmond 
geranseld. Timo, Omar en Mark ver-
dedigden voortreffelijk en zorgden 
dat de stand in het voordeel van 

KDO bleef. De opbouw aan de rech-
terkant met Timo als beginpunt ver-
liep vandaag voortreffelijk. Dit kon 
jammer genoeg niet in meer doel-
punten worden uitgedrukt.
Het publiek stond billenknijpend 
langs de lijn. Konden ze de voor-
sprong vasthouden? Helaas, in de 
laatste minuut van de wedstrijd was 
er toch nog een klein slippertje bij 
KDO waardoor de bal in het doel 
rolde. Eindstand 1-1. Deze wed-
strijd had alles in zich. Inzet, vecht-
lust, doelpogingen, spanning een 
echte thriller dus, met een terech-
te uitslag. 

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Aanstaande zaterdag-
avond 14 december organiseert 
stichting Serviam weer een gezellige 
bingoavond in het KNA gebouw aan 
het Legmeerplein. De zaal is open 

vanaf 19.00 uur en er zal om 20.15 
uur worden gestart. Op deze avond 
kunt u weer vele mooie en leuke 
prijzen winnen, of als hoofdprijs een 
van de bekende enveloppen.

Op de foto het kampioensteam KNVB Najaarscompetitie 2013 Legmeervogels C3. Van links naar rechts /boven: 
Peter van Stijn (coach), Bilan Mohammed, Mirco Nieberg, Pim van Straathof, Stefan Roelofsma, Dion Ploeg, Jordi 
Sloothaak, Jorian Hoogduijn en Mark Hoogduijn (coach). Onder: Sander Smit, Quinten van Stijn, Yannick Mahieu, 
Nick Mayenburg, Luc Landman, Senza Burger en Edwin van Houte.

LMV C3 (zondag) wordt kampioen 
Najaarscompetitie

Uithoorn – Zondag 8 december 
won Legmeervogels C3 (zondag) 
overtuigend van KDO C3 met 6-1. 
Door deze beslissende wedstrijd te 
winnen werden de Legmeervogels 
kampioen van de KNVB Najaars-
competitie West I. In de afgelopen 
maanden werden 9 wedstrijden ge-
speeld, waarvan er maar liefst 8 wer-

den gewonnen. Er werden 37 doel-
punten voor gescoord en 12 doel-
punten tegen geïncasseerd. Gewel-
dig gespeeld!

De spelers van het winnende team, 
dat onder leiding van coaches Pe-
ter van Stijn en Mark Hoogduijn dit 
resultaat behaalden, werden na de 

wedstrijd in het clubgebouw van de 
Legmeervogels gehuldigd. 
Club official Henny Snel reikte de 
welverdiende medailles uit. Ook 
mochten de spelers een prachtig 
gedenkbeeldje in ontvangst nemen. 
“Dit is helemaal verdiend. LMV C3 is 
uitgegroeid tot een prachtig team!” 
aldus een van de vaste supporters.

Spanning spitst zich toe bij 
viertallen BC De Legmeer
Uithoorn - Bij alle koplopers in de 
viertallenlijnen zijn de verschillen 
ten opzichte van elkaar gering na 
vier wedstrijdavonden.
In de A-lijn eindigden de teams van 
Egbers en de Vroom met de maxi-
male score van 20 punten als ge-
deeld eerste. Team Timmer liet het 
gaatje echter niet te groot worden 
en bleef met 19 punten goed bij. 
Team ten Brink scoorde weliswaar 
uitstekend met 18 punten maar zag 
Egbers en Timmer toch weer een 
ietsje weglopen. De stand is hier: 
1 Egbers met een totaal van 75, 2 
Timmer met 72, 3 ten Brink met 68. 
Team de Vroom blijft met 61 nog iets 
achter, maar het is nog lang niet ge-
daan!
In de B-lijn moest team Visser de 
eerste plek nu delen met team de 
Jonge, beiden kwamen op 17 pun-
ten uit. Ook de nummers twee be-
reikten dezelfde score, team van 
Liemt en team Voogel haalden bei-
den 13 punten op. De stand is hier: 
1 team Visser met 71, 2 De Jonge 

met 68, 3 van Liemt met 44 en 4 Sel-
man met 41. Ook hier is de nr. één 
nog niet zeker, het verschil van drie 
kan zomaar verdampen.
In de C-lijn trok team De Weerdt 
aan het langste eind met 15 pun-
ten. Team Belderink en team Bijls-
ma deelden plek twee met voor ie-
der 10 punten. Team de Weerdt gaat 
hier aan kop met een totaal van 49, 
met vlak daar achter de teams van 
Belderink en De Jong met respec-
tievelijk 47 en 45 punten.
De laatste competitieavond staat in 
het teken van de finale van de eer-
ste ronde paren.
Dus billen knijpen voor een eufori-
sche kerst of wegzinken in de don-
kere dagen daarvoor!
Wilt u dit ook eens ervaren, kom dan 
eens langs bij Bridge Club de Leg-
meer. Ze spelen iedere woensdag-
avond in de barzaal van sporthal de 
Scheg vanaf 19.45 uur.
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon: 0297 567458.

KDO 2 vergeet zichzelf in 
slotfase
De Kwakel - Na drie overwinnin-
gen op rij speelde het tweede van 
KDO afgelopen zondag de uitwed-
strijd tegen NFC 2. De ploeg uit Am-
stelveen en de Kwakelaars hadden 
voorafgaande aan de wedstrijd ne-
gen punten behaald. Kortom, er was 
sprake van een echte degradatie-
strijd in de 2e klasse D. 
In het begin van de wedstrijd kwam 
NFC furieus uit de startblokken. Na 
vijf minuten spelen kwam NFC dan 
ook verdiend op 1-0 toen er matig 
werd ingegrepen in de Kwakelse 
defensie. In het verloop van de eer-
ste helft gebeurde er niet veel op het 
Amstelveense kunstgrasveld, waar-
door er met een 1-0 stand de rust 
werd bereikt.
In de tweede helft golfde het spel op 
en neer. NFC kreeg een aantal mo-
gelijkheden op de 2-0, terwijl KDO 

er sporadisch gevaarlijk uit wist te 
komen. In de laatste tien minuten 
van de wedstrijd wist de ploeg van 
trainer Richard van Dijk wel gevaar-
lijk te worden, maar drie opgeleg-
de kansen werden door de Kwake-
laars gemist. Hierdoor verloor KDO 
2 met 1-0 in Amstelveen en kan zo-
doende de winterstop ingaan met in 
het achterhoofd dat het op de tien-
de plaats bivakkeert. 
De nummer elf degradeert, terwijl 
de nummer tien veroordeeld zal 
worden tot het spelen van een pro-
motie/degradatieduel. Het verbe-
terde spel in de afgelopen weken 
biedt gelukkig wel vertrouwen om 
na de winterstop voldoende pun-
ten te pakken om minimaal negen-
de te gaan worden en ook volgend 
seizoen verzekerd te zijn van reser-
ve tweede klasse voetbal.

Verschuivingen in de 
biljartbekertop

De donateurs slaan hun 
slag op de 14e december
De Kwakel - Zaterdagmiddag kun-
nen de damliefhebbers vanaf 13.00 
uur in ’t Fort de Kwakel terecht. De 
plaatselijke damvereniging Kunst & 
Genoegen organiseert dan voor de 
20e maal het donateursdamtoer-
nooi. Vele donateurs steunen de-
ze club al vele jaren met een dona-
tie van drie euro, hier is K&G erg blij 
mee. De damclub nam daarom het 
initiatief om wat terug te doen, dit 
is aangeslagen. Voor dit jubileum-
toernooi worden dan ook weer ve-
le donateurs verwacht die onderling 
een potje komen dammen. Ook voor 
de kinderen van de donateurs zal er 
een competitie georganiseerd wor-
den.
In de onderlinge competitie heeft 
Rob Broekman de koppositie van 
Wim Keessen overgenomen. Wim 
speelde remise tegen Adrie Voorn 
en Rob behaalde een moeizame 

zege op Jos Harte. Het was maan-
dagavond een mooie damavond in 
het fort, maar liefst zeven partijen. 
Henk Spring in het Veld kreeg van 
Wim Konst nog een klap toe, Henk 
was zaterdag namelijk tot ridder ge-
slagen. Leo Hoogervorst probeer-
de Piet Terlouw met een gambiet 
te verslaan, maar Piet was gewaar-
schuwd. Als Leo namelijk een schijf 
achterstaat is hij op zijn sterkst, Piet 
weerstond de storm en kon met re-
mise ontsnappen. 
In de onderste regionen vechten 
Jan Bartels en Bert van Wermesker-
ken voor hun eerste punten, steeds 
moeizamer komen hun opponenten 
tot winst tegen deze trouwe dam-
liefhebbers.
Top tien:
1 R Broekman 6-12
2 W Keessen 7-12
3 P Terlouw 7-11
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