
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Aanhoudingen 
voor hennepteelt
Uithoorn - Op maandag 7 de-
cember heeft de politie een in-
val gedaan bij een bedrijf aan 
de Handelsweg. Er was een 
sterk vermoeden dat in het 
pand hennep werd geteeld. De 
politie trof in totaal 2000 plan-
ten en hennepstekken aan. 
Deze zijn vernietigd. Appara-
tuur als kabels, potten en lam-
pen zijn in beslag genomen. De 
twee huurders van het pand 
zijn aangehouden. Het gaat om 
een 26 jarige man uit Hilversum 
en een 25 jarige man uit Den 
Bosch. Ze zitten nog vast voor 
verhoor
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Bestel nu online en krijg 
bovenop alle andere 
aanbiedingen nog een 
EXTRA VUURWERK 
KORTING VAN 10%. 
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extravuurwerkkorting VUURWERKWORLD
Aalsmeerderweg 249i, Aalsmeer

MARSKRAMER/VUURWERKWORLD
Dennenlaan 58, Zwanenburg
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VANAF HEDEN IS HET INLEVERADRES BIJ HET 
BENZINESTATION BIJ WINKELCENTRUM ZIJDELWAARD 

NIET MEER BESCHIKBAAR I.V.M. HET SLUITEN VAN DE SHOP.

U kunt uw gratis advertenties sturen naar Anselmusstraat 19, 
3641 AM Mijdrecht of digitaal opgeven via www.meerbode.nl

Overige kopij kunt u sturen naar: redactieuithoorn@meerbode.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING!

Kerstexpositie 2015

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

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

www.uithoorn.nl/bis

Uithoorn - De winter is nog ver 
weg en het ziet er dus niet naar 
uit dat het een witte kerst zal gaan 
worden dit jaar. Maar in en rond 
winkelcentrum Amstelplein is de ty-
pische kerstsfeer zaterdag en zon-
dag a.s. volop te proeven. Er is een 
complete kerstmarkt met meer dan 
35 verschillende deelnemers, ver-
deeld over vijftig marktkramen die 
een breed aanbod aan allerlei kerst-
artikelen, producten en vooral lek-
kers te bieden hebben. Er is echt 
veel te doen en voor elk wat wils! 
Natuurlijk is er een grote kerst-
boom, er zijn houten huisjes, de ‘Ho, 

ho, ho kerstman’ komt langs, u kunt 
genieten van de zangkoren ‘La-
ke District Sound’ en ‘Capo’s Pop-
koor’, passende muziek, glühwein, 
poffertjes, oliebollen, appelfl appen 
en wat verder de gezelligheid ver-
hoogt. Ook voor de kinderen zijn er 
leuke activiteiten gepland. Op za-
terdag kunt u de kerstmarkt bezoe-
ken van 14.00 tot 21.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. AH 
Jos van den Berg maakt als hoofd-
sponsor deze bijzondere kerstmarkt 
mogelijk en Lek Themadecoraties 
sponsort de aankleding van het 
evenement. Stichting Promotie Uit-

hoorn/De Kwakel heeft het kerst-
evenement breeduit onder de aan-
dacht gebracht. Vorig jaar bezoch-
ten naar schatting 15.000 belang-
stellenden uit Uithoorn en de wij-
de omgeving de kerstmarkt. Ieder-
een is ook dit keer van harte wel-
kom. Proef de sfeer! Winkelcen-
trum Amstelplein en de evenemen-
ten vindt u ook op Facebook. Wilt u 
meer weten wat en welke produc-
ten de kerstmarkt te bieden heeft, 
kijk dan op www.winkelcentrum-
amstelplein.nl/kerstmarkt-uithoorn. 
Klik vervolgens op Kerstmarkt 2015 
en de deelnemerslijst.

Bezoek de gezellige 
kerstmarkt op het Amstelplein

Regio - In de nacht van vrijdag 
11 december (20.00 uur) tot zater-
dag 12 december (06.00 uur) 2015 
wordt het aquaduct onder de Am-
stel in de provinciale weg N201 tus-
sen de gemeenten Uithoorn en De 
Ronde Venen afgesloten voor ver-
keer. 
De afsluiting is nodig voor het uit-
voeren van onderhoudswerkzaam-
heden. Door de afsluiting kan het 
verkeer aan beide kanten geen ge-
bruikmaken van de onderdoorgang 
bij de Amstel. Verkeer over de N201 
vanuit Aalsmeer richting De Hoef, 
De Ronde Venen en/of verder rich-
ting de A2, kan zijn weg vervolgen 
via twee opties waarvan er een de 

meest acceptabele is: afslag Zijdel-
weg, Koningin Máximalaan, Amstel-
plein en Prinses Irenebrug. In om-
gekeerde richting is dit ook de aan-
gewezen weg. Als minder wenselijk 
wordt gezien de Amsterdamseweg, 
de Thamerlaan, het stukje N196 
bij het Amstelplein en de Prinses 
Irenebrug. In omgekeerde richting, 
dus vanuit De Ronde Venen, kan 
dat op die manier ook, maar dan 
via de Prins Bernhardlaan, Amster-
damseweg en N201. Maar daar zul-
len de aanwonenden van het Tha-
merlint niet zo blij mee zijn. Overi-
gens wordt het verkeer met behulp 
van borden omgeleid. Het (nachte-
lijk) verkeer op de N201 moet daar-

door rekening houden met een wat 
langere reistijd.

Om de veiligheid en doorstroming 
van het aquaduct te kunnen garan-
deren, is het noodzakelijk dat het 
aquaduct regelmatig onderhouden 
wordt, laat de Provincie Noord-Hol-
land in haar berichtgeving weten. 
Gedurende de onderhoudswerk-
zaamheden dient het aquaduct af-
gesloten te worden om de veilig-
heid van het onderhoudspersoneel 
te kunnen garanderen en te zorgen 
dat de werkzaamheden snel kun-
nen worden uitgevoerd. 

(Vervolg elders in deze krant)

Amstel aquaduct dicht 
voor onderhoud

Samenwerking DUO+ 
defi nitief vastgesteld
Uithoorn - De gemeenteraden van 
de gemeenten Uithoorn, Diemen en 
Ouder-Amstel hebben donderdag 
26 november tijdens de raadsver-
gadering de laatste offi ciële beslui-
ten genomen voor de (gedeeltelijke) 
ambtelijke samenwerking in DUO+. 
Op de raadagenda’s stonden een 
wijziging van de gemeenschappe-
lijke regeling (GR), het bestuurlijk-
juridisch construct en de eerste be-
groting.
Belangrijk laatste besluit voor de 
samenwerking die op 1 januari 2016 
een feit wordt, was de eerste begro-
ting 2016-2019. Ook moesten de ra-
den nog besluiten over de juridische 
kant van het verhaal. Uithoorn, Ou-
der-Amstel en Diemen brengen hun 
bedrijfsvoeringstaken onder in de 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie 
bestaande uit 400 ambtenaren uit 
de deelnemende gemeenten. Uit-
hoorn en Ouder-Amstel gaan daar-
naast ook op alle uitvoeringstaken 
voor buurt en burger samenwerken. 

Doordat niet alle gemeenten ge-
lijkelijk deelnemen aan de uitvoe-
ringsorganisatie, maar ze wel met 
één GR gaat werken, behoefde de 
regeling een aanpassing én aanvul-
ling met diverse afspraken. De drie 
raden hebben gisteravond over al-
le punten positief besloten. Uitvoe-
ring van DUO+ mag wat gaan kos-
ten. Die worden volgens de begro-
ting voor 2016 geraamd op bijna 23 
miljoen euro. De drie deelnemen-
de gemeenten dragen naar rato bij 
om dit bedrag op te hoesten. Voor 
de gemeente Uithoorn is dat ruim 
12 miljoen euro. De beide andere 
gemeenten nemen de rest van dat 
bedrag op zich. Diemen 4,4 miljoen 
en Ouder-Amstel ruim 6,3 miljoen. 
De bedoeling van DUO+ is dat de 
drie gemeenten in hun samenwer-
kingsverband op den duur goedko-
per uit zijn met hun bedrijfsvoering, 
ICT en dienstverlening. Dit zal naar 
verwachting in 2019 al een feit moe-
ten zijn.

De Kwakel - Tussen half tien in 
de avond en twee uur in de nacht 
van vrijdag 4 op zaterdag 5 decem-
ber is in het Wilgenhof een papier-
container in de brand gestoken. De 

daders hebben voordat zij het vuur 
aanstaken de container ongeveer 
een meter van de woning afgescho-
ven. De brandweer heeft het brand-
je geblust.

Brandstichting papiercontainer

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 4
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

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

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplagE: 14.400

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Spellenmiddag en kleuren
Iedere dinsdag van de maand 
(behalve de 2e dinsdag van de 
maand) kunt u tussen 13.30 en 
16.00 uur in de Bilderdijkhof te-
recht om met elkaar een spel te 
spelen: rummikub, canastra, tri-
ominos, etc. Kosten zijn 1,- ex-
clusief koffie of thee. Ook kunt 
u komen kleuren bij ons. Leef-
tijd maakt niet uit en de kosten 
voor deze middag zijn 1,- inclu-
sief kleurmateriaal en papier.

IPad inloop
Op de 1e en 3e dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur kunt u 
naar de iPad inloop in de Bilder-
dijkhof komen. Kosten bedra-
gen 1,-. 

Bingo in Bilderdijkhof 
én in het Buurtnest
Vrijdag 18 december (aan-
vang 13.30 uur) is er bingo in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof en 
woensdag 16 december in ’t 
Buurtnest (aanvang 13.45 uur). 
De bingo is altijd gezellig en er 
zijn leuke prijzen! De kaartjes 
kosten 0,50 per stuk en de toe-
gang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom!

Sjoelclub
Welkom om vrijdag 11 decem-
ber mee te komen sjoelen in de 
Bilderdijkhof. Aanvang is om 
13.30 uur en de kosten zijn 3,-
. Er wordt competitie gespeeld 
en er is altijd prijs!

Smartlappenkoor
Op de 1e en 3e dinsdag van 
20.00 tot 22.00 uur kunt u on-
der leiding van Louise Prins ko-
men zingen bij onze smartlap-
penkoor. Het repertoire varieert 
van smartlappen, meezingers, 
covers, Amsterdams maar ook 
andere Nederlandstalige lied-
jes. Mooi zingen is niet nodig, 
enthousiast zingen wel. Kosten 
bedragen 3,50 per avond.

Mijmeringen
Kleur = Kracht
Er was eens... een mens die dacht dat het 
op werkgebied allemaal toch net even 
anders was gegaan dan gehoopt of ge-
droomd. Veel mensen blijven dromen en 
hopen of blijven hangen in een slachtof-
fermodus. Maar dit exemplaar niet, zij durfde een stap te zetten. Door 
te onderzoeken wat het nu was wat ze echt wilde doen en wat ze daar-
voor nodig had. Naast haar drukke baan volgde ze in deeltijd een stu-
die hbo kunstzinnige therapie. Ze liep stage, en knokte door totdat zij 
op een dag haar diploma in handen had. Het diploma wat centraal 
stond voor dat wat zij wilde doen, op creatieve wijze mensen onder-
steunen en dat op 46-jarige leeftijd. Er zijn maar weinig mensen die dit 
haar nadoen.

Kunstzinnige therapie
En nu weer een paar jaar later is er een prachtige praktijkruimte op 
de 1e etage in de Bovenboog te Uithoorn. Een ruimte waar iedereen 
zich vast meteen prettig en veilig zal voelen. Een plaats waar je uitge-
daagd wordt om goed om je heen te kijken en waar de materialen lig-
gen te wachten om gebruikt te worden. Kunstzinnige therapie is name-
lijk voor iedereen. Het kan ingezet worden voor kinderen, volwassenen 
en ouderen en op allerlei levensgebieden. Voor kinderen is kunstzinni-
ge therapie een speelse en positieve manier om hun “ik” te versterken, 
hierdoor kunnen ze beter leren en socialer omgaan met anderen. Voor 
volwassenen draait het om inzicht geven in wat ze kunnen en willen, 
maar ook wat hen tegenhoudt en hoe hier mee om te gaan. Kunstzin-
nige therapie heeft niets te maken met het eindresultaat maar met het 
proces van creatief bezig zijn. Tijdens schilderen of tekenen even de 
tijd vergeten, ontspannen bezig zijn. En door de ontspanning ontstaat 
er ruimte om te praten over je situatie, het onderzoeken van je gevoe-
lens en creëer je ruimte.

Trots
Ik heb het hier over mijn zus en ik ben erg trots op hoe zij zich 100% 
inzet voor haar praktijk. Toen zij bezig was met haar studie, nam ik de 
stap naar een andere functie. En met het opstarten van haar praktijk 
hebben we vele brainstorm momenten gehad. Om vanaf de zijlijn te 
zien hoe een eigen bedrijf wordt opgestart is fascinerend om te zien. 
Als je dan ook soms iets kunt doen om te helpen, is dat alleen maar 
leuk. Dat hielp mij ook, want het gaf mij ook inzicht op hoe ik zaken 
soms aanpak in mijn werk. Daarnaast hebben mijn kinderen al vaak 
mogen profiteren van een tante die zo creatief onderlegd is, samen te-
kenen, schilderen en surprises maken is heel gewoon. En ook ik werd 
erdoor gegrepen. Zo heb ik onder begeleiding een prachtig schilderij 
kunnen maken en die uurtjes die we toen hebben doorgebracht met 
de kwast in ons hand zijn me erg dierbaar.

Ook voor u!
Misschien zijn er mensen die denken dat kunstzinnige therapie niets 
voor hun is. Dat mag men natuurlijk denken, maar niets is minder 
waar. Creatief bezig zijn en even geen woorden hoeven gebruiken 
is een kostbaar goed in onze maatschappij waarin communicatie in 
woord en schrift zo voorop staat. In kunstzinnige therapie gaat het 
om wat je ziet en voelt, wat je kunt maken met je handen en de beel-
den kunnen dan voor je spreken. Het is niet moeilijk voor te stellen 
dat het daarom voor kinderen een hele geschikte therapie is. Werken 
met kleuren en verschillende materialen doen een ander beroep op je. 
Nu ben ik maar een leek, dus voor meer informatie kunt u terecht op  
www.kleuriskracht.nl. Het is zoals de titel al zegt” Kleur is kracht!”.

Inzamelactie Voedselbank 
bij AH Jos vd Berg
Uithoorn - Aankomende zaterdag 
12 december gaan we weer van 
start met de volgende inzamelings-
actie voor levensmiddelen, ditmaal 
in samenwerking met Albert Heijn 
Jos vd Berg op het Amstelplein. De 
hele dag van 09.00 uur tot 17.00 uur 
staan we met ons team enthousi-
aste vrijwilligers levensmiddelen in 
te zamelen voor de cliënten van de 
Voedselbank. In de supermarkt is 
een speciale locatie waar deze pro-
ducten aanwezig zijn. Deze loca-
tie is duidelijk aangegeven met een 
groot spandoek. Buiten staat een 
marktkraam met vrijwilligers waar 
de producten afgegeven kunnen 
worden. Het concept van deze su-
permarktacties is inmiddels bij vele 

inwoners van Uithoorn en De Kwa-
kel bekend en wordt door veel klan-
ten zeer positief gewaardeerd. Met 
de ingezamelde producten kan de 
voedselbank cliënten ondersteunen 
die dit tijdelijk nodig hebben. Het is 
altijd weer een feestje om bij Jos vd 
Berg te mogen staan dus we ho-
pen dat u ook even gezellig langs-
komt om te kijken wat we aan het 
doen zijn. Tevens biedt het u de mo-
gelijkheid wat producten te doneren 
die op het productenplein opgesteld 
staan en die u in onze goederen-
kraam buiten de winkel kunt inleve-
ren. Heeft u nog DE punten? Graag 
ontvangen we deze ook, zodat we 
die kunnen inleveren voor koffie en 
thee. Alvast hartelijk bedankt.

Kerstsamenzang in de
Sint Jans Geboorte
De Kwakel - Op zondagmiddag 20 
december om 15.30 uur zal er in de 
kerk van De Kwakel, Sint Jans Ge-
boorte, een gezellige kerstsamen-
zang plaats vinden. Iedereen die het 
Kwakelse kerstverhaal wil mee ma-
ken, is van harte welkom. Zing lek-
ker mee met het gemengd koor Sint 
Ceacilia onder begeleiding van
dirigent Gerard Vlutters, achter het 
orgel Daria Polak een jonge Poolse
Organiste. Aan de vleugel Louis 
Honkoop en op de dwarsfluit Co-
by Vlutters. En als u dan het kerst-
feest al een beetje geproefd hebt, 

bent u ook van harte welkom op 
kerstavond 20.30 uur. Ook dan 
zal dit koor de kerkdienst verzor-
gen met een prachtige mis van Ro-
bert Führer, The First Nowell, In the 
Bleak Midwinter, Puer Natus Est, en 
ga zo maar door. Een kerst om nooit 
te vergeten.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 12 
december organiseert stichting 
Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein..De zaal is open vanaf 
19.00 uur en we beginnen om 20.00 
uur. Op deze avond kunt u weer ve-
le mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen. De opbrengst van 
deze avond is bestemd voor het ont-
wikkelingswerk van onze Uithoorn-
se missionarissen.

Nieuws van SeniorWeb
Regio - Half november 2015 heeft 
Microsoft de eerste grote update 
voor Windows versie 10 voor pc’s 
en tablets uitgestuurd. In die up-
date zitten verbeteringen en nieu-
we stuurprogramma’s voor randap-
paratuur. Reden voor veel mensen 
om alsnog Windows 10 te instal-
leren en reden voor SeniorWeb De 
Ronde Venen het cursusprogram-
ma in Mijdrecht en Uithoorn aan te 
passen. 

Cursussen in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Windows 10: Acht donderdagoch-
tenden van 10 tot 12 te beginnen 
op 14 januari en acht woensdag-
ochtenden te beginnen op 16 maart. 
Bestandsbeheer: Vier maandagoch-
tenden te beginnen op 25 januari 
2015 en vier donderdagochtenden 
te beginnen op 7 april. Picasa (digi-
tale fotobewerking): Zes maandag-
ochtenden te beginnen op 7 maart. 

Workshops in Mijdrecht in 
de openbare bibliotheek
Internetbankieren (Rabo). Elke laat-
ste vrijdag van de maand van 10 tot 
12. Tablets: Woensdagmorgen 20 ja-
nuari van 10 tot 12 en dinsdagmor-

gen 23 februari ook van 10.00 tot 
12.00 uur.
Daarnaast organiseert de biblio-
theek elke laatste maandag van 
de maand ’s middags van 2 tot 4 
een tabletcafé waar geïnteresseer-
den met elkaar ervaringen kunnen 
uitwisselen. Seniorweb assisteert 
daarbij. 

Cursussen in Uithoorn 
in het Buurtnest
Windows 10: Acht maandagmidda-
gen van 2 tot 4 te beginnen 11 ja-
nuari en acht donderdagmiddagen 
te beginnen 24 maart. Bestandsbe-
heer: Vier dinsdagochtenden van 10 
tot 12 te beginnen 8 maart. 

Hulp bij computerproblemen.
Elke maandag- en woensdagmid-
dag om 14.00 uur staan onze vrij-
willigers in de bibliotheek weer voor 
u klaar om te helpen uw computer-
problemen op te lossen. Wordt het 
later bel dan 06 2066 6738 om te 
zien of er nog helpers aanwezig zijn. 

Voor aanmelden en informatie 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een 
emailtje naar seniorwebdrv@gmail.
com. 

Opening nieuwe stand-
plaats van Kleur is Kracht
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
3 december is de praktijkruimte 
“Kleur is kracht” officieel in gebruik 
genomen door Astrid van Zelst. Met 
een mooie speech vertelde ze over 
hoe ze terecht is gekomen in de Bo-
venboog en hoe blij ze is met alle 
samenwerkingspartners die ze daar 
kan treffen. Het oude schoollokaal 
is nu een prachtige praktijkruimte 
geworden voor kunstzinnige thera-
pie en beeldende coaching. De dag 
na de opening was een open dag 
waarbij de mensen meteen konden 
ervaren wat kleur en kunst met je 

kan doen. Mocht u deze open dag 
gemist hebben, neemt u dan con-
tact op met Astrid van Zelst. Met al-
le plezier vertelt zij over de mogelijk-
heden die Kleur is kracht kan bie-
den. Kleur is Kracht | Praktijk voor 
kunstzinnige therapie en beeldende 
coaching. 
Praktijkadres: De Bovenboog 1e 
etage, Johan de Wittlaan 83, 1421 
XB Uithoorn, mob. 06-14904491. 
Postadres: Fermoor 72, 1423 ED Uit-
hoorn, tel. 0297-540352, mob. 06-
14904491. info@kleuriskracht.nl, 
www.kleuriskracht.nl

Amstel Blazers Collectief 
geeft kerstconcert
De Hoef - Zoals u onlangs in deze 
krant heeft kunnen lezen, speelt het 
Amstel Blazers Collectief a.s. zon-
dag 13 december om 11.50 uur tij-
dens de kerstmarkt in de kerk in De 
Hoef. De toegang is gratis. Dit wilt u 
toch niet missen? Om de kerstsfeer 
te verhogen zal het ensemble, on-
der leiding van Richard Wortel, tij-
dens dit sfeervolle kerstconcert be-
kende, maar ook verrassende kerst-
nummers ten gehore brengen. 
Komt u gezellig luisteren en kijken?
Ook op 20 december a.s. kunt u ko-

men genieten van de kerstnum-
mers. Tijdens de eindejaarsactivi-
teiten van het Buurtbeheer Zijdel-
waard in het winkelcentrum Zijdel-
waard geeft het Amstel Blazers Col-
lectief daar om 14.30 uur en 15.30 
uur een kerstconcert. 
Voor het komende jaar staan al een 
aantal leuke concerten gepland met 
nieuw repertoire. Houd u hiervoor 
de website (www.amstelblazerscol-
lectief.nl of facebookpagina (www.
facebook.com/AmstelBlazersCol-
lectief) in de gaten.

Kerst inluiden met Franz 
Lisztkamerkoor
Uithoorn – Op 13 december om 
14.30 uur in de Thamerkerk aan de 
Amstel luidt het Franz Liszt Kamer-
koor Kerst in met een kleurrijk kerst-
concert. Dirigent is Eric Jan Joosse, 
solisten op het orgel en op hobo zijn 
Cees van der Poel en Gerlieke Aart-
sen. Advents- en kerstmuziek van J.S. 
Bach, Telemann, Zipoli, Kodaly, Holst, 
Berlioz en Adam komt tot klinken. 
Het koor zingt ook enkele bewerkin-
gen van bekende kerstliederen van 
Eric Jan Joosse zelf. Ter afsluiting van 

het concert is er samenzang met ‘O 
come all ye faithful’. Het is het vier-
de concert van de SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn) van 
dit seizoen. Meer info is te vinden op 
de websites: www.scau.nl en www.
franzlisztkamerkoor.nl Koop kaarten 
à 12 euro, jongeren onder de zes-
tien jaar betalen slechts 6 euro. Voor-
verkoop bij de boekhandels Bruna 
(winkelcentrum Amstelplein) en Ten 
Hoope. Vanaf 14.00 uur zijn er ook 
kaarten te koop aan de zaal.





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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden 
niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de 
overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, 
uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt de volledige teksten van verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om 
op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Tijdelijk: 
- Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 4 en ont-

werpbesluit Hogere waarde (Wet geluidhinder) Inzageperiode van 30 oktober 
2015 tot en met 10 december 2015. Inlichtingen bij afdeling Publiekszaken 
(0297 513111).

- Terinzagelegging Voorontwerp Bestemmingsplan Woningbouwlocatie BMX-
terrein. Inzageperiode 27 november 2015 t/m 10 december 2015. Inlichtingen 
bij afdeling Ontwikkeling, K. de Boer (0297) 513111.

- Revisievergunning Amigo Uithoorn. Beroepsperiode 26 november 2015 t/m 8 
januari 2015. Inlichtingen bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.
odnzkg.nl onder bekendmakingen (Andere bekendmakingen) en bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21. Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Af-
deling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Mijnsherenweg 2. Inzagepe-
riode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Afde-
ling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

- Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Grevelingen 40-42” Inzage-
periode 10 december 2015 tot en met 24 december 2015. Inlichtingen bij: Af-
deling Publiekszaken, A. Stevens (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 77, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen 

van het gebruik. Ontvangen 29 oktober 2015.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Rode Klaver 79, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de 

voorgevel. Ontvangen 26 november 2015.
- Park Krayenhoff (deel B6), aanvraag omgevingsvergunning voor het oprich-

ten van 10 woningen. Ontvangen 2 december 2015.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de linker- en rechter zijgevel. Ontvangen 25 november 2015.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Weegbree 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen en uitbreiden 

van een woonwagen.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Mgr. Noordmanlaan 4 t/m 74 en 59 t/m 67, omgevingsvergunning voor het wij-

zigen van de gevels en de daken. Bezwaar: t/m 12 januari 2016.
- Pastoor L. Pullenlaan 1, 5 en 7 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning 

voor het realiseren van een onderheid terras en het plaatsen van steigers. Be-
zwaar: t/m 14 januari 2016.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Buitendijks, Park Krayenhoff)
- Legmeer West fase 2-3, vergunning kabels & leidingen uitbreiden elektrici-

teitsnetwerk. Bezwaar t/m 15 januari 2016.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 1, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de linker- en rechter zijgevel. Bezwaar: t/m 14 januari 2016.
- Amstelplein. Vergunning aan FanWork Events voor het organiseren van een 

Afval rond de jaarwisseling
Vanwege de feestdagen zijn er an-
dere ophaaldagen voor het afval. 
Ook nemen wij rond de jaarwisse-
ling maatregelen om gevaarlijke si-
tuaties te voorkomen. Kijk in de afv-
alkalender wanneer wij het afval bij u 
in de wijk ophalen.

Afvalbakken
In de laatste week van december 
halen wij alle openbare afvalbakken 
weg. De afvalbakken bij winkelcen-
tra zijn als laatste aan de beurt. In 
de eerste week van januari zetten wij 
deze weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Op 31 december sluiten wij vanaf 
10.00 uur alle ondergrondse con-
tainers af. Plaatst u alstublieft niets 
naast de containers als deze ge-
sloten zijn. Breng uw afval naar het 
scheidingsdepot. Op 1 januari ope-
nen wij weer alle de containers.

Vuurwerk zelf opruimen
Na de jaarwisseling ligt er altijd veel 
(vuurwerk)afval op straat. Ieder jaar 
ruimen wij na oud en nieuw de groot-
ste rommel op. In de weken na de 
jaarwisseling vegen wij alles nog 
goed. Gelukkig ruimen ook veel in-
woners van de gemeente zelf hun 
(vuurwerk)afval op. Dat stellen we 

Woensdag 6 en 13 januari
Zijdelwaard (m.u.v. Europafl ats) en 
Bedrijventerrein (Laag- en hoogbouw)
Donderdag 7 en 14 januari
Thamerdal, Dorpscentrum en 
Meerwijk-Oost (Laag- en hoogbouw)
Vrijdag 8 en 15 januari
De Kwakel, Meerwijk-West en Park 
Krayenhoff (Laag- en hoogbouw)

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender is gewijzigd. Er is 
een nieuwe indeling die eenvoudiger 
is; er zijn maar 4 wijken. Rond 21 de-
cember is de nieuwe afvalkalender 
voor 2016 klaar. Iedereen kan een 
kalender ophalen bij het gemeente-
huis of het scheidingsdepot. Online 
bekijken? Check dan www.recycle-
manager.nl en download de app. U 
krijgt automatisch bericht wanneer 
u uw afval buiten moet zetten. Of 
download de afvalkalender op www.
uithoorn.nl. 

App
Via www.recyclemanager.nl kunt u 
de app of een kalender per postcode 
downloaden. Ook is te zien waar de 
dichtstbijzijnde tuingroendepots en 
ondergrondse containers voor tex-
tiel en glas zijn. Extra handig: u kunt 

alerts instellen wanneer uw contai-
ner buiten gezet moet worden.

Aanbieden minicontainers 
en PMD-zakken
Voor een aantal bewoners verandert 
de vaste dag waarop gf/restafval 
en Plastic, metaal en drankpakken 
(PMD) wordt opgehaald. Zij krijgen 
thuis bericht. Let op, voor iedereen 
geldt dat het tijdstip waarop de in-
zamelwagen langskomt anders kan 
zijn dan vorig jaar. Zet de minicon-
tainers of zakken met PMD pas de 
avond vóór de ophaaldag buiten. Op 
de ophaaldag zelf kunt u dat doen tot 
7.30 uur. Elke woensdag halen wij 
het PMD op bij de hoogbouw. 

Vragen
U kunt ons bellen op 0297-513111. 
Als u vragen of problemen heeft met 
de inzameling.

Aanvragen subsidie 2016 bij 
Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeen-
te Uithoorn werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en sociaal-
maatschappelijke activiteiten.

Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en 
De Kwakel èn hun financiële posi-
tie aanspraak te kunnen maken op 
steun kunnen vóór 28 maart 2016 
een onderbouwde subsidieaanvraag 
indienen. Daartoe behoort ook een 
zo recent mogelijk inzicht in de fi nan-
ciële positie van de aanvrager. De 
aanvraag moet worden gericht aan:

Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA  Uithoorn

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-
male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2016 door het 
bestuur van Stichting Burgemees-
ter Kootfonds beoordeeld. Alle aan-
vragers worden schriftelijk in kennis 
gesteld van de beslissing. Voor na-
dere informatie kan men zich wen-
den tot de heer T.J.J. Schrandt, tel. 
0297-513185.

zeer op prijs. Ruimt u vanaf 1 janu-
ari ook zelf uw vuurwerkafval op? 
Zo zorgen we er samen voor dat 
de straten weer snel schoon en vei-
lig zijn en voorkomen we dat vuur-
werkafval zwerfafval wordt. Bij al-
le verkooppunten van vuurwerk in 
de gemeente worden vuurwerkzak-
ken uitgedeeld. U kunt deze zakken 
ook ophalen tijdens openingstijden 
op het scheidingsdepot. (Maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 
9.00-12.30 uur en van 13.00-16.30 
uur). 

Laat zien hoe goed je bezig 
bent, tag ons via twitter 
@gem_uithoorn en wij 
retweeten je foto of post! 
Wie weet motiveer je andere 
mensen wel met opruimen.

Kerstbomen
Kan de kerstboom de deur uit na de 
jaarwisseling? Dan kunt u deze op 
straat leggen bij de containeropstel-
plaatsen. Dit kunt u doen op de on-
derstaande dagen en plaatsen. Dit is 
gratis en de bomen hoeven niet aan-
gemeld te worden. 
Maandag 4 en 11 januari
De Legmeer, Legmeer-West en 
Kootpark (Laag- en hoogbouw)
Dinsdag 5 en 12 januari
Europafl ats (Hoogbouw)

Onderwijsinformatiemarkt 2016
Op woensdag 13 januari 2016 is 
de jaarlijkse onderwijsinforma-
tiemarkt. De markt is van 18.15 
uur tot 19.45 uur in de aula van 
het Thamen Uithoorn, Den Uyl-
laan 4 te Uithoorn. Scholen van 
voortgezet onderwijs uit Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en 

de Ronde Venen zullen zich pre-
senteren. Op deze avond kun-
nen ouders/verzorgers en leer-
lingen van groep acht van het ba-
sisonderwijs kennismaken met 
de mogelijkheden die scholen 
voor het voortgezet onderwijs uit 
de omgeving te bieden hebben. 

Van vrijdag 11 december 20.00 uur 
tot zaterdag 12 december 6.00 uur 
wordt het aquaduct van de N201 on-
der de Amstel afgesloten voor ver-
keer. Er vinden onderhoudswerk-
zaamheden plaats. Door de afslui-
ting kan het verkeer geen gebruik 
maken van het N201-tracé tussen 
de Middenweg Bovenkerkerpolder 

in Uithoorn en de aansluiting met de 
N196 in Amstelhoek. Het verkeer op 
de N201 wordt deels omgeleid met 
behulp van borden en moet rekening 
houden met enige vertraging.

Heeft u vragen, bel dan naar het 
provinciale Servicepunt Wegen en 
Vaarwegen 0800-0200600 (gratis).

Amstel aquaduct N201 
dicht voor onderhoud

WERK IN UITVOERING

Kerstmarkt op 12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 15 januari 2016.
- Amstelplein. Ontheffi ng artikel 35 Drank- en horecawet aan de heer Schoorl 

voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens de Kerstmarkt op 
12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 15 januari 2016.

- Eendracht 8. Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans 
voor het organiseren van een Sinterklaasfeest op 4 december 2015 van 08.00-
12.00 uur.

- Eendracht 8 Verklaring van geen bezwaar aan R.K.B.S. De Springschans voor 
het organiseren van een kerstdiner op 16 december 2015 van 18.00-20.00 uur.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 1. Ontheffi ng aan Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uit-

hoorn voor een later sluitingsuur tijdens een besloten feest van 4 op 5 decem-
ber 2015 tot 02.30 uur. Bezwaar t/m 1 januari 2016.

Overige bekendmakingen / Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning aan Centercom Buitenreclame voor het plaatsen van tijdelijke re-

clameborden van 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 om kenbaarheid te ge-
ven aan de vuurwerk opruimactie. Bezwaar t/m 6 januari 2016.

- Vergunning aan FanWork Events voor het plaatsen van tijdelijke reclamebor-
den van 30 november t/m 13 december 2015 om kenbaarheid te geven aan 
de kerstmarkt op 12 en 13 december 2015. Bezwaar t/m 6 januari 2016.

Thamerdal
- Johan de Wittlaan 83. Verklaring van geen bezwaar aan Sportservice Haar-

lemmermeer-What’s Up in Uithoorn voor het organiseren van een Nix-party op 
12 december 2015 van 20.00 tot 01.00 uur.

 COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 22 oktober 
2016 tot en met 30 oktober 2016 aan: Mevrouw L. van der Weijden namens de 
Verenigng Bartimeus Sonneheerdt te Zeist voor het houden van een collecte te 
Uithoorn.

 START INSPRAAK VOOR VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 “STEENWIJKERVELD 21”
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Steenwijkerveld 21 
is het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Steenwijkerveld 
21 om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied - De Kwakel tuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen op-
genomen. Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmer-
king, zoals ook de bedrijfswoning op het perceel van Steenwijkerveld 21. Bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderings-
gevallen gekeken wordt naar een passende oplossing. Voor Steenwijkerveld 21 
is gezien de unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woon-
bestemming. Zodoende wordt voor het perceel Steenwijkerveld 21 een bestem-
mingsplanprocedure opgestart. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Steenwijkerveld 21” ligt in het kader van de 
inspraakprocedure van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 
december 2015 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

W W W . U I T H O O R N . N L
Vervolg op volgende blz.

KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE 
RAADSVERGADERING VAN 15 DECEMBER 2015

Afwijkende openingstijden 
kerst-oud&nieuw periode
Donderdag 24 en 31 december: 
Burgerzaken om 12.00 uur gesloten
Klantcontactcentrum/receptie om 14.00 uur gesloten
Gemeentehuis Uithoorn om 14.00 uur gesloten
 
Duoplus
Maandag 4 januari 2015 zijn de gemeentehuizen 
Ouder Amstel en Uithoorn gesloten tot 12.30 uur.



In onze tuin broeden elk jaar zwa-
nen. Elk jaar dezelfde, want de 
weilanden om ons heen zijn hún 
territorium. Ze kiezen altijd de-
zelfde plek: tussen de sloot en 
een gazen hek, lekker veilig. Als 
wij komen kijken zetten ze hun 
veren op en blazen ze agressief 
naar ons. Half maart begint de 
vrouw te leggen, grote grijzige ei-
eren. In de eerste jaren zes, la-
ter wel negen. In die tijd kunnen 
we soms even stilletjes gaan kij-
ken. Ze dekt af en toe haar eieren 
toe en zwemt even weg om wat 
te eten. Eind maart begint ze met 
broeden. De man is altijd trouw 
en waakzaam in de buurt. Soms 
neemt hij het broeden even over, 
zodat zij kan gaan foerageren. 
Eind april begint de man langs al-
le oevers te zwemmen. Elke vogel 
die hij ziet wordt met luid geblaas 
weggejaagd: broedende eenden, 
meerkoeten, waterkipjes... Niet 
leuk om naar te kijken. “De oe-
vers zijn voor ons” betekent dat.
En dan is het 5 mei, soms 6: één 
voor één kruipen kleine witte 
donsjes uit de grote eieren. Na 
een paar uur gaat het hele ge-
zelschap te water: de donsjon-
gen kunnen dan al zwemmen en 
lopen. Even verderop moeten ze 

tegen de oever opklimmen. Dat 
gaat niet makkelijk. Soms val-
len ze wel tien keer terug. Zijn ze 
eenmaal boven dan gaan ze on-
der moeders vleugels. Elke dag 
zwemmen ze langer. Zwanen zijn 
strenge ouders. De jonge zwa-
nen moeten in de rij blijven en 
doen wat vader of moeder voor-
doet. In het late najaar verandert 
alles: we zien met schrik hoe ze 
bruut worden weggejaagd door 
vader en moeder zwaan. De ve-
ren vliegen rond, als ouderlief-
de ziet dit er niet meer uit... In de 
winter hebben de zwanen ons 
soms nodig. Als het vriest maken 
we een wak voor ze. Dat houden 
we open zodat ze te water kun-
nen. Op een dag in een late win-
ter moet dat ook, lijkt het. Mor-
genochtend gaan we een wak 
maken. Maar als de morgen 
komt is de man zwaan verder-
op in het water vastgevroren. Het 
vriest -12oC. Zijn hals en kop lig-
gen slap op het ijs. Waar zijn ogen 
waren is nu een bloedende mas-
sa. Vogels onder elkaar... Ook dat 
jaar wordt het voorjaar. De vrouw 
maakt een nest en legt 7 eieren. 
Dat jaar broedt ze lang, heel lang

Catherine

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.

Haat en liefde in de 
polder: zwanen

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Kerstkoffie bij Fedeli
Uithoorn - Het is altijd leuk om 
mensen te leren kenen of beter te 
leren kennen, met elkaar van ge-
dachten te wisselen, te bekijken of 
je iets voor een ander kunt doen. 
Onze activiteiten bieden hiervoor de 
mogelijkheden. Iedereen mag aan-
schuiven. Terwijl de koffie pruttelt, 
de versgebakken taart langzaam af-
koelt, vind je aan tafel (h)erkenning 
in de verhalen van andere mensen 
en hun levens. Door te praten en 
te delen kunnen eerlijke, levendi-
ge en zelfs diepgaande gesprekken 
spontaan ontstaan. Want hoe fijn is 
het niet in het drukke en kille leven 
van alledag je verhaal kwijt te kun-
nen. Ook is de koffietafel een hart-
verwarmende plek voor iedereen 
die wel wat troost en bemoediging 
kan gebruiken. Gewoon een beet-
je aandacht. Zomaar onverwacht 
een beetje liefde en aandacht van 
en voor een onbekende medemens. 
Het kan je leven veranderen.

Verbinden
Wij organiseren als vrijwilligers activi-
teiten om mensen met elkaar te ver-
binden en te inspireren. Een beetje 
aardiger zijn, elkaar aandacht schen-
ken, respect tonen, toleranter worden 
en vooroordelen laten varen. Wij ho-
pen met onze verbindende activitei-
ten te bereiken dat de aandacht voor 
elkaar meer vanzelfsprekend wordt. 
Onze doelgroep is elk mens, jong, 
oud en alles er tussenin. Ben je net 
verhuisd en ken je nog weinig men-
sen in je nieuwe woonplaats, heb je 
geen werk en het gevoel een beet-

je geÏsoleerd te raken, ben je al wat 
ouder en kom je niet meer zo makke-
lijk onder de mensen, sta je er alleen 
voor met je kinderen en kom je niet 
makkelijk de deur uit om contacten 
te maken, heb je een dierbare ver-
loren en voel je je eenzaam, bij ons 
vind je de mogelijkheid anderen te 
ontmoeten, ervaringen uit te wisselen 
en waar nodig elkaar te steunen. En 
natuurlijk ben je ook van harte wel-
kom als je gewoon je medemens een 
warm hart toedraagt en het fijn vindt 
met anderen iets te delen. Fedeli is al 
enige tijd actief in Aalsmeer en sinds 
kort ook in Uithoorn. De contactper-
soon hier is Helen Krul. Onze eerste 
activiteit voor Uithoorn en de Kwakel 
is de kerstkoffie.

Kerstkoffie
Op dinsdag 22 december organise-
ren wij een kerstkoffie van 10.00 tot 
12.00 uur. Omdat er nog geen ruim-
te in Uithoorn gevonden is mogen 
wij gebruik maken van het pand 
van: Ron Schiedon, Bovenkerker-
weg 43 in Amstelveen. Dit pand ligt 
net buiten Uithoorn. Vervoer kan 
worden geregeld. Er wordt voor kof-
fie met iets erbijgezorgd, maar als 
iemand het leuk vindt zelf een taart 
te bakken of iets anders lekkers te 
maken op kosten van Fedeli zijn wij 
hier heel blij mee! Omdat wij alleen 
met vrijwilligers werken vragen wij 
een minimum bijdrage van 2 euro. 
Graag vooraf aanmelden via de mail 
(debby@fedeli.nl) of telefonisch: 06 
538 01 380 onder vemelding van 
kerstkoffie Uithoorn.

w w w . u i t h o o r n . n l

 Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan 
 “mijnSherenweg 2”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Mijnsherenweg 2 is 
het ingediende initiatief om de bedrijfswoning op het perceel Mijnsherenweg 2 
om te zetten naar een burgerwoning. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
- Glastuinbouwgebied is hiervoor de regeling plattelandswoningen opgenomen.  
Echter niet iedere bedrijfswoning komt voor deze regeling in aanmerking, zoals 
ook de bedrijfswoning op het perceel van Mijnsherenweg 2. Bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan is aangeven dat voor deze uitzonderingsgevallen ge-
keken wordt naar een passende oplossing. Voor Mijnsherenweg 2 is gezien de 
unieke locatie gekozen om het perceel om te zetten naar een woonbestemming. 
Zodoende wordt voor het perceel Mijnsherenweg 2 een bestemmingsplanproce-
dure opgestart. 
inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan “Mijnsherenweg 2” ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 de-
cember 2015 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het 
gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp 
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemees-
ter en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal ver-
volgens een standpunt worden ingenomen. 
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

 Start inSpraak voor voorontwerpbeStemmingSplan 
 “grevelingen 40-42”
toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is 
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een 
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provin-
ciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswo-
ning. De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning ma-
ken. De Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met de-
ze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behouden. 
Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaande wo-
ning een nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen het 
huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, wordt een bestem-
mingsplanprocedure opgestart. 
inspraak
Het voorontwerp “Grevelingen 40-42” ligt in het kader van de inspraakprocedu-
re van donderdag 10 december 2015 tot en met donderdag 24 december 2015 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een 
standpunt worden ingenomen. 
verdere procedure
Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan 
een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. 
De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het be-
stemmingsplan. Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staats-
courant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kun-
nen worden ingediend.
Uithoorn, 9 december 2015

 aanwijzingSbeSluit ondergrondSe containerS
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn heeft 
op 30 november 2015 locaties aangewezen voor ondergrondse groente,- fruit- en 

restcontainers. Deze locaties zijn in: De Kwakel, De Legmeer, het Kootpark, de Ju-
lianalaan en de Colijnlaan. In 2015 zijn er ook vijf ondergrondse containers op een 
andere plek geplaatst in de Meerwijk dan in het locatieplan stond aangegeven. Het 
college heeft deze wijzigingen ook vastgesteld op 30 november 2015. U kunt tot 
20 januari 2016 een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De locatieplannen 
vindt u op www.uithoorn.nl. Wij sturen hierover geen aparte huis-aan-huis-brief. 
achtergrond
Op 3 juni 2014 heeft het college locaties aangewezen voor ondergrondse contai-
ners voor gf/ restcontainer in Meerwijk. Dit besluit vastgesteld op basis van het 
grondstoffenbeleid en de beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse 
containers. Deze beleidsregels kunt u vinden op http://uithoorn.regelingenbank.nl.

 bekendmaking beleidSregelS re-integratie uithoorn 2015
Het college van B & W heeft op 24 november 2015 de beleidsregels re-integratie 
Uithoorn 2015 vastgesteld. Met de vaststelling van de beleidsregels re-integratie 
wordt verdere uitwerking gegeven aan de re-integratieverordening Participatiewet 
Uithoorn 2015. Middels vaststelling van de beleidsregels re-integratie wordt het in-
strumentarium waarmee de gemeente tracht het optimale rendement te halen uit 
de haar opgelegde taak tot ondersteuning van personen richting arbeidsmarkt en 
participatie inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt nadere invulling gegeven aan de 
bepalingen zoals die zijn opgenomen in de re-integratieverordening.

 bekendmaking beleidSregelS verlaging bijStandSnorm 
 uithoorn 2015
Het college van B & W heeft op 24 november 2015 de beleidsregels verlaging bij-
standsnorm 2015 vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatie-
wet (Pw) van kracht. De verplichting om een toeslagenverordening vast te stellen 
is met ingang van voornoemde datum komen te vervallen. De huidige toeslagen-
verordening is van rechtswege per 1 juli 2015 komen te vervallen. De Pw biedt de 
mogelijkheid en om de bijstandsnorm lager vast te stellen wegens lagere woon-
kosten (artikel 27 Pw). Het college maakt gebruik van deze bevoegdheid. De bij-
standsnorm wordt met 20% van de gehuwdennorm verlaagd indien sprake is van 
het ontbreken van woonkosten. De bijstandsnorm wordt met 10% van de gehuw-
dennorm indien geen woning wordt bewoond. Voor die gevallen waarin een be-
langhebbende die momenteel een bijstandsuitkering ontvangt nadeel ondervindt 
als gevolg van het toepassen van deze beleidsregel, wordt een overgangstermijn 
van zes maanden toegepast. 

officiële mededelingen en bekendmakingen
vervolg van vorige blz.

Voorverkoop Vuurwerk-
world van start
Regio - Hans-Peter Reijnen en 
Frank Koopmans, de drijvende 
krachten achter Vuurwerkworld, zijn 
druk doende met hun vuurwerk-
verkoop. De online voorverkoop is 
reeds gestart, de bunkers begin-
nen aardig gevuld te raken en de 
showroom wordt prachtig aange-
kleed. Aanstaande zaterdag zal de-
ze geopend zijn voor publiek vanaf 
twaalf uur. Dit is iedere dag, behal-
ve zondag, tot zes uur. Tot de laatste 
dag van het jaar. Hans-Peter: “Ja, de 
31e zijn we zelfs open tot zeven uur 
’s avonds. De laatste drie dagen zijn 
de afhaaldagen en dat afhalen van 
besteld vuurwerk hebben we voor 
de klant verdeeld in tijdsblokken, 
dus je geeft een dagdeel op, an-
ders moeten mensen zo lang wach-
ten. Die dagen zijn de openingstij-
den op dinsdag en woensdag trou-
wens van 08:00 tot 21:00 uur en op 
de 31e dus tot 19:00 uur. En er is 
gratis een kop koffie verkrijgbaar in 
onze knusse koffiecorner.” Voor de 
snelle beslissers heeft Vuurwerk-
world een leuke actie in het leven 
geroepen; op bestellingen die tot en 
met aanstaande zondag online ge-
plaatst worden krijgt men 10% kor-
ting. Ook op de al aanwezige aan-
biedingen. Deze mooie aanbie-
ding gaat vandaag (donderdag) van 
start. Op de folders, die momenteel 
in grote getalen verspreid worden in 
de regio, gaat de enthousiaste vuur-
werkman inhoudelijk in: “Hot items 
zijn dit jaar de Flowerbeds. We heb-
ben ruim twintig verschillende soor-
ten vanaf 29,95. Dat is aansteken en 

genieten van prachtig siervuurwerk. 
Op onze website zijn tal van filmpjes 
te zien. Al het vuurwerk is overigens 
in onze showroom te aanschouwen. 
We hebben vuurwerk voor iedere 
portemonnee.
Of je nu komt voor een kinderpak-
ketje, één vuurpijl of een uitgebreid 
pakket, bij ons ben je aan het juiste 
adres! En, omdat we tevens een ver-
kooppunt hebben in Zwanenburg is 
in principe alles uit voorraad lever-
baar.”

Kindermiddag
De laatste drie dagen lopen er zo’n 
vijftien mensen bij Vuurwerkworld. 
Ook vertrouwd gezicht Leo Mool-
huijsen zal aanwezig zijn met zijn 
kennis. Zaterdag 12 december is 
er een speciale kindermiddag van 
13:00 tot 15:00 uur. Kinderen zijn 
van harte welkom om eens in de 
bunkers te komen kijken en hoe het 
er achter de schermen van Vuur-
werkworld aan toe gaat. Hans-Pe-
ter Reijnen weet als geen ander hoe 
vuurwerk tot de verbeelding spreekt 
van kinderen. “Ik zal ze rondleiden 
en informatie geven. Hoe zit het met 
de beveiliging en de waterinstalla-
tie? Leuk hoor om dat te doen met 
die kinderen, maar ouders vinden 
het wellicht ook interessant.” Blijf 
voor meer informatie en acties op 
de hoogte via Facebook en Twitter. 
Deze linkjes zijn te vinden op www.
vuurwerkworld.nl, of kom langs in 
de uitgebreide showroom aan het 
bedrijventerrein Aalsmeerderweg 
249i te Aalsmeer.

Jazz aan de Amstel elke 2e 
en 4e zondag van de maand
Regio - Zondag 13 december is de 
Masha Bijlsma Band te gast bij Jazz 
aan de Amstel.  Onder leiding van 
singer/songwriter en presentatrice 
Shyla Zoet kunt u genieten van ech-
te Jazz standards, eigen songs, maar 
ook evergreens en bewerkingen van 
bestaande nummers. Zangeres Ma-

sha Bijlsma is al opgemerkt door 
veel buitenlandse jazzcritici: “Masha 
behoort tot die Europese vocalistes 
die zich probleemloos kunnen me-
ten met hun Amerikaanse collega’s.” 
In Duitsland, Zwitserland, Belgie, 
Italie, Griekenland en Zweden heeft 
ze haar naam gevestigd tijdens vele 

Vrijwilligerswerk in 
Uithoorn en De Kwakel
Regio - Vrijwilligerswerk is fijn, 
leuk, boeiend en leerzaam! Daarbij 
kunt u door een enkel uurtje vrijwil-
ligerswerk ook veel toevoegen aan 
het leven van een ander. Kijkt u eens 
bij onderstaande functies. Wilt u 
meedenken over activiteiten voor en 
door vrouwen in Uithoorn? Stichting 
Pavones zoekt een aanpakker/orga-
nisator (vr.) gezocht voor vrouwen-
activiteiten (vac. nr. 10959). Houdt 
u van zwemmen en wilt u best een 
meneer van 50 jaar met een ver-
standelijke beperking hierbij bege-
leiden? Woonvoorziening Zijdelveld 
komt graag in contact met u (vac. 
nr. 15324). Wilt u bewoners van Uit-
hoorn helpen met hun vragen door 
hen te adviseren of door te verwij-
zen, bijvoorbeeld door te helpen met 
het invullen van formulieren (vac. nr. 
15055)? Inlooppunt Europarei kan 
uw hulp goed gebruiken.
Wilt u deel uitmaken van een klein 
enthousiast team dat lokale en am-
bachtelijke ondernemers een kans 
geeft hun producten te presente-
ren aan een breed publiek? Stich-

ting Streekmarkt Uithoorn zoekt 
versterking van bestuursleden (vac. 
nr. 14945). Lijkt het u leuk en nuttig 
om fietsles te geven aan vrouwen? 
Stichting Pavones zoekt nog fietsles 
begeleiders (vac. nr. 14890). Kring-
loopwinkel Ceres zoekt diverse vrij-
willigers zoals chauffeurs (vac. nr. 
14599), beheerders (vac. nr. 14598) 
en kledingcontroleurs (vac. nr. 
14597). Zou u graag echt iets voor 
een ander willen betekenen? Wordt 
dan mantelzorgmaatje. Mantelzorg 
en Meer zoekt o.a. een sportmin-
ded maatje (vac. nr. 14116), en een 
gesprekspartner voor een rustige, 
vriendelijke oudere mevrouw (vac. 
nr. 14115) Buiten bovenstaande vrij-
willigersfuncties, vindt u op de va-
caturebank voor vrijwilligerswerk 
nog tal van andere leuke, boeiende 
en nuttig vrijwilligerswerkmogelijk-
heden. Kijkt u gerust eens rond op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.in-
fo of neem contact op met Dyanne 
van Tessel van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk via d.vantessel@stdb.
nl of (0297) 230 280.

concerten met jazzgroten  als Ben-
ny Bailey, Gary Thomas, Bob Malach 
en Tony Lakatos. In eigen land zijn 
de kritieken voor haar nieuwste cd 
‘Whispers and Moans’ uitermate lo-
vend:  “Een prachtig album vol in-
tieme, intense songs. Luistermuziek 
van de eerste orde”, schrijft Jacques 
Los, en: “Dit wereldwijf heeft een 
moordstem; de beste Nederlanse 
jazzplaat van 2008”, jubelt Jean Paul 
Heck (Telegraaf/Jazzism). Masha 
haar publiek mee op een swingende 
ontdekkingsreis door haar eigenzin-
nige repertoire. Wat u te wachten 
staat? Bijzondere jazzstandards, ei-
gen stukken en jazzy bewerkingen 
van popsongs van onder anderen 
Kate Bush en Joni Mitchell. Jazz aan 
de Amstel is een initiatief van Shy-
la Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten,  muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 
keer weer verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek. 13 
december bestaat de band uit Ed 
Baatsen (piano), Henk de Ligt (con-
trabas) en Dries Bijlsma (drums). 
Locatie Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis.

Zonnebrillen uit 
auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 4 
op zaterdag 5 december is ingebro-
ken in een aan Pimpelmees gepar-
keerde auto. De dieven zijn er van-
door gegaan met twee zonnebrillen 
op sterkte.
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Walk the SantaRun!
Regio – Zaterdag 19 december a.s. 
om 17.00 uur is het zo ver, dan wordt 
de tweede editie van de Mijdrecht-
se Rotary SantaRun gehouden. Ook 
dit jaar gaan we weer met honder-
den deelnemers (verkleed als kerst-
man of kerstvrouw) 3,5 km wande-
len door Mijdrecht.
 De opbrengst van deze SantaRun is 
voor Stichting Hulphond Mijdrecht 
en de Aalsmeerse- en Mijdrechtse-
Moederverwendagen. Vanaf 16.00 
uur worden we al in feest- en kerst-
stemming gebracht door DJ Boes 
en dweilorkest Dorst. Om 16.30 uur 
begint de ludieke warming-up met 
Jazz-& Showballet Nicole. Om 17.00 
uur lost burgemeester Divendal het 
startschot voor de gezellige wan-
deling door Mijdrecht. U kunt zich 
weer inschrijven via website www.
mijdrecht.rotarysantarun.nl. Voor 

15,- mag je deelnemen en krijg je 
een compleet kerstmannenpak,
inclusief muts en baard; kinderen 
betalen slechts 10,-. Dit jaar bestaat 
er ook de mogelijkheid om in eigen 
kerstmannenpak deel te nemen. Je 
hoeft dan alleen maar een start-
nummer à 7,50 te kopen bij de start 
of bij een van de uitgiftepunten (zie 
website voor de adressen). Er zijn 
prijzen te winnen in vier categorie-
en. De jongste deelnemer, de oud-
ste deelnemer, origineelste deelne-
mer en bedrijf/vereniging/club met 
de meeste inschrijvingen gaan met 
een prachtige bokaal naar huis. Om 
18.15 uur sluit de finish. Na de prijs-
uitreiking kun je tijdens het Santa-
Run-après-ski-feest met DJ BOES 
nog lang nagenieten.
Doe je dit jaar ook weer mee? Schrijf 
je meteen in!

Legmeervogels naar 
moeizame overwinning
Uithoorn - Legmeervogels winnen 
thuis van de FC Abcoude en ZS-
GOWMS speelt thuis gelijk tegen 
het altijd wisselend spelend NVC. 
Hierdoor heeft Legmeervogels nu 
een voorsprong van 4 punten op 
ZSGOWMS dat nog wel een duel, 
thuis tegen Zilvermeeuwen, te goed 
heeft. Dit inhaalduel staat op de rol 
voor zondag 20 december.

In de eerste 45 minuten van het du-
el thuis tegen de FC Abcoude steekt 
Legmeervogels met kop en schou-
wer boven de FC Abcoude uit. Al in 
de in de eerste minuut doet zich een 
mogelijkheid voor, voor Legmeervo-
gels. Een diepe pas verstuurd door 
Sebastiaan van Dijke bereikt Lulin-
ho Martins. Diens voorzet is niet op 
maat waardoor de verdediging van 
de gasten deze eerst mogelijkheid 
voor Legmeervogels kan verijdelen. 
Een minuut of acht later is het Jor-
dy de Groot die een niet te missen 
mogelijkheid biedt aan Joey Sack 
om Legmeervogels op voorsprong 
te schieten. Helaas voor Joey Sack 
weet de doelman van de FC Abcou-
de de openingstreffer te voorkomen. 
Maar in de dertiende minuut is het 
wel raak. Een korte corner geno-
men door Lulinho Martins komt bij 
Damien de Vegt. Deze passeerde 
een aantal verdedigers of zij er niet 
staan en het is dan Noud Schart-
man om die er wel in slaagt om de 
doelman Jeffrey IJmker te passeren 
en zodoende Legmeervogels op een 
verdiende 1-0 voorsprong bracht. 
Na deze treffer wil Legmeervogels 
meer. Bij een van de aanvallen is 
het Nadi Amankour die het niet kan 
hebben dat hij gepasseerd wordt en 
Jordi Holt alsnog onder het gras wil 
schuiven. Scheidsrechter Bogard 
bedenkt zich geen moment en de 
FC Abcoude speler mag al vroeg in 
het duel met een rode kaart verla-
ten. Met een mannetje meer trekt 
Legmeervogels massaal ten aan-
val. Ook nu weer krijgt Joey Sack de 
mogelijkheid om de voorsprong van 
Legmeervogels te verdubbelen en 
ook bij deze tweede doelpoging legt 

de doelman van Abcoude in de weg. 
Toch slaagde Legmeervogels er in 
om nog voor de rust de voorsprong 
te verdubbelen. Een hoekschop ge-
nomen door Lulinho Martins wordt 
op juiste waarde geschat door Jor-
dy de Groot en dit betekende de 2-0. 
Dit werd dan ook de ruststand.
Legmeervogels dachten tegen 10 
man spelend van Abcoude de ze-
ge al binnen te hebben? Nu, in de 
tweede helft heeft Legmeervogels 
het heel, heel moeilijk gekregen. 
Het elftal van trainer jack Honsbeek 
laat zich onnodig ver terug zakken 
en het is nu aan Abcoude om Leg-
meervogels zijn wil op te leggen. 
Als je dan zo matig speelt dan roep 
je het ongeluk over je heen. In de 
63ste minuut scoorde Abcoude de 
aansluitingstreffer. Een makkelijk 
weggeven hoekschop door de ver-
dediging van Legmeervogels werd 
genomen door Yassine Al Mobaress 
en het dan Stefan van der Hoef die 
de bal in het doel weet te werken en 
de 2-1 op het score bord bracht. Na 
deze 2-1 werd Legmeervogels maar 
niet wakker en gelet op het vertoon-
de spel van Legmeervogels zou het 
zomaar een 2-2 kunnen worden. 
Nee, het was niet best wat Legmeer-
vogels aan het weer talrijk opgeko-
men thuis publiek liet zien. Bij een 
van de schaarse uitvallen van Leg-
meervogels wordt Lulinho Martins 
in het 16 meter gebied onderuit ge-
haald en mocht Legmeervogels een 
strafschop nemen. Dan is het Stefan 
Tichelaar die de aangewezen man is 
om deze mogelijkheden te benutten. 
Ook deze keer faalde hij niet en til-
de de stand naar 3-1. Legmeervo-
gels speelde dan de resterende tijd 
tegen 9 man. Van de Hoef was de 
man die Lulinho Martins in het 16 
meter gebied. Voor deze overtreding 
kreeg hij een gele kaart en dit was 
zijn tweede in dit duel en kon dus 
met rood de kleedkamer opzoeken. 
In de 90ste minuut is het dan Joey 
Sack die zijn goede wedstrijd mag 
belonen met een wonder schone 
treffer en zo de eindstand bepaal-
de op 4-1.

Tineke & Anke pakken de 
kop bij BVU
Uithoorn - Maandag 7 decem-
ber wonnen Tineke van der Sluijs & 
Anke Reems de A-lijn met 69,79% 
en namen daarmee de koppositie 
(57,55%) over van de afwezige Greet 
& Henk Stolwijk, nu tweede met 
54,34%. Ans Breggeman & Lia wer-
den tweede met 63%. Uw verslag-
gever vergat vorige week te mel-
den dat Bep & John de Voijs met 
Ineke Hilliard & Elisabeth van den 
Berg met 54,17% de A-lijn won-
nen en Bep & John werden afge-
lopen maandag derde met (alweer) 
54,17%, terwijl ze pas net gepromo-
veerd zijn. Zij lijken al niet meer in 
gevaar om te degraderen, volgen-
de week. Dat geldt niet voor Tonny 
Godefroy & Harry Rubens en Thea 
Stahl & Marja van Leeuwen, al zijn 
er nog anderen die in de vijfde en 
laatste zitting van deze derde pa-
rencompetitie in deze lijn door het 
ijs kunnen zakken.
In de B-lijn wordt de kans steeds 
groter dat Marijke & Ger van Praag 
terug ‘moeten’ naar de A-tjes na de 
72,22%, de topscore van de avond. 
Zij leiden met 58,38%. De tweede 
plaats was voor Andrew de Graaf & 
Ton Ter Linden met 58,33% en Wim 
Baars & Marcel Dekker werden drie 
met 52,08%. In de totaalstand staan 
de vanavond afwezige Cees Har-
te & Jos van Leeuwen tweede met 
57,04% en Wim & Marcel derde met 
56,29%. Het lijkt erop dat deze twee 
paren gaan uitmaken wie er nog 
meer naar de A mag. Onderin ver-
keren Marja Calis & Corry Frank, 
Doina van Ettikhoven & Tiny Rijp-
kema en Jeanette Das & Map Klein-

geld  na een slechte vierde zitting in 
degradatiegevaar.
In de C-lijn schitterden An & Bert 
Pronk met voor de vierde keer op 
rij een percentage boven de 60: 
met 61,46% staan zij nu gemid-
deld op 63,06%, waardoor promotie 
naar de ‘B’ onvermijdelijk is. Tineke 
de Roij & Rob Fasten werden twee 
met 59,38% en Ludy Bonhof & An-
neke Buskermolen drie met 53,65%. 
Na onze Pronkjuwelen komen Nelly 
Jansen & Jaap Bark (54,62%), Hel-
ma Rapp-Jonkers & Theo Vermeij 
(53,6%) en Ploon & Fons Roelofsma 
(53,45%) in de laatste zitting in ge-
vecht voor promotie naar de B-lijn. 
Volgende week de ontknoping!
Maar er is meer: komend weekend 
gaat een flink deel van de leden van 
de BVU, met aanhang, een toernooi 
bridgen in de buurt van Nijmegen, 
na het succesvolle toernooi van vo-
rig jaar vanwege het 60-jarig be-
staan van de oudste bridgevereni-
ging van Uithoorn. Toen won on-
ze leidster in de A-lijn van nu, Tine-
ke, met gelegenheidspartner. Hope-
lijk volgende week ook hiervan een 
verslag, misschien wel met een leu-
ke foto.
De bridge-avonden van de BVU vin-
den plaats op maandag (aanvang 
19.45 u) in Sporthal de Scheg in 
Uithoorn. Aanmelden en/of infor-
matie bij de secretaris van de BVU 
Marineke Lang tel. 0297 569 432 
(na 18:00 uur), mail: bvu@telfort.nl. 
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort 
wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06 
53 368 948.

Uithoorn - Het bekende AVIA tank-
station aan de Heijermanslaan ach-
ter winkelcentrum Zijdelwaard 
wordt met ingang van woensdag 9 
december als een onbemand stati-
on voortgezet. De shop wordt ge-
sloten, net zoals de wasstraat er-
naast. Het personeel is er voor het 
laatst en heeft een zwijgplicht op-

gelegd gekregen, maar het vermoe-
den bestaat dat het hier om econo-
mische redenen gaat. Het kan best 
zo zijn dat de verbouwing van het 
winkelcentrum het tankstation en 
de inpandige shop geen goed heeft 
gedaan. Geruime tijd is de Heijer-
manslaan afgesloten geweest voor 
tweerichtingsverkeer. Alleen vanaf 

de Arthur van Schendellaan was het 
in die tijd bereikbaar. Dat scheelde 
behoorlijk wat klanten die er van-
af de Wiegerbruinlaan niet naartoe 
konden rijden. De afgelopen maan-
den konden automobilisten en be-
zoekers die er voor ‘hun rokertje en 
een praatje’ kwamen, er echter weer 
volop terecht. Maar of dat de zaken 

AVIA tankstation wordt 
onbemand voortgezet

weer naar zwarte cijfers heeft we-
ten te tillen, is de vraag. Manager 
John Uijttenboogaard die 13 jaar 
‘zijn benzinestation’ met passie in 
de markt heeft gezet en zijn collega 
Joke die er in 15 jaar niet voor on-
der heeft gedaan, ‘vloeien af’ zoals 
dat heet. Het is moeilijk voorspel-
baar of ze ooit weer aan werk zullen 
komen. Klanten zullen het tweetal 
missen die het gezicht van het AVIA 
tankstation waren en altijd zorgden 
dat iedereen vriendelijk werd ont-
vangen.

Zuur
De shop was voor veel mensen in de 
buurt en zelfs vanuit het winkelcen-
trum een plaats om even naartoe te 
gaan en wat te kopen. Het tanksta-
tion hoorde met het aanbod en be-
hulpzaam personeel gewoon bij het 
winkelcentrum. Nu de renovatie en 
nieuwbouw daarvan eindelijk achter 
de rug is en dat ergens begin vol-
gend jaar feestelijk wordt gevierd, 
haakt AVIA met het bemande tank-
station af en zijn de trouwe mede-
werkers hun baan kwijt. Dat is erg 
zuur te constateren. John en Joke 
hebben er alles aan gedaan om het 
tij te keren en dat leek ook te luk-
ken, maar kennelijk niet genoeg. 
Hoe dan ook, bedankt voor alle sa-
menwerking want jullie fungeerden 
als een plaatselijke afhaalpost voor 
de Nieuwe Meerbode en voor de in-
name van de kabaaltjes. 

De redactie van deze krant wenst 
jullie alle goeds en gezondheid toe. 
Wie weet kom je elders weer aan de 
bak, ook al is het maar voor tijde-
lijk. Wij drukken de duimen daarop. 
Nogmaals: bedankt!

Uithoorn - Sinterklaas was weer in 
het land en dat hebben de kinderen 
geweten. Cadeautjes werden inge-
kocht en de Uithoornse midden-
stand is flink geholpen door de Sint. 
Maar aan alle leuke feesten komt 
een einde. Zo ook aan Sinterklaas. 
En dus, zoals ieder jaar, gaat Sinter-
klaas op nota bene zijn verjaardag, 
6 december, weer terug naar huis. 
Per boot natuurlijk! 
En zo werd de Sint onder begelei-
ding van de muziek die werd ver-
zorgd door muziekvereniging KnA 

weer onder grote belangstelling 
uitgezwaaid toen hij via het Win-
kelcentrum Amstelplein weer op 
de boot stapte bij restaurant het 
Rechthuis. Terwijl KnA ‘Dag Sin-
terklaasje’, speelde, wat luid werd 
meegezongen door de aanwezige 
kinderen, voer de Sint met zijn Pie-
ten weer op huis aan. Met zulke ge-
zellige muziek was het koude weer 
en de regen geen probleem. 
De winkels zijn inmiddels inge-
richt voor de kerst, maar Sinterklaas 
komt volgend jaar zeker weer terug! 

Uithoorn zwaait Sint uit

Uithoorn - De kersverse Uithoor-
naar John-F. Klaver is genomineerd 
voor een Dutch Blues Award in de 
categorie gitarist. Eerder won hij al 
met zijn band tweemaal de Dutch 
Blues Challenge en vertegenwoor-
digde hij ons land in Memphis tij-
dens de International Blues Chal-
lenge. John is werkzaam als gi-
taardocent en bandcoach bij cultu-
reel centrum Pier-K te Hoofddorp, 
maar vanaf volgend schoolseizoen 
geeft hij, bij voldoende aanmeldin-
gen, ook premium gitaarlessen in 
Uithoorn. Wil je je stem uitbrengen 
op John, dan kan dit tot 1 januari via 
www.dutchbluesfoundation.nl/dut-
ch-blues-awards/stemformulier 

Uithoorn - Tijdens werkzaamheden 
is vorige week woensdagmiddag 
een kleine gasontploffing ontstaan 
bij het Uithoornse restaurant De 
Fransche Slag. De monteur kwam 
er met een kleine schram vanaf. Het 

Zijdelveld werd enige tijd voor alle 
verkeer afgesloten in verband met 
het gaslek. De schade valt zo op het 
eerste gezicht mee. 

Foto: Marco Carels

Kleine gasexplosie bij 
restaurant De Fransche Slag

Uithoornaar genomineerd 
voor een Dutch Blues Award

Uithoorn - Op zaterdag 5 decem-
ber is tussen 12.00 en 15.00 uur 
een elektrische fiets gestolen uit 
de Dorpsstraat. De fiets is van het 
merk Multicycle Elegance, is grijs 

van kleur en het serienummer ein-
digt op 870. De fiets was voorzien 
van dubbele fietstassen en achter-
op een sticker van een fietsenmaker 
uit Uithoorn.

Winkeldief betrapt
Uithoorn - Op woensdag 2 decem-
ber is rond vier uur in de middag 
een winkeldief op heterdaad betrapt 
in een super op het Amstelplein. 
Een 53 jarige man uit Uithoorn 
dacht ongezien vier zakjes snoep 

mee te kunnen nemen. Totaal ging 
het om een bedrag van 5, 25 euro. 
De man is aangehouden en na ver-
hoor heen gezonden. 
Hij zal zich moeten verantwoorden 
bij justitie.

Bromfiets weg en weer terug
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 2 op donderdag 3 december is 
vanuit de Constantijn Huygenslaan 
een bromfiets gestolen. De eige-
naar heeft niet lang zonder vervoer-
middel gezeten. De Piaggio C25 is 
op zondag 6 december terug ge-

vonden door de politie bij de Bre-
de School aan de Randhoornweg. 
Mogelijk was de bromfiets gestolen 
door twee jongens van Noord Afri-
kaanse afkomst. Ze zijn gezien door 
getuigen. De politie doet verder on-
derzoek.

Sieraden weg na woninginbraak
Uithoorn - Op vrijdag 4 december 
is rond kwart over acht in de avond 
ingebroken in een woning op Ro-
de Klaver. Een buurtbewoner hoor-
de voor hem onbekende geluiden 
en is buiten een kijkje gaan nemen. 
Hij zag daarop twee of drie jongens 
uit de woning van de buren rennen 
richting Bertram. Ze droegen don-
kere kleding en spraken met elkaar 

in een accent. De politie is direct 
gealarmeerd, maar de inbrekers zijn 
niet meer aangetroffen. De hele wo-
ning is doorzocht. De dieven zijn er 
vandoor gegaan met een behoorlij-
ke hoeveelheid sieraden. Om bin-
nen te komen was een raam aan de 
achterzijde geforceerd. Het alarm-
systeem in de woning was door de 
daders van de muur getrokken. 

Onwel door drank
De Kwakel - Om half drie in de nacht 
van zaterdag 5 op zondag 6 decem-
ber kreeg de politie een melding dat 
een persoon onwel was geworden op 
de Vuurlijn. Ter hoogte van het sport-
centrum zou een vrouw in de berm 

liggen. Het bleek te gaan om een 23 
jarige Kudelstaartse, die te diep in 
het alcoholglaasje had gekeken. De 
vrouw is door vrienden opgehaald. 
De politie heeft een boete gegeven 
wegens openbare dronkenschap.

Elektrische fiets weg

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).  
www.nierstichting.nl/sms

Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood.  
De Nierstichting legt zich hier niet bij neer en zet 
alles op alles zodat nierpatiënten als Fabian en  
Dirk in leven blijven en ook écht blijven leven. 
Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of  
geef via nierstichting.nl

Laat nierpatiënten 
overleven.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten).  
www.nierstichting.nl/sms

Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood.  
De Nierstichting legt zich hier niet bij neer en zet 
alles op alles zodat nierpatiënten als Fabian en  
Dirk in leven blijven en ook écht blijven leven. 
Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of  
geef via nierstichting.nl

Laat nierpatiënten 
overleven.
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Sinterklaas en zijn Pieten 
op bezoek in de Europarei

Uithoorn - Ook  bezocht Sinterklaas met 
twee van zijn Zwarte Pieten de Europarei.
Omstreeks 09.30 uur arriveerde hij in het 
Buurtnest, waar hij werd opgewacht door 
allemaal blije kinderen en ouders.  Kinde-
ren hebben samen met de Pietenspelletjes 
gedaan, gedanst en liedjes gezongen voor 
Sinterklaas. Er werd met snoepgoed ge-
strooid en daarna was het dan tijd om de 
cadootjes uit te pakken, en samen met Sin-

terklaas op het podium hun mooie cadoo-
tjes te showen! Vanwege de drukke agenda 
van Sinterklaas was het om 10.30 uur he-
laas weer tijd om afscheid van elkaar te ne-
men. Na het afscheid nemen, was er tijd om 
te knutselen en samen pannenkoeken en 
poffertjes te eten. Het was een gezellig Sin-
terklaasfeest! Het feest werd georganiseerd 
door Buurtbeheer Europarei in samenwer-
king met Stichting Pavones en Eigen Haard.

Sinterklaas op 
Hummeloord

Uithoorn - Het was gezellig druk op Kindcen-
trum Meerwijk afgelopen woensdag. Sinterklaas 
kwam met twee Pieten eerst langs op de verti-
cale groep de Matroos en daarna stonden ze bij 
ons voor de deur! Spannend! Eerst hadden al-
le kinderen nog aan Pietengym gedaan, iets lek-
kers gemaakt en iets moois geknutseld, dus er 
was afl eiding genoeg. Maar toen kwam dus dat 
spannende moment dat Sinterklaas opeens mid-
denin onze groep stond! De kinderen mochten 
helpen om de staf even aan de kant te zetten en 
daarna ging Sinterklaas iedereen even persoon-

lijk begroeten. Hij vond het fi jn dat Sensabille 
hem even kon helpen om alle namen te noemen 
en hij genoot van een liedje van Cillian. De kin-
deren moesten daarna opeens een in slaap ge-
vallen Piet weer wakker maken en gelukkig kon 
die wel heel erg lieve Piet even later weer vro-
lijk met ons dansen en zingen. Wat hebben we 
een plezier gehad deze dag! We willen Sinter-
klaas en de Pieten en zeker ook onze hulpouders 
Katuschja, Alyscha, Annemieke en Eline heel erg 
hartelijk bedanken voor deze heerlijke Sinter-
klaasochtend!

Sinterklaas bezoekt
de Trekvogel

Uithoorn - Wat was dat vrijdagochtend een 
raar gezicht. Kom je het plein op, staan daar 
twee Zwarte Pieten met een kopje koffi e 
pleinwacht te houden. Maar...geen Sinter-
klaas! Zoals ieder jaar gingen we klaar staan 
langs de weg om te zingen en Sinterklaas 
op te wachten, maar nog steeds kwam hij 
maar niet. Misschien even bellen met Sinter-
klaas? Dat moesten we dan maar even bin-
nen doen. Zo gingen alle ouders en kinde-
ren naar de grote hal en daar werd contact 
gezocht met Sinterklaas. En ineens was daar 
contact via het scherm van de beamer en 
wij zagen in beeld...Zwarte Piet en ook Sin-
terklaas. Zij liepen door de wijk Twistvliet en 
werden geleid door de kinderen, meesters 
en juffen naar de school toe. Toen wij met z’n 
allen begonnen te zingen, kwam de Sint bin-
nen stappen en was het feest compleet. Na 
een korte pauze kwamen alle kinderen op-
nieuw naar de hal om te horen waarom die 
Pieten zo vroeg al op het plein waren. Wat 
bleek, dit waren de Pieten die graag meester 
wilden worden naast meester Nick. Meester 
Michel had er nog eens over nagedacht en 
was wel tevreden met hoe de Pieten het op 
het fi lmpje deden en wilde ze graag houden 
binnen het team. Sinterklaas keek iets min-
der blij toen hij dit hoorde. Hij kan de Pie-

ten heel goed gebruiken op de Pietenschool 
in Spanje en toen Sinterklaas uitlegde wat 
de Pieten de leerlingPieten moeten leren be-
grepen de kinderen en meester MIchel dat 
het beter was dat de Pieten weer mee zou-
den gaan met Sinterklaas. De Pieten zelf 
vonden het hier op school ook leuk, maar 
willen de Sint graag helpen.

Gevuld
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de 
ochtend gevuld met het uitpakken van de 
prachtige surprises en het lezen van de 
gedichten. De kinderen van groep 1 t/m 4 
brachten een bezoekje aan de Sint in het 
speellokaal. Daar moesten zij allerlei kunst-
jes en spelletjes doen. Aan het eind van 
het bezoek kregen zij een hand van Sinter-
klaas, een Pietendiploma door hem uitge-
reikt en een cadeau van de Pieten. Wat wa-
ren de kinderen blij en tevreden. Sinterklaas 
en de Pieten hebben ook de groepen 5 t/m 
8 nog bezocht en een dansje, liedje, praat-
je gehouden en heerlijke gestrooid. Zelfs de 
allerkleinsten buiten kregen een handje pe-
pernoten van de Pieten.

Kortom het was een heerlijke ochtend vol 
gezelligheid en spanning!

helpen om de staf even aan de kant te zetten en 
daarna ging Sinterklaas iedereen even persoon-

hartelijk bedanken voor deze heerlijke Sinter-
klaasochtend!
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Beslissing viertallen valt 
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De derde zitting vier-
tallenbridge leverde ook de eind-
stand op van de eerste ronde. In de 
A- lijn waren de 18 punten die team 
de Vroom binnenhaalde genoeg om 
bovenaan te eindigen met een to-
taal van 41. Team Egbers scoorde 
deze avond 3 punten minder en dat 
kostte ze de gedeelde eerste plaats 
omdat ze nu totaal op 38 punten 
blijven steken. In de B- lijn een goe-
de avond voor team Timmer dat 14 
punten aan het totaal toevoegde en 
zo met 48 punten promoveerde. De 
tweede en derde plek werden ge-
deeld door teams Visser en Bruine 
de Bruin die 10 punten verzamelden 
en ook in de eindstand met voor ie-
der 30 deze plaatsen delen. In de C- 
lijn behaalde team van Wijk met 14 
punten het hoogste aantal, maar dat 
was niet genoeg om team Tromp het 
promoveren te beletten. Laatst ge-
noemde bracht met 12 punten het 
totaal op 37 en van Wijk eindigde 
met een overigens uitstekende 34 
punten als tweede. In de D- lijn is 
het verschil weer groter. Team van 
Schaick bleef deze avond met 15 
punten team Bijlsma, dat 14 pun-
ten verdiende wel is waar net voor, 

maar in de eindstand is het ver-
schil 8 punten met een totaal voor 
van Schaick van 39 en voor Bijls-
ma 31. Ook hier promoveren de van 
Schaickjes dus, nu wel met behulp 
van het nevenpaar, maar toch! In de 
E- lijn domineerde team Jonkers dat 
met een totaal van 45 het een stap-
je hoger gaat proberen in de vol-
gende ronde. Deze avond moes-
ten ze echter de eer laten aan team 
de Jong dat met 18 om 17 punten 
net het genoegen van de overwin-
ning kon smaken, maar met 36 pun-
ten totaal met de tweede plek ge-
noegen moet nemen. Volgende keer 
start de tweede ronde parencompe-
titie en het viertallen wordt op 13 ja-
nuari 2016 voortgezet. Ook nieuws-
gierig geworden naar de charme 
van het viertallen, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. De 
enige vereniging in de naaste om-
geving die deze tak van bridge op 
het menu heeft staan. Op de woens-
dagavond vanaf 19.15 uur in Dans 
& Party centrum Colijn aan de indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
0297 567458.

KDO pakt in slotfase 
1 punt tegen Buiksloot
De Kwakel - Na twee weeken-
den zonder competitievoetbal stond 
voor KDO afgelopen zondag, de 
laatste uitwedstrijd voor de winter-
stop op het programma tegen Buik-
sloot. Midweeks speelde de selec-
tie van trainer Raymond de Jong ter 
voorbereiding nog een oefenwed-
strijd tegen Kickers’69, welke in een 
3-3 gelijkspel eindigde. Met de her-
stelde Maurice Bartels op nummer 
tien en Mathijs Molleman terug in 
het hart van de defensie, wilde KDO 
een mindere serie qua resultaten af-
sluiten in Amsterdam-Noord.

Beginfase
In de beginfase kwamen de Kwake-
laars prima uit de startblokken en 
kon Menno Lingeman in de 2e mi-
nuut KDO al vroeg op voorsprong 
zetten. In plaats van met links te 
schieten, schoot Menno in kansrij-
ke positie echter met rechtervoet 
en verdween de bal niet tegen de 
touwen. In de 9e minuut wist Joeri 
Stange alleen voor de Amsterdamse 
doelman niet te scoren en 12e mi-
nuut redde diezelfde sluitpost van 
Buiksloot op een hard schot van 
Mathijs van Rijn. Kortom, KDO ver-
zuimde in het begin van de wedstrijd 
afstand te nemen van Buiksloot, iets 
waar de Kwakelaars aan het einde 
van de eerste helft de rekening voor 
gepresenteerd kregen. In de 40e mi-
nuut kon keeper Tim ten Brink nog 
redden na een gevaarlijke uitbraak 
van de spits van de thuisploeg. Vlak 
voor rust moest hij toch zijn meer-
dere erkennen in de nummer ne-
gen van Buiksloot. Na een lange 
bal van de doelman van de Amster-
dammers, werd de bal verkeerd in-
geschat door zowel Mathijs Molle-
man als Doron Borger, waarna de 
spits de bal over de uitkomende Tim 
ten Brink wist te schieten, 1-0. KDO 
speelde als collectief sterker en dic-
teerde het spel in de eerste vijfen-
veertig minuten, maar moest toch 
met een 1-0 achterstand de kleed-
kamer op gaan zoeken.

Gelijkmaker
In de tweede helft ging KDO vanaf 
meet af aan op zoek naar de felbe-
geerde gelijkmaker. Het technische 
vaardige Buiksloot kroop wel meer 
uit zijn schulp dan in het eerste ver-

drijf, maar echte kansen kon het elf-
tal van trainer Brian Tevreden niet 
creëren. Aan de andere kant wa-
ren Maurice Bartels (kans schuin 
voor het doel) en Erik Verbruggen 
(schot tegen een tegenstander aan) 
dicht bij de 1-1, maar ook zij kon-
den het vijandelijke net niet vinden. 
Met een drietal aanvallende wissels 
(Rick Kruit, Bart Hoving en Bart van 
der Tol) aan de zijde van KDO gin-
gen de Kwakelaars meer druk naar 
voren zetten. Lang moest de Kwa-
kelse aanhang deze middag wach-
ten op de eerste treffer van KDO, 
maar in de 82e minuut was het dan 
toch raak. Na een slim een-tweetje 
tussen Mathijs van Rijn en Bart van 
der Tol wist laatstgenoemde de bal 
bekwaam in de lange hoek te schie-
ten, 1-1. Tot grote ontsteltenis van 
KDO leek Buiksloot de wedstrijd in 
de 90e minuut toch in haar voordeel 
te beslissen. Na een diepe bal van 
de Amsterdammers richting Tim ten 
Brink leek de Kwakelse doelman de 
bal te pakken, maar hij gleed onge-
lukkig uit, waardoor hij de bal los-
liet en de spits van Buiksloot een-
voudig de 2-1 in een leeg doel bin-
nen kon schieten. Gelukkig toon-
de KDO veerkracht na dit late doel-
punt, want de Kwakelaars bleven 
doorgaan met druk zetten, wat uit-
eindelijk in de 94e minuut werd be-
loond met de terechte gelijkmaker. 
Na een doorkopbal van Bart Hoving 
schoot centrumspits Mathijs van 
Rijn de bal vakkundig diagonaal te-
gen de touwen, 2-2. Even later floot 
de goed leidende scheidsrechter af, 
waardoor KDO één punt overhield 
aan het treffen met Buiksloot.

Gelijk
Door dit gelijkspel staat KDO nu op 
de achtste plaats in de derde klas-
se C. Met nog twee thuiswedstrij-
den voor de boeg voor de winter-
stop hebben de Kwakelaars nog 
twee mogelijkheden om afstand 
te nemen van de onderste regio-
nen van het klassement. Volgende 
week komt koploper Arsenal op be-
zoek aan de Vuurlijn, één week later 
maakt Ouderkerk dezelfde reis naar 
De Kwakel.
De wedstrijd KDO-Arsenal begint 
volgende week om 14:00 uur, wij 
hopen op uw komst!

Legmeervogels C1 (zondag) kampioen
Uithoorn - Lang heeft het ernaar 
uitgezien dat Sporting Almere on-
geslagen de titel zou binnensle-
pen. De laatste wedstrijden kregen 
ze echter last van kriebels in de be-
nen en gingen ze kostbare punten 
morsen. Het kampioenschap kwam 
met schuchtere stappen steeds 
meer binnen het gretige handbe-
reik van de Uithoornse C1 bevlogen 
jongens. Zouden ze zaterdag jl, de 
laatste (thuis)wedstrijd van het sei-
zoen te winnen, dan worden ze zo-
waar kampioen. 
Laten ze daarentegen punten lig-
gen, dan kan het zomaar gebeuren 
dat Roda 23, met slechts 1 verlies-
punt meer dan Legmeervogels en 
met nog 2 wedstrijden te gaan, als-
nog de lachende derde van de com-
petitie wordt door de beker voor-
de begerige ogen van de Legmeer-
vogels weg te kapen. Bij gelijkspel 
of erger verlies, resteert Uithoorn 
als schrale troost een tweede plek, 

want de hobbels die Roda moet ne-
men om de beker te omarmen zijn 
nagenoeg verwaarloosbaar. Wat de 
uitslag ook zou worden, mogen ze, 
voor wat het waard is, koesteren dat 
ze de productiefste doelpuntenma-
chine zijn (+43 doelpunten) en de 
minst gepasseerde defensie hebben 
(slechts 7 doelpunten tegen). 

De vraag is of knikkende knieën, 
met het kampioenschap zomaar 
voor het grijpen, niet gaan opspe-
len. Dave heeft er wel vertrouwen in 
dat ze de spanning de baas kunnen 
blijven. Zeker als ze net zo gecon-
centreerd spelen als voorafgaande 
keren. Ze moeten proberen hun po-
sitie aan te houden, de directe te-
genstander in het oog houden, niet 
gaan dwarrelen, kort op de bal blij-
ven, in gesprek met elkaar blijven, 
maar vooral veel plezier beleven. 
Zodra wz de 16 bereiken, moeten 
ze gaan schieten, handballen is uit 

Damdonateurs in de 
clinch in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdagmiddag 
de 12e december zijn de donateurs 
van damclub Kunst & Genoegen 
weer van harte uitgenodigd voor 
hun toernooi, aanvang 13.00 uur. 

Al vele jaren steunen de donateurs 
haar 88 jarige plaatselijke vereniging 
en daar doen de damleden graag 
wat voor terug. In de komende 21e 
jarige jaargang zal Mike Kouwenho-
ven zijn titel moeten verdedigen te-
gen de huis- tuin- en keukendam-
mers. Kom deze gezellige middag 
eens meemaken en schuif gerust 
aan. Het toernooi onder de jeugd-
dammertjes zal later plaats vinden. 
Damleden willen eerst op school 
de kinderen met het mooie dam-

spel kennis laten maken en daarna 
het toernooi organiseren. Informatie 
over de damclub is tegenwoordig op 
hun website te vinden, mede moge-
lijk gemaakt door een gift van het 
veilingcomité, waarvoor de damclub 
heel dankbaar is. De damteam van 
K&G liepen de afgelopen week ave-
rij op, het 1e verloor de inhaalwed-
strijd tegen Den Helder met 3-5. Het 
2e team kwam in Diemen tot een 
4-4 gelijkspel, de koppositie werd 
daardoor wel behouden maar de 
concurrentie kwam dichterbij. Maar 
allereerst aanstaande zaterdagmid-
dag het damtoernooi voor de dona-
teurs, damliefhebbers, of mensen 
die van een gezellige middag hou-
den, zijn van harte welkom in ’t Fort.

Helemaal op de helft
Regio - Vorige week al gemeld dat 
de winterkampioenen er aan zaten 
te komen en nu is het zover. Te be-
ginnen met de 1e divisie. Daar was 
de Merel/Heerenlux 1 de grootste 
kandidaat. Vier punten voorsprong 
op DIO, de nummer twee, zou toch 
voldoende moeten zijn. Thuis tegen 
de Springbok 1 moest minimaal 6 
punten gehaald worden om niet af-
hankelijk te zijn van de concurren-
tie. Dat was ook geen probleem. 
Rob van de Brink, Kees Griffioen en 
Walter van Kouwen (de hoogste se-
rie deze week met 12 caramboles 
en 29,27%) speelden sterke partij-
en waar de Springbok geen weer-
woord op had. Wilbert Celie verloor 
wel maar de hele wedstrijd eindig-
de met 7-2 en daarmee is de Me-
rel/Heerenlux 1 dan de winterkam-
pioen. De nummer 2, DIO, mocht 
naar Bar Adelhof om daar tegen 
team 1 te spelen. De partij Richard 
Scheurs tegen Paul Schuurman had 
een mooi slot. Paul maakte de par-
tij uit en Richard moest in de na-
beurt nog 9 caramboles maken voor 
een gelijk spel en dat lukte hem. Een 
fraaie prestatie. Richard van Kolck 
begon sterk tegen Herman Turken-
burg maar zakte halverwege de par-
tij wat weg maar wist op het eind 
toch net de overwinning binnen te 
slepen. Hiermee zorgden de beide 
Richards voor de complete punten 
opbrengst van Bar Adelhof 1, 3-6. 
Bij Lutis/de Springbok liet Donny 
Beets zien dat hij, in ieder geval een 
deel, biljartgenen van vader John 
heeft, in slechts vijftien beurten (de 
snelste partij van de week) schoof 
hij Wiebe Elzinga van Bar Adelhof 
2 aan de kant. Vader John en Alan 
Knightly vulden dat nog eens aan en 
daarmee kwam het totaal voor Lu-
tis/de Springbok op 7 en voor Bar 
Adelhof op 2 punten. De Merel/
Heerenlux 3 speelde tegen Stieva/
Aalsmeer. De laatste had maar drie 
spelers en dus was het extra caram-
boles maken en twee partijen spe-
len voor Lucia Burger. Een partij luk-
te het haar om de winst naar zich 
toe te trekken maar dat waren de 
enige potten die Stieva deze avond 
kon breken, 7-2. Bar Adelhof 3 en 
de Kuiper/Stee Inn maakten het el-
kaar in de partijen knap lastig. Rui-

me overwinningen waren er niet 
bij en na vier partijen was het 4-4. 
Zelf in het aantal caramboles ga-
ven de teams elkaar weinig toe, met 
slechts 0,02% meer (een ½ caram-
bole?) trok de Kuiper/Stee Inn met 
4-5 net aan het langste eind. In de 
2e divisie had CenS de beste papie-
ren, hoewel zij 7 punten nodig had-
den om zeker te zijn van het winter-
kampioenschap. Geen eenvoudige 
opgave. Dat moesten zijn ook nog 
eens waarmaken in een uitwed-
strijd tegen de Kromme Mijdrecht 
2. Dat ging ook niet helemaal vol-
gens plan. Willem de Graaf (Krom-
me Mijdrecht) maakte de partij te-
gen Evert Driehuis (CenS) uit maar 
Evert sleepte er in de nabeurt toch 
nog een gelijkspel uit. Dylan Huis 
(Kromme Mijdrecht) won zijn partij 
maar die drie punten waren de eni-
ge voor de Kromme Mijdrecht, 3-6. 
Door deze uitslag was CenS wel af-
hankelijk van de uitslag de Kromme 
Mijdrecht 3 tegen de Biljartmakers. 
Kon de clubgenoot een handje hel-
pen? Dat is een simpel “ja”. Alleen 
Chris Esser verloor van Nick van de 
Veerdonk maar dat waren dan ook 
de enige 2 punten voor de nummer 
twee de andere 7 waren voor Krom-
me Mijdrecht 3 met als gevolg dat 
CenS de winterkampioen van de 2e 
divisie is! De laatste twee wedstrij-
den waren de Springbok 2 tegen 
ASM 1 en ASM 2 tegen the Peanut-
bar. De Springbok 2 kon geen vuist 
maken maar ASM 1 kon dat juist 
wel. Willem Holla en Jack Baak (de 
Springbok) kwamen nog dichtbij 
maar helaas voor hen niet genoeg, 
alle partijen werden door ASM 1 
(Cor Ultee, Hennie Versluis, Gerrie 
Holzken en Jan Stege) gewonnen, 
0-9. Door deze overwinning is ASM, 
samen met CenS, ook winterkampi-
oen. ASM 2 had ook een speler te-
kort maar deze keer deerde dat (bij-
na) niet. Jim van Zwieten en Miguel 
van Nieuwkerk (2 maal) wonnen de 
partijen en zorgden daarmee dat er 
7 punten in huis bleven en slechts 2 
naar buten gingen. De finale 3 ban-
den in de A-poule staat zaterdag 
11 december en zondag 12 decem-
ber op het programma. Beide dagen 
wordt er in Dorpshuis “de Spring-
bok”, de Hoef gestart om 11:00.

Legmeervogels f10m kampioen Uithoorn - Legmeervogels f10m 
heeft zich door winst op Swift f8m 
in Amsterdam gekroond tot winter-
kampioen. Winst was noodzakelijk 
voor de meiden van leider Dennis 
van Zwet en Dennis Walbeek. 
Legmeervogels leek in het be-
gin wat nerveus, maar naar doel-
punten van Angel en Nikita Har-
ting stond het al snel 0-3,Floor van 
Zwet zorgde voor de verdiende 0-4 
ruststand. Na rust waren de mei-
den helemaal los, met doelpunten 
van Maddy jansen en wederom Ni-
kita harting en Floor van zwet was 
de wedstrijd snel beslist. Legmeer-
vogels kreeg nog wel 1 tegen tref-
fer te verwerken, wat dit seizoen vrij 
zeldzaam is gebleken. Mede dankzij 
de ijzersterke verdediging met on-
dermeer Amber van den Heuvel en 
Eva Cornax, en ook keepster Mila 
van Bergen is nauwelijks te passe-
ren.  Helaas moest de geblesseerde 
Raheany finies deze wedstrijd toe-
kijken. Maar na het laatste fluitsig-
naal van de scheidsrechter was het 
feest voor alle meiden compleet en 
wachten er nog een huldiging in de 
bestuurskamer van legmeervogels.  
Verslag eddy jansen

den boze. Het is weliswaar droog, 
maar guur en het waait hard. De 
wind staat echter dwars op het on-
langs geopende kunstgrasveld, zo-
dat ze er beide helften last van blij-
ven houden.. Na krap 3 minuten 
staat Legmeervogels met liefst 2-0 
voor en 2 keer op rij is Mike de ge-
vierde man. Na de bliksemstart zak-
ken ze enigszins in en wordt Bui-
tenveldert steeds gevaarlijker. Ge-
lukkig staat Laurens weer een potje 
ouderwets goed te keepen. Na een 
kwartier vecht Buitenveldert zich 
met de 2-1 aansluiting weer terug 
in de wedstrijd. Verdere doelpunten 
blijven de eerste helft uit. Met een 
wankele 2-1 voorsprong mogen we 
met schrik in de benen aan de thee. 
De druk komt ons voetballen duide-
lijk niet ten goede. Bovendien voert 
Roda die druk op door Pancratius 
als verwacht met 12-1 weg te vegen. 
Even lijkt het erop dat Legmeervo-
gels bezwijken wanneer Buitenvel-

dert zowaar langszij komt: 2-2. De 
hoop op een goede afloop vervliegt. 
Bevlogen aanvoerder Fabio weet 
zijn adjudanten onvermoeibare Su-
raj, hardwerkende Yannick, stof-
zuiger Morgan, tengere Stijn, rusti-
ge Lars en supersnelle Daan tijdig 
weer in het gareel te krijgen. Tho-
mas’s afstandsschot had een be-
ter lot verdiend dan een luidruchtig 
maar kil contact met de lat. Migh-
ty Mike maakt echter aan alle onze-
kerheid een eind door 2 goals vlak 
na elkaar: 4-2. Laurens voorkomt 
bovendien de 4-3. Sem, de klei-
ne man van de grote assists, rondt 
een pracht voorzet van de tech-
nisch begaafde Noah af: 5-2. Dit is 
tevens de bevrijdende einduitslag. 
We zijn kampioen! Zeker, het was 
geen mooi voetbal, maar wel span-
nend vechtvoetbal. Een enerverend 
seizoen met 7 overwinningen, 1 ne-
derlaag (tegen Almere) en een ge-
lijkspel (Roda) hebben ze in stijl af-
gesloten. Het mooie aan dit kampi-
oenschap is dat ze het samen be-
reikt hebben. 





Mijdrecht - Claudia Sollard, oprich-
ter en eigenaresse van Slimness, 
praktijk voor lichaamsgewicht en 
beweging, is voornemens haar vleu-
gels uit te slaan. 

De in de regio bekende gewichts-
consulent en bewegingscoach viert 
komend jaar haar vijfjarig bestaan. 
Wat niet wegneemt dat zij gewoon 
doorgaat met mensen te advise-
ren en te begeleiden die willen af-
vallen. Behoort ‘afvallen’ tot een van 
uw goede voornemens dit jaar, dan 
kunt u dat bij Slimness doen. De 
eerste lessen ‘afvallen in groepsver-
band’, waarin plaats is voor maxi-
maal 12 personen, beginnen op 13 
januari 2016 en er is nog plek! Clau-
dia heeft in de achterliggende ja-
ren talloze mensen met overgewicht 
met succes kunnen helpen aan een 
lichaam dat meer in proporties is, 
een gezonder gevoel geeft en waar-
in men zich happy voelt. Claudia 
doet dat door gezonde voeding te 
propageren en combinatie met be-
weging op maat. Zij gebruikt voe-
ding en levensmiddelen die men 
overal bij de supermarkt kan kopen 
en schrijft daarmee haar eigen re-
cepten. Geen diëten en dure prepa-
raten of bijzonder middelen om af te 

vallen. Integendeel, juist heel laag-
drempelig. Haar cliënten roemen 
haar om de eenvoudige methodiek 
en begrijpelijke manier waarmee je 
kunt afvallen, maar vooral ook om 
de uitstekende begeleiding waarin 
zij ‘stringente regels’ hanteert in het 
belang van haar cliënten.

Startpunt franchising
“Juist omdat er steeds meer men-
sen in de regio zijn die bij Slimness 
iets aan hun gewicht gaan doen en 
een gezonde levensstijl erop na wil-
len houden, is het misschien tijd om 
mijn ideeën ook buiten de regio De 
Ronde Venen gestalte te geven. De 
viering van mijn eerste lustrum zie ik 
daarvoor als een mooi startpunt. Ik 
heb vergaande plannen om er een 
franchise organisatie van te ma-
ken. Dan kunnen in de verschillen-
de dorpen en steden ergens anders 
in het land ondernemers onder de 
naam Slimness in hun eigen prak-
tijkruimte mensen met overgewicht 
begeleiden en adviseren,” vertelt 
een ambitieuze Claudia die er met-
een aan toevoegt dat zij met haar 
vestiging gewoon in Mijdrecht ac-
tief blijft. “En verder wil ik mijn me-
thoden, voedingsadviezen en bijbe-
horende bewegingsprogramma’s in 

boekvorm uitbrengen. Dat wil ik al-
lemaal komend jaar proberen te re-
aliseren.”

Eerst een training
Claudia stelt wel eisen aan franchi-
sers die onder de naam Slimness 
zelfstandig de methode en werkwij-
ze gaan uitdragen. Ze heeft daar-
voor een complete map met infor-
matie aangelegd. Zo moet de lo-
catie goed bereikbaar en er moet 
ook enige vorm van privacy zijn. De 
kleur wit fungeert als basis voor het 
interieur en ook de kleding van de 
consulent(e) moet passen bij de uit-
straling van Slimness. Een diploma 
gewichtsconsulent is vereist en de 
gewichtsconsulenten moeten bo-
vendien aangesloten zijn bij Be-
roepsvereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland (BGN). Ze heeft 
ook adviezen voor haar toekomsti-
ge franchisers hoe die zich bekend 
moeten maken door middel van ad-
verteren in de media, zich via Face-
book en Twitter in de markt dienen 
te zetten, hoe je het moet aanpak-
ken en wat je wel en niet moet heb-
ben in je praktijkruimte enzovoort. 
De toekomstige franchisers krijgen 
van haar sowieso eerst een training,

In korte tijd succesvol afvallen
In haar voedingspatronen en be-
geleiding gaat Claudia zeer precies 
te werk. Met haar methode vielen 
sommige van haar cliënten in tien 
weken tijd 15 kilo af. En dat zon-
der al te veel moeite en geen hon-
gergevoel te hebben! Enkelen in to-
taal 50 kilo, maar wel gemeten over 
een langere periode. Verstandige 
keuzes in voeding en beweging lig-
gen daaraan ten grondslag. Wie zich 
daarvan wil overtuigen kan voor-
beelden in de vorm van foto’s ‘voor 
en na het afvallen’ van haar cliënten 
zien op de website www.slimness.nl. 
Overigens gebeurt dat niet automa-
tisch. Wie momenteel bij Slimness in 
consult is wordt netjes gevraagd of 
men daar bezwaar tegen heeft. Wilt 
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Kerstshow Jan Makkes in 
Velserbroek
Regio – Van zaterdag 12 december 
tot en met zondag 3 januari kunnen 
kunstliefhebbers in Museumboer-
derij Jan Makkes te Velserbroek 
weer genieten van een wereld vol 
kleur op een unieke locatie. Aan de 
hand van veel eerder niet getoond 
werk krijgt de bezoeker een goe-
de indruk van het talent, het unieke 
kleurgebruik en de mens Jan Mak-
kes. Ongeveer 100 schilderijen, pas-
tels, tekeningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillende ruim-
tes in de Museumboerderij die spe-
ciaal hiervoor in kerstsfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzonde-
re kleurgebruik. Op de kerstshow is 
te zien dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd. 
Als er ergens werd gebouwd was 
Makkes er vaak bij om er tekenin-
gen of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse als inter-
nationale onderwerpen zijn te zien 
op zijn schilderijen. 
Jan Makkes was meer dan een kun-
stenaar: door zijn contacten met 
wereldleiders die hem om zijn werk 

bewonderden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vrede. ,,Zijn 
leven was wonderlijk, maar zijn werk 
nog meer’’, vertelt zijn weduwe El-
ly Makkes. In de eeuwenoude mu-
seumboerderij waar Jan Makkes ja-
ren woonde en werkte zijn veel fo-
to’s van deze bijzondere kunste-
naar te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Elly vertelt graag over 
Jan en geeft samen met anderen 
rondleidingen door de eeuwenoude 
boerderij, die zowel binnen als bui-
ten een plaatje is. Uiteraard is het 
aanwezige werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige fotoboek 
over zijn leven. 
Wie een bezoek aan de museum-
boerderij wil brengen is van 12 de-
cember 2015 tot en met 3 janua-
ri 2016 welkom, dagelijks tussen 
11.00 en 18.00 uur aan Hofgeester-
weg 22a in Velserbroek. Buiten de-
ze tijden is men na telefonische af-
spraak welkom, bel hiervoor met 
023-5376227. Parkeren kan op 100 
meter afstand van de boerderij bij 
voetbalvereniging VSV aan de Hof-
geesterweg. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Kerstshow Rudolph van 
Veen in Crown Theater
Regio - De bekendste televisie kok 
komt met zijn spectaculaire kerst-
show naar Aalsmeer. Het is de laat-
ste van zijn sfeervolle, swingende 
en culinaire tour door Nederland 
waarin één ding centraal staat; ‘Wat 
eten we met Kerst?’ In diverse inter-
views geeft Rudolph aan dat deze 
twee uur durende liveshow mensen 
kerst-klaar moet maken.
“Ik geef inspirerende en goed maak-
bare recepten zonder al te moeilij-
ke ingrediënten. Je zit er heel dicht-
bij in het theater. Kunt het ruiken en 
soms proeven. Ik neem mijn gehele 
keukeninventaris mee in een grote 
vrachtwagen en u kunt relaxt ach-
teroverzitten, maar ook meedoen. 
Ik geef levendige voorbeelden en 
laat iedere handeling zien. Ieder-
een houdt toch van lekker eten en 
drinken? Deze show is daarom voor 
iedereen, niet alleen koks of hob-
by koks, nee, de hele familie is wel-
kom.” Aan de hand van anekdo-
tes, filmbeelden en muziek zal Ru-
dolph kookdemonstraties geven. En 
dat doet hij niet alleen. Hij wordt bij-
gestaan door collega kok Bianca 
Janssen van 24Kitchen, de muzika-
le omlijsting is in handen van Barba-
ra Straathof, bekend geworden van 
The Voice of Holland, en er is live 
kerstmuziek. Rudolph heeft zin om 
naar Aalsmeer te komen: “Ik werk 
het liefst met versproducten en zie 
altijd graag verse bloemen op ta-
fel. Verleiden kan niet zonder ver-
sieren, dus wat is nu een prachtig 
gedekte eettafel zonder een mooie 
bos bloemen uit Aalsmeer? Of, in dit 
geval, mooie kerstdecoraties. Voor 
mij mag het elke dag kerstmis zijn; 
Er is geen gezelliger feest dan kerst. 
De voorpret begint al in november, 
met kerstliedjes die overuren draai-
en in een huis ruikend naar een mix 
van dennennaalden en versgebak-
ken koekjes. Hoogtepunten van de-
ze periode zijn natuurlijk de kerst-
diners. Een goede voorbereiding en 
de hulp van anderen blijken elk jaar 
weer de oplossing te zijn om de ba-
lans te vinden tussen een mooi me-
nu en voldoende rust om gezellig 

samen aan tafel te zitten. Daarom 
heb ik me met hart en ziel gestort 
op het maken van een kerstkook-
boek die na de theatershow te koop 
zal zijn, gesigneerd door mij.” 

Rudolph & Oevers-arrangement
De theatershow ‘Rudolphs Christ-
mas’ wordt gespeeld op woensdag 
23 december om 20:00 uur en er zijn 
nog kaartjes a 31 euro vijftig. Ook 
kunnen er nog kaarten gewonnen 
worden op Radio Aalsmeer, luis-
ter dan aanstaande vrijdag naar het 
Vrijdagavondcafé van Ron Leegwa-
ter vanaf 21:00 uur. Hij had een leuk 
interview met Rudolph van Veen. 
Er zijn ook diverse arrangementen. 
Kijk hiervoor op www.crownthea-
teraalsmeer.nl, telefonisch 0900-
1353 en via de volgende verkoop-
punten: Espago (Ophelialaan 105 te 
Aalsmeer), Boekhuis (Zijdstraat 12 
te Aalsmeer), Primera (Poldermees-
terplein), Ten Hoope (Winkelcen-
trum Zijdelwaard, Uithoorn), Mars-
kramer (Kudelstaart) en Gemaks-
winkel (Leimuiden). Door een bij-
zondere samenwerking met Bras-
serie-Café Oevers in Kudelstaart is 
er echter ook een leuk arrangement 
ontstaan; Voorafgaand aan de the-
atershow kan daar namelijk geno-
ten worden van een speciaal drie-
gangen theatermenu, Gemaakt uit 
het kerstkookboek van Rudolph! U 
komt dan meteen in de sfeer van de 
kerstshow. De aanvang is 17:00 uur 
en om 20:00 uur schuift u aan bij 
Rudolph’s Christmas in Crown The-
ater Aalsmeer. Dit arrangement kost 
u 59 euro vijftig. Het Rudolph & Oe-
vers arrangement staat tot en met 
22 december ook iedere dag op de 
kaart bij Oevers voor 29 euro vijftig. 
Los theaterkaartje bij Oevers is der-
tig euro. Rudolph van Veen tot slot: 
“Het zou natuurlijk leuk zijn als ie-
dereen naar Rudolph’s Christmas 
komt, zodat je de kerstsfeer vast 
kunt opsnuiven en je op een leu-
ke manier kunt voorbereiden op de 
feestdagen. Een culinaire groet en 
graag tot ziens in het theater!” 
Door Miranda Gommans

Korenfestival “BeKOORlijk Aboude”
Regio - Koren uit de regio: opge-
let!! Op 28 mei 2016 vieren we ons 
eerste lustrum! Voor de 5e keer zal 
er een korenfestival plaatsvinden in 
Abcoude waaraan ook uw koor kan 
deelnemen. Zingen in de Dorpskerk 
van Abcoude is een ervaring die je 
niet wilt missen. De akoestiek in de 
kerk is prachtig. Iedereen die al eer-
der deel uitmaakte van dit koren-
festival weet hoe heerlijk het is om 
er te zingen. Een aantal koren heb-

ben zich al aangemeld om mee te 
doen, maar hoe meer koren, hoe 
meer vreugd! De koren die eerder 
meededen kunnen daarvan meepra-
ten! Dit festival biedt u de gelegen-
heid andere koren te horen, inspira-
tie op te doen en nieuw repertoire 
te leren kennen. Mocht uw koor wil-
len deelnemen, dan kan dat zolang 
er nog plaats is. U kunt uw koor nu 
aanmelden bij Louise van Schalkwijk 
(zie onder voor contactgegevens). 

De kosten om mee te mogen doen 
(2,-p/p) kunnen u de kop niet kos-
ten, bovendien krijgt iedere deelne-
mer zelfs een kop koffie aangebo-
den in de inzingruimte! De opzet is 
gezelligheid, voor elkaar en publiek 
zingen en vooral genieten van de 
prachtige akoestiek in de Dorpskerk. 
Zaterdagmiddag 28 mei 2016 van-
af ±10:30 uur tot ±17:00. Aanmel-
den en informatie: bekoorlijkabcou-
de08@gmail.com of 0294 284625

Amstel aquaduct dicht 
voor onderhoud
Vervolg van de voorpagina.

Die zijn niet alleen nodig voor pre-
ventief onderhoud, zoals het was-
sen van de wanden en het reinigen 
van de wegmarkeringen, maar ook 
voor inspecties en testen, zoals con-
troles op veiligheidsmiddelen. Om 
het verkeer zo min mogelijk te hin-
deren worden de onderhoudswerk-
zaamheden daarom in de avond- en 
nachtelijke uren uitgevoerd.

Ver omrijden
Vanzelfsprekend is onderhoud 
van de kunstwerken als het Am-
stel aquaduct en de Waterwolftun-

nel in de N201 op zijn tijd noodza-
kelijk voor een veilige verkeersaf-
wikkeling. Maar het is opvallend dat 
het hier toch wel erg vaak aan de or-
de is. Dat zal zijn redenen wel heb-
ben. Nu is dat nog geen probleem 
omdat het verkeer langs een relatief 
korte route kan worden omgeleid. 
Bij onderhoud aan de Waterwolftun-
nel zijn er sowieso voldoende om-
leidingsmogelijkheden. En in dit ge-
val kan men zijn weg via het Amstel 
aquaduct gewoon vervolgen. In om-
gekeerde richting moet dit ook geen 
probleem zijn. Iets anders wordt het 
als het Amstel aquaduct wordt afge-
sloten vanwege onderhoud of een 

calamiteit en de gemeente Uithoorn 
geen doorgaand verkeer over de 
Irenebrug meer toestaat. Dat gaat 
een keer gebeuren bij uitvoering 
van de plannen zoals die er nu lig-
gen. In dat geval is het verkeer dat 
rijdt op de N201 vanuit De Ronde 
Venen verplicht om echt behoorlijk 
ver om te rijden. Bij de kruising Tien-
boerenweg via de Ringdijk 2e Be-
dijking, Nieuwveen en Vrouwenak-
ker, over de N231/Noord-Zuid route 
naar de N196/kruising Legmeerdijk 
en vervolgens verder naar de N201. 
Want ook via De Kwakel is geen op-
tie. In omgekeerde richting is dit 
eveneens de aangewezen route. Uit-

hoorn zou niet blij zijn als al dat ver-
keer weer over het oude tracé rijdt 
naar het centrum, om vervolgens via 
de Laan van Meerwijk naar de Am-
steldijk-Zuid te rijden richting Vrou-
wenakker en Nieuwveen. Dat alle-
maal is een behoorlijk eind om als je 
een bestemming hebt die ligt in een 
van de woonkernen in De Ronde Ve-
nen of verder wilt naar de A2. Het 
weren van doorgaand verkeer over 
de Irenebrug heeft dus ook dit als 
consequentie! Behalve bij calamitei-
ten overdag zal het doorgaans wel 
meevallen met de verkeersstroom 
omdat het onderhoud veelal in de 
nachtelijk uren wordt gedaan. Maar 
wie wel eens in de late uurtjes over 
de N201 rijdt zal zien hoeveel ver-
keer er nog in beide richtingen rijdt 
op die tijdstippen. En dat moet dan 
allemaal (ver) omrijden, in het minst 
gewenste geval door of in de buurt 
van woonwijken. Er zijn in dit geval 
weinig andere alternatieven.

Uithoornse Ondernemers 
spelen voor Sinterklaas
Uithoorn - Dankzij sponsoring van 
Hercules Konstruktie en Naaimachi-
nehandel Piet heeft het Duet nu ook 
gereedschap voor in het techniek-
lokaal.
Bijna een jaar geleden verhuisden 
De Regenboog en kinderopvang 
Solidoe Thamerdal naar hun nieu-
we gebouw aan de Christinalaan, 
waar ze samen verder gingen onder 
de naam het Duet. Het Duet draait 
nu bijna een jaar en alle kinderen 

en medewerkers zitten heerlijk op 
hun plek in het mooie gebouw. On-
langs is ook de onderwijsinspectie 
langs geweest en zij spraken zich 
zeer tevreden uit over het onderwijs 
wat er gegeven wordt. Zoals dat ook 
gaat bij de inrichting van een nieuw 
huis, blijven er na een verhuizing al-
tijd nog wat dingen op het verlang-
lijstje staan. Op het Duet wilden we 
heel graag gereedschappen voor 
in ons atelier/technieklokaal. Na-

tuurlijk hebben we daar scharen en 
verf en lijm. Maar we willen ook zo 
graag werken met andere technie-
ken: zagen, boren, timmeren, solde-
ren, werken met een naaimachine.

Hercules Konstruktie
De voormalige Speeltuin Vereniging 
Thamerdal wist raad: zij hadden nog 
een toezegging voor een sponsor-
bedrag uitstaan bij de Uithoornse 
onderneming Hercules Konstruktie 

en hebben ervoor gezorgd dat dit 
overgezet kon worden naar het Du-
et, intergraal kindcentrum in Tha-
merdal. Afgelopen woensdag was 
het zover: een geweldig assortiment 
aan gereedschap werd aangeboden 
door Martijn Hussaarts van Hercu-
les, in het bijzijn van Claudia Koster 
van de voormalige speeltuinvereni-
ging. De kinderen van groep 5 en 6, 
mochten de school vertegenwoor-
digen en alles in ontvangst nemen.
Een gereedschapskist met water-
pas, hamers, vijlen, een nijptang, en 
nog meer. En daarnaast, in mooie 
opbergkratten, ook nog soldeer-
bouten, een decoupeerzaag, een 
boorset, figuurzagen, vijlen, hamers, 
teveel om op te noemen. Wat een 
prachtig gebaar van Hercules! Met 
deze gereedschappen zullen hope-
lijk vele kinderen interesse krijgen 
in techniek en constructiewerk en 
wie weet ooit aan de slag gaan met 
of voor Hercules.

Fa. Joh. Piet Naaimachinehandel
Dat de Uithoornse middenstand 
veel affiniteit heeft met het onder-
wijs, bleek al een aantal weken eer-
der. Juf Elma heeft van meneer Piet 
twee prachtig gerenoveerde naai-
machines gekregen. Hierdoor kun-
nen we de leerlijn voor textiele werk-
vormen uitbreiden van borduren en 
naaien met de hand, naar een stevi-
ger constructie met de naaimachi-
ne. En kunnen kinderen met een in-
teresse voor mode of textiel ook na-
schools aan de slag. 

Dank
Het team van het Duet is heel blij 
met deze aandacht voor onze leer-
lingen. Het voelt goed dat lokale on-
dernemers willen mee investeren 
in ons onderwijs. Want tenslotte zit 
daar de toekomst. 

Gewichtsconsulent 
Slimness slaat vleugels uit

u liever niet, dan worden er geen fo-
to’s gemaakt en getoond.
Degenen die al langere tijd worste-
len met overgewicht en er zelf al het 
nodige aan hebben gedaan, maar 
het niet heeft geholpen, kunnen 
Claudia om raad vragen. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden, zoals in-
dividueel, met z’n tweeën afvallen of 
in groepsverband. Slimness is aan-
gesloten bij de BGN (Beroepsver-
eniging Gewichtsconsulenten Ne-
derland). Dit houdt in dat de kos-
ten van het consult door meerde-
re zorgverzekeraars vergoedt wor-
den in de aanvullende pakketten. 
Ook bedrijven kunnen bij Claudia 
terecht om hun aanbod in de be-
drijfskantine te laten ‘doorlichten’ of 
dit voldoet aan de regels van gezon-
de voeding dan wel dit gevarieerder 
te maken. Wilt u eigenlijk meer be-
wegen maar lukt het niet helemaal 
om dat zelf te doen? Dan kunt u ook 
bij Claudia terecht. Zij geeft advies 
over welke sport/beweging het bes-
te bij u past in uw specifieke om-
standigheid Veel informatie over de 
werkwijze om af te vallen, gezon-
de voeding en bewegen vindt u op 
de website van Claudia (www.slim-
ness.nl) waar u zich ook kunt aan-
melden voor de nieuwsbrief. Tevens 
is er een contactformulier waarbij u 
zich kunt opgeven voor een eerste 
(gratis) consult (kennismakingsge-
sprek). U vindt hier ook de verschil-
lende tarieven voor de consulten en 
adviezen. Wilt u liever een persoon-
lijk contact en een afspraak maken? 
Bel Claudia Sollard op 0297-765027 
of stuur een e-mail: info@slimness.
nl. Slimness is gevestigd op Bozen-
hoven 19 in Mijdrecht.
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Uithoorns kwartiertje 
LMV C1 net te kort
Uithoorn - Op zaterdag 5 december 
trok de C1van LMV naar IJsselstein, 
voor een wedstrijd tegen de nr. 2 op 
de ranglijst VVIJ. De thuiswedstrijd 
in september kende een vreemd 
scoreverloop, na 60 minuten was 
het 1-3 in het voordeel van VVIJ, 
maar in het laatste kwartier wist 
LMV nog 3x te scoren en zodoende 
de winst binnen te halen. VVIJ start-
te dan ook furieus, getergd als ze 
waren om dit recht te zetten. Na 10 
minuten hadden ze al 6 corners ge-
had. De verdediging onder leiding 
van Tim hield zowaar stand, keeper 
Ollie had het druk maar wist doel-
punten te voorkomen. In de 28e mi-
nuut was het dan toch raak. De rust 
werd zonder verdere kleerscheuren 
bereikt, maar na de aftrap dender-
de VVIJ meteen door naar een vlot-
te 3-0. Een blamage dreigde, coach 
Bas greep in en besloot achterin 1 
op 1 te spelen. Met het inbrengen 
van Salaxadin kreeg de voorhoede 

meer power. Al na 3 minuten maak-
te hij zijn eerste treffer op aangeven 
van Mika. 
10 minuten later stuurde Mike 
hem diep en passeerde hij de kee-
per door ouderwets te wachtne en 
daarna door zijn poortje te mikken. 
De coach van VVIJ kreeg een deja-
vu en zag de bui al hangen. In de 
63e minuut passte Benjamin naar 
Salaxadin voor zijn hattrick, maar hij 
kwam net een voetje te kort. 
Aan de andere kant van het veld 
beleefde Ollie hachelijke momen-
ten, maar de paal redde LMV twee-
maal. Na precies 70 minuten blies 
de scheidsrechter voor het eindsig-
naal, ondanks zeker 3 minuten bles-
surebehandeling. Het was LMV niet 
gegund, ze bleven met lege han-
den staan. Man of the match zon-
der twijfel Salaxadin, die ondanks 
een blessure voorop in de strijd ging 
en bijna LMC een punt bezorgde en 
zichzelf de wedstrijdbal.  

KDO G1 eist 2e plaats op 
in najaarscompetitie
De Kwakel - De laatste wedstrijd 
van de najaarcompetitie werd nu 
eens niet op kunstgras afgewerkt. 
Met de stevige wind van de zijkant 
was dit ook wel eens prettig. Een 
goed combinerend KDO kon in de-
ze wedstrijd iets doen aan het doel-
saldo. Dat doelsaldo stond op -2 
maar na afloop was het getal weer 
flink positief. In de eerste helft werd 
er gescoord door Nicky 2x , Lars en 
Jeffrey. In de 2e helft werd er zwak-
ker begonnen waardoor Over-Am-
stel op 4-2 kon komen. Het publiek 
ging er weer even voor zitten. Het 
leek weer spannend te gaan wor-
den. Alleen gaf een speler van Over-
Amstel onbedoeld het startsein voor 
een doelpunten regen van KDO. Hij 
speelde namelijk de bal in eigen 
doel waardoor 5-2 ontstond. KDO 
pakte het goede voetbal van de 1e 
helft weer op en volgde nog doel-

punten van Daan 2x, Nicky 2x en 
Jeffrey 2x. Alle doelpunten kwamen 
tot stand door het rondspelen van 
de bal en pas schieten op doel als 
er resultaat te behalen viel. De eind-
stand kwam hierdoor op KDO G1- 
Over-Amstel G1 11-2. De produc-
tiefste speler vandaag en man of the 
match was Nicky met 4 doelpunten.

Geen ‘Sinterklaas’ bij BVK
De Kwakel - Los van een ver-
dwaalde Zwarte Piet was er afge-
lopen donderdag weinig te merken 
van Sinterklaas, want er werd wei-
nig kado gedaan aan de tegenstan-
ders in de diverse lijnen. Er moest 
dus flink gebuffeld worden om een 
goed resultaat te bereiken. In de A 
lijn voor het eerst sinds weken weer 
vertrouwde namen bovenaan de 
daguitslag, want Rita en Wim Ritzen 
vinden we daar met 58,68%. Daar-
door staan zij nu 3e in de totaal-
stand. Het gat met nummer 1 , Geke 
en jaap Ludwig, is wel vrij behoor-
lijk, maar ik waag mij niet aan een 
voorspelling van de uiteindelijke top 
3. Tiny en Adriaan Kooyman volg-
den als 2e met 58,33% en na hun 
1e plaats van vorige week moch-
ten Ineke Hilliard en Huib van Gef-
fen opnieuw het erepodium betre-
den. Dat deden zij samen met Nelly 
Vork en Andre Verhoef, want ook die 
scoorden 54,17%. Paula en An lieten 
het deze week wat afweten, maar 
zij staan nog altijd op een fraaie 4e 
plaats ‘over all’. In de strijd tegen de-
gradatie is voor 1 paar het doel al 
wel gevallen en voor de 2 resteren-
de plaatsen zijn nog 5 paren kan-
didaat.

B lijn
In de B lijn staan 3 paren al klaar 
om de openvallende plaatsen in te 
gaan nemen, ook al moet daar op 
de laatste speelavond van deze cy-
clus geen al te beroerde score ge-
noteerd worden. Greet de Jong en 

Roel Knaap werden 1e met 62,95%, 
Helen Conijn en Herman Koper-
draad 2e met 60,36% en Corrie en 
Ruud van der Peet 3e met 58,6%. 
Dat laatste paar heeft een stabiele 
serie van 4 goede uitslagen neerge-
zet en met 59,55% gemiddeld gaan 
zij dan ook fier aan kop en kan hen 
promotie niet meer ontgaan. Anne-
ke Karlas en Jaap Verhoef en ook 
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nig-
tevegt lijken hen te gaan vergezel-
len. Ook in deze lijn is het lot van 1 
paar wel bezegeld waar het gaat om 
degradatie, maar hier moeten 4 pa-
ren nog vrezen voor hun plekje.

C lijn
In de C lijn een nog ongenaakbaar-
der koploper in de totaalstand. Met 
59,72% gemiddeld (!) en een voor-
sprong op nummer 2 van meer dan 
5% staat er absoluut geen maat 
op Hans Elias en Ben Terra. Deze 
week moesten zij weliswaar genoe-
gen nemen met een 3e plaats met 
54,97%, maar de concurrentie voor 
de 3 topklasseringen lieten het le-
lijk afweten. De 1e plaats was deze 
week voor Atie Doeswijk en Huub 
Zandvliet met 60,59% en de 2e voor 
Ria Bulters en Ans Nieuwendijk met 
59,9%. Tiny en Han Mann staan 
dankzij 2 ijzersterke eerste weken 
van deze cyclus nog op de 2e plaats 
in de totaalstand en Marjan en Ben 
v.d. Broek 3e. Piet vd Poel en Gerard 
de Kuijer staan daar echter dicht 
achter, dus dat wordt nog spannend 
volgende week.

Bridgeclub ABC
Er is veertien keer klein 
slem geboden!
Uithoorn - Donderdagochtend 3 
december was de laatste en ook 
spannende zitting van de 2e com-
petitieronde voor de leden van de 
Amstel Bridgeclub. Een drietal pa-
ren zou gaan degraderen, maar een 
drietal paren zou ook gaan promo-
veren. Het was een ochtend waar-
in veel slems geboden en gemaakt 
konden worden, hetgeen niet vaak 
voorkomt. In de A-lijn werd vijf keer 
een slem geboden bij spel 3. Één 
keer 6 klaveren, die helaas net niet 
werd gehaald, en vier keer 6 Sans. 
Ciny & Hetty hadden weer eens ge-
luk, zij behaalden 6 Sans +1, ter-
wijl toch hartenaas buitenboord zat. 
Waren OW daar te zuinig op? Gelijk 
die aas zetten mensen bij zo’n slem 
contract! Bij spel 19 werd twee keer 
6 Sans geboden en +1 gehaald, 
goed geboden en gespeeld door 
Greet & Roel en Wim & Ria. De an-
dere paren stopten bij 3 Sans en be-
haalden ook maar 3 Sans +3 (wel 
een klein slem hoor!). Ook bij spel 
23 werd twee maal slem geboden, 
t.w. 6 harten en 6 Sans, waarbij het 
6 Sans contract, helaas voor Ria & 
Joop, de meeste punten opleverde. 

B lijn
Ook in de B-lijn werd vijf keer slem 
geboden. In spel 1 zaten voor OW 
veel mooie hartenkaarten en er 
werd dus drie keer 6 harten ge-
boden. Hanny & Jany speelden zo 
goed tegen, dat dit contract voor 
Greet & Nel helaas 1 down ging. 
De andere twee paren behaalden 
dit klein slem wel. Ook bij spel 16 
werd twee keer 6 harten geboden. 

Dit contract ging echter beide keren 
down. De andere paren speelden al-
lemaal 3 Sans + 4. Het was dus ken-
nelijk een groot slem contract als er 
tenminste Sans geboden zou wor-
den, doch dat heeft niemand kun-
nen bedenken! 

C lijn
Maar dan nu de uitslag: De 1e plaats 
in de A-lijn was voor Aja & John met 
62,50%. Ze hebben echter Ciny & 
Hetty niet meer van de 1e plaats 
op de ranglijst van de 2e competi-
tieronde kunnen verdringen. Twee-
de werden Wim & Ria met 60,42%. 
De 3e en 4e plaats waren voor Ciny 
& Hetty en Leny & Jan. Beide paren 
scoorden 58,33%.
In de B-Lijn werden Corrie & Le-
nie eerste met 62,78%. Zij promove-
ren dan ook naar de A-lijn. Op de 
2e plaats kwamen Henny & Lucas 
met 62,40%, helaas niet genoeg om 
te promoveren. Zij werden gevolgd 
door Greet & Nel met 61,23% op 
de 3e plaats en ook zij promoveren 
naar de A-lijn. Ank & Lotte, die ge-
middeld 55,72% zijn komen te staan, 
zullen de komende tijd eveneens in 
de A-lijn gaan spelen. Corry & Bibet, 
Miep & Madelon en Coby & Joop, 
zullen de komende competitieronde 
in de B-lijn gaan spelen. 

Ook meespelen met de Amstel-
bridgeclub? Het is een gezellige 
club met regelmatig lekkere trak-
taties en Madelon, die leuke geur-
zakjes voor je naait. Voor informa-
tie kunt u bellen naar onze secreta-
ris telefoon 0297-564729

Schrijf je nu in voor de 
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel - Vrijdag 11 december 
2015 wordt er voor de derde keer 
een voetbalquiz georganiseerd in de 
kantine van KDO. Onder leiding van 
de enthousiaste quizmasters Theo 
en Hein Leliveld zal er deze avond 
worden bepaald wie zich de groot-
ste voetbalkenners uit de regio mo-
gen gaan noemen!
Voor 5,- per koppel kun je samen 
met je beste voetbalvriend (-in) vrij-
dag de 11e vanaf 20:30 uur mee-
strijden om deze felbegeerde titel 
en kans maken op de leuke prijzen. 
Er zullen acht rondes gespeeld gaan 
worden, waarbij de focus zal liggen 
op nationale en internationaal ge-
relateerde voetbalvragen. Je kunt 
het zo gek niet bedenken, maar al-
les kan aan bod komen tijdens deze 
spraakmakende avond. Van spelre-
gelvragen, het raden van clublogo’s 
tot en met de WK-historie van het 
Nederlands elftal. Om zeker te zijn 

van je deelname op deze avond, kun 
je je hiervoor per direct als tweetal 
aanmelden via de website van KDO. 
Door te klikken op de grote banner 
die centraal op de homepage staat, 
kun je je eenvoudig verzekeren van 
een plekje als koppel in de kantine.
Op de avond zelf is het ook mogelijk 
om je aan te melden. Het inschrijf-
geld zal vrijdag 11 december ter 
plekke betaald dienen te worden.
Wacht dus niet langer, schrijf je 
snel in en zorg ervoor dat je goed 
voorbereid in de kantine komt deze 
avond. Wij zijn ervan overtuigd, het 
gaat een fantastische avond wor-
den! Wanneer? Vrijdagavond 11 
december 2015 Waar? In de kan-
tine van KDO (Vuurlijn 51, 1424 NN 
De Kwakel) Hoe laat? Inloop vanaf 
20.00 uur, de quiz begint om 20.30 
uur. Kosten? Slechts 5 euro per 
koppel. Opgeven? Via www.kdo.nl.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Uithoorn - Op de eerste dag van 
december werden we verwend 
met heerlijke Sint chocola en 
marsepein bij Partycentrum Co-
lijn. Misschien gaf dit Elly en Jes-
sie vleugels, ze scoorden 62,50%, 
Trudy van den Assem & Refina van 
Meijgaarden hebben geen suiker 
nodig om 57,64% te halen, vaak 
goed voor een top drie plaats zijn 
Kitty van Beem & Janny Streng 
zo ook vandaag met 56,25%. De 
topscore vandaag was tochin de 
B wel voor Bep Verleun & Hans 
Warmenhoven 63,99%, Tini Ge-
ling & Paula Kniep lieten zien dat 
ze blij zijn dat Tini weer aan ta-
fel zit met 62,80%. Deze dames 
verdwijnen snel weer naar de A 
waar ze eigenlijk horen. De der-
de plaats was deze middag weg-
gelegd voor Inge Dyrbye & Thea 
Stahl, 56,85%. Met nog 1 mid-
dag in deze ronde te gaan is de 
tussenstand als volgt. De B nog 

steeds Bep en Hans op de eer-
ste plaats, die geven ze niet meer 
uit handen, 58,83%. De tweede 
plaats voor Marja en Sandra met 
56,00% en de derde plaats voor 
Mieneke en Hilly met 55,29%. De-
ze plaatsen zijn nog goed bereik-
baar voor nummers 4 t/m 6. Ik 
voorzie een verhitte strijd volgen-
de week. In de A ligt de top 5 ook 
aardig dicht bij elkaar Kitty van 
Beem & Janny Streng 55,97%, Elly 
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
53,86%, Ted Brand & Alice Oost-
endorp 53,62%, Trudy van den 
Assem & Refina van Meijgaarden 
53,37% en Geke Ludwig & Margo 
Zuidema 52,89%. Dus dames wilt 
u in de top blijven dan weet u wat 
u te doen staat!
Wilt u zich ook in de strijd gooi-
en bij damesclub Hartenvrouw? 
H a r t e n v r o u w 2 0 1 5 @ g m a i l .
com of Sandra Raadschelders 
0297569910.

UWTC mannen sterk bij 
Amsterdamse Cross Competitie
Uithoorn - Zondag 6 december is 
alweer de 8e wedstrijd van de Am-
sterdamse Cross Competitie verre-
den. DTS in Zaandam was de gast-
heer. De jeugd heeft nu steeds in 
beide groepen een twintigtal trouwe 
deelnemers en ook enkele UWTC le-
den zijn wekelijks in actie te zien. Bij 
de jeugd A reed de niet fitte Duuk 
vd Haagen naar de 5e plaats, Teun 
Wahlen werd 11e en Sen Haasbroek 
17e. Bij de jeugd B reed Danny Plas-
meijer naar de 6e plaats en Sven 
Buskermolen werd 10e. In het tus-
senklassement is het bij de jeugd 
nog erg spannend. Bij de jeugd A 
staat Duuk van der Haagen op de 
5e plaats, maar tussen nummer 1 en 
nummer 5 zit maar een paar punten 
verschil. Dat kan dus nog alle kanten 
op bij de laatste vier wedstrijden die 
nog verreden moeten worden. Bij de 
jeugd B staan Danny en Sven op de 
5e en 6e plaats in het tussenklasse-
ment. Bij de 40+ strijden wekelijks 
tussen de 60 en 80 renners mee. Pe-
ter van Capel scoort regelmatig pun-
ten en ook vandaag reed hij weer 
netjes naar de 20e stek. Frank Jan-
sen werd 30e. Bij de 40- klasse ste-
len de UWTC renners wekelijks de 
show. Bart de Veer en Tommy Oude 
Elferink hebben al heel wat keren op 
het podium gestaan en ook vandaag 
werd Bart 2e en Tommy 3e. De net 
16 jaar geworden Menno van Ca-
pel doet het ook goed in deze klas-

se. Menno werd 7e en staat op een 
mooie vierde plaats in het tussen-
klassement. In het tussenklassement 
staat Bart de Veer ruim aan de lei-
ding en Tommy Oude Elferink staat 
op de tweede plaats. Bij de dames/
nieuwelingen deed alleen Stijn Ruij-
ter mee voor UWTC. Stijn reed lekker 
mee en werd 7e. 

Clubcross
Op een parcours rondom sportpark 
Randhoorn in Uithoorn wordt ook 
wekelijks een veldrit gereden bij 
UWTC. De uitslag van 6 december: 
40-: 1 Dennis Moolhijsen, 2 Lorena 
Wiebes, 3 Roberto Blom, 4 Lars Wie-
bes, 5 Robin Leijgraaf. 40+: 1 Frans 
v Heteren, 2 Maarten de Jong, 3 
Wilfred Zeijerveld, 4 Harry van Pier-
re, 5 John Zeijerveld, 6 Gijs Kostman, 
7 Jan van Zon, 8 Leen Blom, 9 Cock 
Fangmann, 10 Piet Rewijk. jeugd 
8-10 jr: 1 Bo Versteeg, 2 Jasmijn 
Wiegmans, 3 Joost Burgers. jeugd 
11-14 jr: 1 Flip van Walraven, 2 Jes-
se van Hattum, 3 Jesse Versteeg

Nationale crossen
In Appelscha reed jeugdlid Mike De-
rogee op Sinterklaasdag naar de 14e 
plaats. Op zondag deden 3 jeugdle-
den mee aan de veldrit in Lieshout. 
Siem van Smoorenburg werd 10e 
(cat 2), Mike Derogee werd 22e (cat 
4) en Mees van Smoorenburg werd 
23e (cat 5)

Leer beter bridgen!
Uithoorn - Bridgen is een lastig 
kaartspel. Het spel begint met een 
bieding waarmee we het doel van 
het spel bepalen. Daarmee bepa-
len bridgers hoeveel slagen ze den-
ken te gaan halen. En ze kiezen ook 
hun favoriete speelkleur. Er zijn ech-
ter vele kaarthanden waar er geen 
favoriete kleur is. Bridger noemen 
dat SANS ATOUT spellen (zonder 
troefkleur is de Nederlandse term). 
Het uitspelen van deze spellen vergt 
een verstandige aanpak want zon-
der troeven kan je niet ingrijpen in 
het spel als je een kleur niet kunt be-
kennen. Daarom gaan we het heb-
ben over een speelplan maken voor 
SA-contracten. Doel van deze les is 
om meer grip te krijgen op een gun-
stig resultaat. Onder het motto: Als 

je alles van te voren weet... Het ma-
ken van een speelplan gaat je hel-
pen om een goed geboden contract 
te gaan verzilveren. Een speelplan 
hebben vanaf de eerste gespeel-
de kaart is een instrument om (nog) 
beter te leren bridgen. Wilt u mee 
doen met deze themales? Dat kan 
op vrijdag 11 december vanaf 13:00 
in het clubhuis van de scouting Ad-
miralengroep aan de van Seumer-
laan 3 Uithoorn (tegenover de Tha-
merkerk). De les is tussen 13:00 en 
14:00 aansluitend kun je het geleer-
de in praktijk brengen bij Bridgen 
onder Begeleiding Uithoorn. Mee-
doen kost 5 euro, gelieve vooraf op 
te geven bij hans.selman@planet.nl 
06-54108456, www.facebook.com, 
leerkomgabridgen

Van onder naar boven en van links naar rechts op de foto, zijn dit de meiden 
die dit mogelijk gemaakt hebben: Onderste rij: Janique, Eline Middelste rij: 
Samsara, Lieke, Jasmijn, Luna, Diana Bovenste rij: Tessa, Fleur, Tamar, Maria, 
Xanne En daarboven de trotse coaches: Alex, Saskia

Legmeervogels ME1 
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Na een leuk seizoen, 
waarbij de spanning af en toe om 
te snijden was, zijn de meiden on-
geslagen kampioen geworden. Het 
seizoen begon in augustus met drie 
wedstrijden voor de beker, die we 
alle drie wonnen, waarvan ze de 
2e ronde nog moeten spelen. Dit 
was een mooie warming up voor 
de competitie. De eerste 6 competi-
tie wedstrijden werden allemaal ge-
wonnen door onze meiden. Met nog 
5 wedstrijden voor de boeg ston-
den wij op dat moment op de twee-
de plaats in de competitie, gelijk 
aan punten met S.V. Hoofddorp, al-
leen had Hoofddorp een veel hoger 
doelsaldo als onze meiden. Na de 
herfstvakantie hadden we meteen 
twee hele zware wedstrijden, eerst 
tegen de nummer 3 Kon. HFC en 
meteen daarna tegen de nummer 1 
Hoofddorp. Op 31 oktober moesten 
we thuis tegen Kon. HFC. Dit was 
een hele mooie en spannende wed-
strijd tussen twee teams die beiden 
goed positiespel speelden. De uit-
slag was een zwaar bevochten 2-0 
overwinning, dus nog steeds ge-
lijk met Hoofddorp qua punten. Op 
7 november moesten we eindelijk 
aantreden tegen S.C. Hoofddorp, de 
wedstrijd om plaats 1. Het was een 
hele spannende wedstrijd, waar-
bij het in de eerste helft gelijk op 
ging. Met de rust was de stand nog 
steeds 0-0. Na de rust begonnen we 
wederom goed en scoorden na on-
geveer 10 minuten de 0-1! Daar-
na hebben de meiden enorm moe-
ten vechten om deze stand vast te 
houden, de eindstand 0-1 en daar-
mee de 1e plek overgenomen van 

Hoofddorp. De week erop speelden 
we de thuiswedstrijd tegen RKDES, 
die we niet heel gemakkelijk won-
nen met 2-0. Hoofddorp speelde de-
ze dag gelijk tegen Kon. HFC, waar-
door we toen 5 punten voor stonden 
op Hoofddorp. Daardoor werd de 
volgende uitwedstrijd tegen Nieuw 
Sloten op 28 november onverwacht 
onze kampioenswedstrijd. De wed-
strijd tegen Nieuw Sloten beteken-
de heel vroeg opstaan. We moesten 
namelijk al om 8.30 uur met de wed-
strijd beginnen. Al snel werd duide-
lijk dat Nieuw Sloten graag tegen 
ons wilden scoren. Wij verdedigden 
alleen super en hielden daardoor de 
nul. Wij wisten gelukkig wel te sco-
ren en gingen met een 0-6 overwin-
ning het veld af.
We waren na de wedstrijd dan ook 
dolblij en hebben in de kantine bij 
Nieuw Sloten een leuk feestje ge-
vierd. Dan restte ons nog 1 thuis-
wedstrijd tegen de nummer 3: VVC 
uit Nieuw-Vennep. Vooraf was al 
bekend dat het een zware wedstrijd 
zou worden, omdat VVC al veel ge-
scoord had in de competitie. Ook 
stond er een stevige wind. In de eer-
ste helft kwamen wij met 1-0 voor. 
De tweede helft hadden wij wind te-
gen en dat was best lastig.
Na veel doelpogingen van VVC, wa-
ren zei de eerste tegenstander dit 
seizoen die tegen ons wisten te sco-
ren: 1-1. Vlak voor tijd wisten wij ge-
lukkig nog wel de winnende goal 
te maken, waardoor we uiteindelijk 
ongeslagen kampioen werden met 
11 gespeelde wedstrijden 33 punten 
en 63 doelpunten voor en slechts 1 
tegen! Echt een geweldige prestatie!

Kerstprijsklaverjassen
De Hoef - Aanstaande zater-
dag 12 december is er klaverjas-
sen voor kerstprijzen van de Bil-
jartclub in Dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef. Er is deze keer 
voor iedere speler een aardig-
heidje, iedereen is van harte wel-
kom op deze gezellige avonden, 

breng u partner,vriend of vrien-
din mee om het nog gezelliger 
te maken, de organisatie zal voor 
de rest zorgen. Zaal open vanaf 
19:30 we proberen om 20.00 uur 
te beginnen. Wij zien u graag in 
de Springbok aan de oostzijde 61 
a in De Hoef.
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