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Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2016

Kerstsfeer in
De Kwakel

Zaterdag 10 december 2016 t/m
zondag 1 januari 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

De Kwakel - Op zondagmiddag 18 december wordt u van
harte uitgenodigd door Zanggroep the Bridges in de St. Johannes Geboortekerk. Laat
u verrassen door mooi liederen en sfeervolle muziek. Het
kerstensemble van Tavenu
schuift aan en na afloop staat
er een drankje voor u klaar! Het
programma begint om 15.00
uur!

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

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

Deal Kwakelse veiling geïnd:
Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

VERKRIJGBAAR BIJ:

Wiegerbruinlaan 83 | 1422CB | Uithoorn
0297-564126 | www.vantoldierxl.nl
Wiegerbruinlaan 83, 1422CB Uithoorn , 0297-564126
www.vantoldierxl.nl

1 minuut winkelen bij Jumbo

Waar langs als Uithoorn
doorgaand verkeer weert?
Regio - Het is al jaren onderwerp
van gesprek: de gemeente Uithoorn
wil op termijn doorgaand verkeer via
de Prinses Irenebrug door het centrum gaan weren. Dit om de leefbaarheid en de veiligheid voor de
inwoners te waarborgen zo wordt
gezegd. Dat kan zelfs op afzienbare
termijn gebeuren nu de gemeente
gaat doorpakken met haar plannen
om het dorpscentrum aan elkaar
te bouwen. Volgend voorjaar moet
er al een voorlopig plan beschikbaar zijn waarover de gemeenteraad kan discussiëren en daar richtlijnen aan kan verbinden. Wethouder Marvin Polak van de gemeen-

te Uithoorn is met de meerderheid
van de gemeenteraad wat dat betreft een stugge volhouder. Als het
doorgaand verkeer inderdaad wordt
geweerd doemen er flinke problemen op voor het verkeer dat alleen nog via de omgelegde N201
om Uithoorn en Aalsmeer zijn weg
kan vervolgen. Want ook Aalsmeer
sluit op afzienbare termijn de Burgemeester Kasteleinweg voor doorgaand verkeer. Komt nog bij dat ook
voor het landbouwverkeer nog altijd geen oplossing is gevonden dan
alleen maar via de route De Hoef,
Nieuwveen, Vrouwenakker en de
N231 naar de Koningin Máxima-

laan. Een fiks eind om en door De
Kwakel is geen optie. De enige oplossing is via het Amstel Aquaduct,
maar zover is de wetgeving nog niet
dat dit (formeel) is toegestaan.

Uithoorn - Zaterdag 10 december kreeg de Kwakelse Veiling een
klein vervolg in de Jumbo Zijdelwaard. Pieter van Rijn en Marvin Polak mochten beiden 1 minuut boodschappen. Deze kavel hadden ze gekocht op de Kwakelse Veiling. Onder
begeleiding Martijn van de Kamp,
de bedrijfsleider van de Jumbo vlogen de boodschappers de winkel
om hun kar te vullen. Beide kopers
hadden hun eigen strategie, de een
ging vooral naar de duurdere producten, de andere juist naar de be-

tere dagelijkse producten. Na afloop
werden de boodschappen geteld en
bleek de een voor €165,- en de ander €270,- boodschappen in de kar
te hebben. Dat is meer dan ze op de
Kwakelse Veiling voor de kavel betaald hadden. Bovendien sponsor
je hier het Kwakels verenigingsleven mee, aldus Pieter van Rijn, een
ras Kwakelaar. De boodschappen
van wethouder Marvin Polak gingen
door naar de voedselbank en ook
daarmee is een goed doel gesteund
middels de Kwakelse Veiling.

Tunnels dicht en dan?
De Provincie Noord-Holland maakt
via de media regelmatig bekend dat
bijvoorbeeld de Waterwolftunnel op
bepaalde tijden afgesloten is vanwege onderhoudswerkzaamheden.
In voorkomende gevallen is dat ook
het geval met het Amstel Aquaduct,
nog afgezien van eventuele calamiteiten.
Vervolg elders in deze krant.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Bewoners pleiten voor geen
OV over het Thamerlint

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Politiek wacht nieuwe
ADVERTEREN? plannen dorpscentrum af
Eigen technische dienst

Uithoorn - Dat het plan om over
het Thamerlint autobussen te laten rijden niet in goede aarde is gevallen bij de omwonenden was bekend. Sterker nog, men heeft dit
nog eens benadrukt voorafgaand
aan de commissie Wonen en Werken op 9 november jl. Woordvoerder
Arjen Postma van de bewonerscommissie Thamerlint sprak de aanwezige commissieleden toe. In het kader van de leefbaarheid van de bewoners op het Thamerlint adviseerde hij de commissieleden zich vooral achter de motie van Ons Uithoorn
en het CDA te scharen om geen
aanvullend openbaar vervoer (OV)
toe te staan over het Thamerlint.
Hoewel wat laat willen wij u de argumenten van hem en de bewoners
niet onthouden. Die kwamen deze
week op schrift gesteld pas bij onze
redactie binnen. “De afgelopen jaren hebben wij veel met elkaar ge-

sproken over leefbaarheid en ook
veel geïnvesteerd in leefbaarheid.
Als bewoners streven wij ernaar in
gesprek te blijven met B&W over de
leefbaarheid op het Thamerlint. Het
gesprek gaat hierbij vooral over het
verkeer. De snelheid van het verkeer, de hoeveelheid verkeer en het
soort verkeer, zoals vrachtverkeer
en landbouwverkeer,” zo laat Postma weten. “Voor ons als bewoners
is het volgende duidelijk: er wordt
te hard gereden; er rijden vrachtwagens maar ook landbouwvoertuigen
die er niet mogen rijden en er rijden
nu al meer voertuigen dan geprognotiseerd is voor 2030. U zult begrijpen dat dit geen positieve invloed
heeft op de leefbaarheid langs het
Thamerlint. Ja, het is een hoofdontsluitingsroute, maar er wordt ook
gewoond.
Vervolg elders in deze krant.
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Geen krant?

0297-581698

Uithoorn - De meeste politieke partijen in de gemeenteraad wachten de eerste voorstellen voor een
nieuw dorpscentrum eerst af alvorens daaraan ‘kaders’ te verbinden.
Nu al vragen stellen over wat de rol
van de Prinses Irenebrug wordt, of er
een nieuw dorpsplein komt, hoeveel
woningen en winkels er zullen komen, of de voormalige burgemeesterswoning in de plannen past, hoeveel parkeerruimte er komt en dergelijke, is te prematuur. Er is immers nog niets om je over te buigen. Dat kwam onder andere aan de
orde bij de bespreking van het onderwerp ‘ontwikkeling dorpscentrum’ tijdens de Commissievergadering Wonen en Werken op dinsdagavond 6 december jl. Wel gaven de
meeste fracties aan dat men toch
wel het nodige van het oorspronkelijke Masterplan terug te willen zien
ook al zal de uitvoering anders zijn.
Ons Uithoorn opteerde voor het in
gang zetten van een participatietraject voor stakeholders en andere betrokkenen bij de inrichting van het
dorpscentrum. Andere partijen wa-

ren van mening dat je dan de ontwikkeling uit handen geeft en wordt
het een eindeloos verhaal wat weer
veel tijd in beslag zal nemen. En dat
willen het college noch de politieke partijen niet. Wat bij alle partijen
overeind blijft is het aaneensmeden
van het dorpscentrum en het weren
van het doorgaande verkeer. Hoe dat
in zijn werk is nu nog niet in beeld
te brengen. Een en ander staat los
van de verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein waar Achmea
plannen voor heeft en de winkeliers
daar een stem in hebben. Beide projecten kunnen apart van elkaar worden uitgevoerd. Anders gezegd, de
gemeente wil niet meer wachten
op de plannen van Achmea en gaat
haar eigen weg waar het de ontwikkeling van het dorpscentrum betreft.
Voorlopig plan
Wethouder Marvin Polak houdt daarbij vast aan het voorstel om eerst een
voorlopig plan ter bespreking te laten uitwerken door een extern stedenbouwkundig bureau. Vervolgens
kunnen ‘marktpartijen’ daar op inha-

ken om te zien wat haalbaar is. Ook
dan kan dit aan de raad voorgelegd
worden die er dan op moet inschieten. “De beide hoofdlijnen van het
Masterplan zijn bekend, daar kan
je subkaders aan verbinden,” aldus
Polak. Daarmee bedoelt hij dat de
raadsfracties dan min of meer gedetailleerd bij het voorgestelde plan
kunnen aangeven hoe de invulling
er dan volgens hen zou moeten uitzien om dat vervolgens binnen kaders (richtlijnen) uit te werken. Dan
is er ook wat om over te discussiëren. Het voorstel van de wethouder
werd door vrijwel alle partijen omarmd.
Volgens de wethouder kan de raad
eind maart 2017 een voorlopige schets als een bespreekstuk tegemoet zien. Voor de meeste commissieleden was de geboden informatie van de wethouder voldoende
en hoefde het onderwerp tot nader
aankondiging niet in de vorm van
een politiek debat op de agenda van
eerstkomende raadsvergadering geplaatst te worden. Men wacht eerst
de beloofde plannen af.

Bromfiets ontvreemd
Uithoorn - In de nacht van zondag 11 op maandag 12 december
is een bromfiets gestolen vanuit
Korenbloem. De brommer is van
het merk AGM, type Fly, is wit

van kleur en het kenteken is F277-FV. De diefstal heeft tussen
negen in de avond en maandagmiddag half twee plaatsgevonden.

Maatregelen afval en vuurwerk
rond de jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij een aantal maatregelen treffen voor het
veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Welke maatregelen dat zijn
leest u hier.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
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.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Klant Contact Centrum /
receptie
08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
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

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111
en met afspraak::
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

Een onafhankelijke
welstandscommissie adviseert
burgemeester en wethouders over
het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken. Wilt u een vergadering
wilt bijwonen of meer informatie? meld
u aan via (0297) 513231.

Commissievergaderingen

Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Via
twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of 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

WEGWERKZAAMHEDEN
ONDERHOUD VERKEERSLICHTEN ZIJDELWEG
Vrijdag 16 december van 21.00 – 5.00 zijn er werkzaamheden aan de Openbare Verlichting van de Zijdelweg. Er worden lamepn vervangen. Dit betekent dat de Zijdelweg tussen 21.00 – 5.00 uur afgesloten zal zijn voor doorgaand verkeer. Er zullen verkeersafzettingen worden geplaatst inclusief verkeersregelaars.
WERKZAAMHEDEN AMSTELDIJK-ZUID
(ter hoogte van zuidelijke komgrens Nes a/d Amstel)
Op woensdag 14 december worden er tussen 09.00 en 15.00 uur werkzaamheden uitgevoerd op de Amsteldijk-Zuid, ter hoogte van de zuidelijke komgrens Nes a/d Amstel. In de fietsstrook zijn enkele scheuren die hersteld
moeten worden. Tijdens de werkzaamheden zal er sprake zijn van verkeershinder, geen afsluitingen. Er worden verkeersregelaars ingezet ter hoogte
van de werkzaamheden.

Afvalbakken
De gemeente verwijdert alle openbare afvalbakken in de week van 26
tot 30 december 2016. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste
aan de beurt. De gemeente plaatst
de bakken in de week van 2 tot 6 januari 2017 weer terug.
Alle ondergrondse containers
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers worden op 31 december vanaf 10.00
uur afgesloten. Er mag niets naast
de containers worden geplaatst.
Op 1 januari worden alle containers
weer geopend. Wij adviseren u om
zelf ook maatregelen te treffen om
vuurwerkschade te voorkomen. Dit
kunt u doen door bijvoorbeeld aanhangers en afvalcontainers weg te
halen.
Afsteken en opruimen vuurwerk
Op 29, 30 en 31 december mag u,
als u 16 jaar of ouder bent, vuurwerk
kopen bij de erkende verkoopadressen. Legaal vuurwerk mag worden
afgestoken op 31 december 2016
vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op zondag 1 januari 2017.
Boete
De boete voor het afsteken van
vuurwerk buiten de gestelde tijden is
€100,-. Je kunt een boete krijgen als
je prullenbakken, verkeersborden
of andere gemeentelijke eigendommen vernield. Jij of je ouders betalen bovendien de aangerichte schade. Ben je jonger dan 18 jaar, dan
krijg je een alternatieve straf via bureau Halt.
Bureau Halt
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door
de politie worden betrapt op een
vuurwerkovertreding (zoals het te
vroeg afsteken van vuurwerk), worden doorverwezen naar bureau
Halt. Bureau Halt zet deze jongeren
in voor het opruimen van vuurwerkafval in de eerste week van januari.
Dit gebeurt in samenwerking met de
gemeente. De jongeren krijgen verplichte voorlichting.
In sommige gevallen worden ook
kinderen tussen de 8 en 11 jaar naar
bureau Halt verwezen.

dag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
(kerst- en oudjaarsavond tot 15.30
uur) en met uitzondering van feestdagen.
Wijziging wijkindeling
inzameling afval
Voor de inwoners die in 2016 ingedeeld waren in de wijk ‘Bedrijventerrein’, verandert er iets in inzameling
van afval en grondstoffen. Zij krijgen
een brief thuis. De woningen aan de
Burgemeester Brautigamlaan, de
Burgemeester van Meetelenstraat,
de Thamerweg t/m huisnummer 30
en de Wilhelminakade (vanaf de
busbaan) zijn voor de inzameling ingedeeld bij ‘De Regentes’.
Afval- en grondstoffenkalender
De afval en grondstoffenkalender
2017 is als uitklapblad in de gemeentegids verwerkt. De gemeentegids wordt rond januari / februari
bij u thuis bezorgd. Gemeentegids
niet ontvangen? Dan kunt u een gemeentegids of afval- en grondstoffenkalender ophalen bij het gemeentehuis of het scheidingsdepot. De informatie is digitaal beschikbaar via
www.recyclemanager.nl en vanaf januari 2017 op www.uithoorn.nl

Burgerzaken en klantcontactcentrum
• Op donderdag 22 december open en telefonisch te bereiken vanaf 11.00 uur
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten
Openingstijden scheidingsdepot met kerst en oudjaar
• Kerstavond (24 december 2016) vanaf 15.30 uur gesloten
• Op tweede kerstdag (26 december 2016) hele dag gesloten
• Oudjaarsavond (31 december 2016), vanaf 15.30 uur gesloten
Afvalkalender
Kijk op de afvalkalender voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via
www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een
afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende
openingstijden.

Aanbieden minicontainers
en PMD-zakken
Minicontainers of zakken met plastic
en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) kan men uitsluitend aanbieden vanaf de avond vóór
de inzameldag tot 7.30 uur op de inzameldag. De inzameling van PMD
is voor alle hoogbouw op woensdag.
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 textiel en glas zijn.
Vragen
Bij vragen, of problemen met de inzameling, kan de gemeente gebeld
worden via nummer (0297) 513 111.

Controle
Het beveiligingsbedrijf VMB en politie surveilleren in en rondom Uithoorn en De Kwakel. Zij houden onder andere in de gaten of er sprake
is van vandalisme. De politie controleert of vuurwerk wel volgens de regels wordt afgestoken. Veiligheid is
belangrijk. Ook tijdens de Oud en
Nieuw viering.
Klachten
Klachten over vuurwerk kunt u melden bij de politie. Bij spoed of heterdaad 112 en anders via het algemene nummer 0900-8844.

Overstappen
kan tot
31 december!

Maakt u
veel zorgkosten en
Laag
inkomen?
heeft u niet
zo’n
hoog
inkomen?
Samen
met
de
gemeente
is je zorg goed verzekerd.

Speciaal voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Uithoorn samen met Zorg en Zekerheid een zorgverzekering samengesteld: het Gemeentepakket. Hiermee wil de gemeente Uithoorn u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn!
Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die gemeente
Bij Zorg en Zekerheid
iedereen
welkom, ongeacht
Uithoorn
samenis met
zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid aanbiedt. De
leeftijd of gezondheid. Iedereen heeft bij ons recht
gemeente
betaalt
een
gedeelte
van
uw
zorgverzekering en u profiteert
op de beste zorg. Daarom betaalt de gemeente mee
van
extra’s.
De Collectieve
Zorgverzekering bestaat uit een basisaan jevele
collectieve
zorgverzekering.
Ga voor informatie,
vergelijken en aanmelden
naar gezondverzekerd.nl.
verzekering
en verschillende
aanvullende verzekeringen. U kiest altijd
de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondHulp nodig bij overstappen? Bel (071) 5 825 550.
verzekerd.nl!
Uw voordeel
- De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering.
- U krijg korting op de basisverzekering en op de
aanvullende zorgverzekering.
- U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen,
fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo
- Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring.
Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl!

Gemeente Schoon: opruimen van
vuurwerk doe je samen
De jaarwisseling is een gezellig en
leuk feest en daar hoort het samen
vuurwerk afsteken zeker bij. Vuurwerk afsteken is leuk maar geeft ook
veel troep. Vuurwerkresten, soms
met gevaarlijk korte lontjes, verpakkingen en lege flessen zijn niet
te voorkomen. Maar óók het samen
opruimen van vuurwerkafval is onderdeel van het feest. Zo is de buurt
snel weer schoon en worden ongelukken met niet afgegaan vuurwerk
voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat we 2017
met schone en veilige straten beginnen, ruimt de gemeente vuurwerkafval op. Maar, u kunt daarbij ook
helpen. Pak de bezem en veeg de
straat schoon. Een kleine moeite.
Bovendien voorkomen we dat vuurwerk dat niet is afgegaan de volgende dag gevonden kan worden door
kinderen. En dat voorkomt gevaarlijke situaties. Onze reinigingsdienst is
blij met uw hulp. Zij kunnen dankzij
uw hulp sneller UW STRAAT schoon
vegen.

VUURWERKPOSTER

Vuurwerkzakken
Bij alle verkooppunten van vuurwerk
in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn
tijdens openingstijden ook af te halen op het scheidingsdepot. De openingstijden zijn: maandag, woens-

WWW.UITHOORN.NL

Meer informatie over de openingstijden:
www.uithoorn.nl

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in
de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u griffiekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.
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 verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE
Tijdelijk:
- Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 2016. Inzageperiode van 23
december 2016 t/m 2 februari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A.
Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Iepenlaan naast 48, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning. Ontvangen 23 november 2016.
- Iepenlaan 47 te De Kwakel, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en een velux dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 4 december 2016.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun

bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
De Kwakel
- Drechtdijk 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsterdamseweg 15g, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de bedrijfruimte naar een trainingslocatie. Bezwaar: t/m 20 januari
2017.
De Kwakel
- Poelweg 40, omgevingsvergunning voor het realiseren van een laadkuil. Bezwaar: t/m 11 januari 2017.
- Iepenlaan 52, aansluitvergunning riolering voor het enkel afvoeren van hemelwater. Bezwaar t/m 13 januari 2017.
- Vuurlijn 31, aansluitvergunning riolering voor het gescheiden afvoeren van hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Bezwaar t/m 18 januari 2017.
- Dwarsweg 15, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van kassen. Bezwaar: t/m 19 januari 2017.
- Bezworen Kerf 1, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning. Bezwaar: t/m 20 januari 2017.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, collectevergunning tijdens Winterbraderie op 3 december 2016.
Bezwaar t/m 13 januari 2017.
Thamerdal
- Koningin Julianalaan 3, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 10 januari 2017.
- Zijdelveld 54 en 55, omgevingsvergunning voor het kappen van een boom op
het voorerf. Bezwaar: t/m 11 januari 2017.
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Iepenlaan 25, verklaring van geen bezwaar voor het verplaatsen van een uitweg.
- Joost van den Vondellaan, op eigen verzoek beëindigen standplaatsvergunning van Zorg & Zekerheid per 1 februari 2017. Bezwaar: t/m 18 januari 2017.
- Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend van 22 mei
2017 tot en met 27 mei 2017 aan de heer K. Haghbayan namens de Stichting
Steun Mensenrechten Stop Maatschappelijk Geweld te De Haag voor het houden van een collecte te Uithoorn. Bezwaar: t/m 18 januari 2017.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 3 meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Activiteitenbesluit milieubeheer
- oprichting Oostveen V.O.F. op de locatie Hoofdweg 1a De Kwakel. Melding
ontvangen op 25 april 2016.
- verandering Maatschap Langelaan op de locatie Drechtdijk 90 De Kwakel.
Melding ontvangen op 23 augustus 2016.
- verandering J.M. Levarth & Zonen B.V. op de locatie Mijnsherenweg 12 De
Kwakel. Melding ontvangen op 19 mei 2016.
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN
WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING NAAMSWIJZIGING
Maatschap Langelaan heeft een melding gedaan voor het veranderen van de
voormalige varkenshouderij annex melkveehouderij naar een volledige melkveehouderij.
Ontvangstdatum melding: 18 augustus 2016
Melder:
Maatschap Langelaan
Locatie:
Drechtdijk 90, De Kwakel
Zaaknummer:
1770794 (Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied)
VASTSTELLING KADERNOTA RE-INTEGRATIE
GEMEENTE UITHOORN 2017-2020
Het college maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 24 november 2016
de Kadernota re-integratie gemeente Uithoorn 2017-2020 heeft vastgesteld. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet (Pw) van kracht. Deze wet vervangt de Wet
werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel
van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet moet er voor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk
vinden bij een reguliere werkgever. Dit heet de re-integratietaak.

De Kadernota re-integratie gaat nader in op deze re-integratietaak in het kader
van de Pw. Met deze nota wordt inzicht gegeven in doelen, aanpak en financiering
van de re-integratieactiviteiten voor de komende vier jaar. Met deze nota wordt beoogd de volgende doelen bereiken:
1. Instroom in de bijstand beperken;

2. Uitstroom uit de bijstand bevorderen;
3. Participatie aan de samenleving, door personen met bijstand, bevorderen.

De belangrijkste keuzes uit de Kadernota worden in het onderstaande samengevat:
- De reeds ingezette koers van het Sociaal Domein blijft komende jaren van toepassing op re-integratie in het kader van de Participatiewet: iedereen wordt geacht zelfstandig in het bestaan te kunnen voorzien door arbeid en verblijf in de
bijstand is tijdelijk. De ambitie is iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving;
- Financiële middelen in het kader van ons re-integratiebudget zetten wij vooral in om instroom in de bijstand te beperken danwel uitstroom te bevorderen.
Voor het bevorderen van participatie zoeken wij verbinding met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- We delen het bijstandscliëntenbestand in op een aantal indicatieve loonwaardecategorieën. Indicatieve loonwaarde geeft een indicatie wat van de werkzoekende en werkgever mag worden verwacht en hoe groot de ondersteuning
zou moeten zijn om iemand te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Wij zetten de indicatieve loonwaarde af tegen het wettelijk minimumloon (wml). Per
indicatieve loonwaardecategorie zijn resultaten geformuleerd.
- Wij wachten wetgeving inzake beschut werk niet af en kiezen er voor beschut
werk in te zetten voor personen in de laagste indicatieve loonwaardegroep (040%);
- Op jaarbasis streven wij er naar de inzet van de loonkostensubsidies in combinatie met inzet van re-integratiemiddelen gemiddeld genomen kostendekkend
te laten zijn. Wij streven naar groei van loonwaarde van cliënten;
- De werkgeversbenadering zetten wij vraaggericht in;
- Wij hanteren geen actief doelgroepenbeleid maar geven jongeren, statushouders en ex- gedetineerden specifieke aandacht vanuit preventie en integratie.
Wij geven voorrang aan personen met een (aanvraag voor een) bijstandsuitkering boven niet-uitkeringsgerechtigden;
- Het jaarlijks beschikbare re-integratiebudget ter hoogte van € 535.400 is kaderstellend voor de inzet van middelen en instrumenten ten behoeve van reintegratie;
- Wij streven er naar om jaarlijks niet meer geld voor bijstandsuitkeringen uit te
geven dan we van het rijk ontvangen;
- Met een jaarlijks uitvoeringsplan, wordt, op basis van de kaders uit de nota,
nader uitgewerkt waarop, hoeveel en op welke wijze, re-integratieactiviteiten
worden ingezet. Het uitvoeringsplan stelt de gemeente in staat om na afloop
van het jaar het uitgevoerde beleid te evalueren op de behaalde doelen en resultaten en eventueel bij te sturen voor het nieuwe jaar.
Voor achtergrondinformatie of verdieping kunt u de Kadernota re-integratie Uithoorn 2017-2020 terugvinden op de www.uithoorn.nl
INVOEREN TOERISTISCH-RECREATIEVE BEWEGWIJZERING
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de gemeente Uithoorn bewegwijzering naar toeristisch-recreatieve objecten in te voeren. Om te toetsen
welke objecten daarvoor in aanmerking komen, zijn de beleidsregels “Toeristischrecreatieve objectverwijzingen gemeente Uithoorn” vastgesteld. Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en treden morgen in werking.

Aan de hand van deze beleidsregels is de volgende lijst van potentiële deelnemers aan de bewegwijzering opgesteld:
- Fort aan de Drecht
- Fort bij De Kwakel
- Best Western Amsterdam Airport Hotel Uithoorn
- Hotel Hengelsport
- Hotel Restaurant Het Rechthuis aan den Amstel
- Bed & Breakfast / Kookstudio In Den Ossewaerd
- Passantenhaven Aeme-Stelle
- UHC/TC Qui vive/HSV Thamen
- Sportpark KDO
- Monkey Town
- Zorgboerderij Inner Art - De Kwakel
- Thamerkerk
- Evenemententerrein (in Legmeer-West)
- Libellebos
- Zuivelboerderij De Vrouwenakker
- Appartementen Huis ter Lucht
- Toeristisch Overstappunt Fort aan de Drecht
De bewegwijzering wordt afgenomen bij Revis Verkeerstechniek B.V. uit Veghel.
Dit bedrijf zal ook de potentiële deelnemers benaderen.
AANVRAGEN SUBSIDIE BIJ BURGEMEESTER KOOTFONDS.
De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van financiële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Subsidieaanvraag voor april
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond van hun
activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun financiële positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 1 april een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke. De subsidieaanvragen worden in april door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk
in kennis gesteld van de beslissing.
Meer info?
Voor informatie kunt u bellen met de heer T.J.J. Schrandt (0297) 513111.
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ren, boeken op z’n plaats zetten en
de buitendeur opendoen. Ook een
stukje technisch onderhoud van de
diverse systemen in het pand, verbouwingen en alles wat met de
computers te maken heeft werd mij
toevertrouwd, evenals het overleg
met de gemeente als dat nodig was.
Dus meer de ‘technische man’ van
de school, maar nog meer een manusje van alles.” Dat technische deel
was hem allemaal wel toevertrouwd
want Erik is van huis uit als elektromonteur opgeleid met daarna tal
van theoretische en praktische vervolgopleidingen. Dat bracht hem in
de wereld van de automatisering en
(elektronische) beveiliging. Diverse
grote bedrijven hebben in de loop
van zijn werkzame leven van zijn
diensten gebruik gemaakt.

Conciërge Erik van
Oudenallen met pensioen
Uithoorn - Vrijdag 16 december
rond half vier neemt Erik van Oudenallen na jaren van trouwe dienst
als conciërge tijdens een hem aangeboden receptie officieel afscheid
bij basisschool De Vuurvogel aan
de Arthur van Schendellaan 53. Alle docenten, maar ook de kinderen
uit de verschillende groepen, eventueel met hun ouders en/of begeleiders, kunnen hem dan nog een keer
de hand schudden en Erik het beste
voor de toekomst wensen. De kinderen op school hebben Erik toegedicht als ‘de Opper Sleuteldra-

ger’ van de school vanwege zijn talloze activiteiten die hij in zijn functie uitvoerde. “Ja, de meesters en
de juffen geven les, ik niet dus en
hoe ziet een kind dat dan als iemand op school voor allerlei zaken
zorgt zodat het goed draait? Kinderen uit Groep 1 hebben er toen een
‘Burgermeester Oorkonde’ voor gemaakt ten name van ’Meneer Erik’,
legt Erik lachend uit die daarbij de
‘oorkonde van zijn benoeming’ laat
zien. “Geweldig leuk toch.”
Erik is dit jaar augustus weliswaar
65 geworden, maar vanwege de

nieuwe overheidsregels kan hij pas
op 1 mei komend jaar officieel met
pensioen. Niettemin heeft hij ervoor
gekozen om per 1 januari aanstaande toch een ’vrij man’ te willen zijn.
“Dat heeft zijn achtergrond, echter Ik heb hier bij de Vuurvogel zeven jaar lang elke dag met plezier
gewerkt in een functie waar men
doorgaans de naam conciërge aan
geeft,” vertelt Erik die tevens BHVer is. “Dat hield overigens veel meer
in dan alleen maar kantoorwerk,
koffie zetten, kleine reparaties uitvoeren, kopietjes maken en lamine-

Weer een baan
“Om gezondheidsredenen moest ik
het wat kalmer aan gaan doen en
toen een naast ons wonende buurvrouw mij in 2010 tipte dat de conciërge op deze school vertrok en
mij vroeg of het niets voor mij was,
ben ik erin gestapt. Het leek mij wel
wat want ik woon hier niet ver vandaan en ik had dan tevens wat om
handen wat ik wel aankon,” aldus
Erik die geen geboren Uithoornaar,
maar Haarlemmer van geboorte is
en getogen in Amstelveen. Elf jaar
geleden verhuisde hij met zijn gezin naar Uithoorn. Een paar jaar later accepteerde hij de baan bij de
Vuurvogel voor overigens 20 uur in
de week. Dat is nu einde verhaal,
maar wel een tijd waar Erik overigens met plezier op terugkijkt. Er is
al een opvolger bekend – van wie
de naam Aad Touw de ronde doet en die gaat hij in de nieuwe jaar nog
wel een paar dagen inwerken.
In een gat zal Erik niet vallen als hij
straks als gepensioneerde door het
leven zal gaan. Erik is al 25 jaar sterk
betrokken bij de atletieksport, waar

hij tevens jurylid en wedstrijdleider
is, maar ook namens de Atletiekunie docent waarbij hij (jeugd)juryleden opleidt en dergelijke. Voorts
is Erik betrokken bij de Marathon
van Amsterdam als parcoursmanager; hij houdt van tuinieren en fietsen samen met zijn echtgenote; hij
is betrokken bij de jaarlijkse Sin-

terklaasaktie als chauffeur en niet
in de laatste plaats beleeft hij veel
plezier aan zijn drie kleinkinderen.
“Vervelen zal ik mij dus geen moment,” lacht Erik die door velen op
zijn receptie ongetwijfeld zal worden bedankt voor zijn inzet op velerlei gebied en om zijn vriendelijke
uitstraling. Erik het ga je goed!
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Dreaming
of a White
Christmas’
Uithoorn – Op zondag 18 december a.s. is de Thamerkerk aan de
Amstel helemaal in kerstsfeer, maar
anders dan anders. Het jaarlijkse
kerstconcert van de SCAU wordt nu
eens niet gegeven door een zangkoor, maar door een jazztrio! Zangeres Judith Beuse en haar vaste
begeleiders Frans Molenaar en Paul
Mulder voeren de bezoekers mee
naar de jaren ’50, waarin iconen als
Ella Fitzgerald en Billie Holiday furore maakten.

Zaterdag en zonderdag in winkelcentrum Zijdelwaard

Burgemeester bakt mee
met ‘Proef de Kerst’
Regio - Proef zowel letterlijk als figuurlijk de kerst in winkelcentrum
Zijdelwaard. Letterlijk omdat de
foodwinkels van het centrum vanuit prachtig versierde kerstkramen
hun lekkerste hapjes aan u laten
proeven. Figuurlijk omdat het centrum er met de nieuwe kerstversiering prachtig bij staat en er vele andere kerstbelevingsonderdelen in
het centrum te ervaren vallen om al
vast helemaal in een kerststemming
te komen. Zaterdag 17 december
vanaf 12.00 uur wordt u buiten bij

de hoofdentree al verwelkomt door
onze kersthostesses bij twee prachtig versierde kersthuisjes. Zij delen warme chocolademelk en kerstbrood uit. Binnen staan onze foodwinkeliers op het pleintje bij Jumbo
voor u klaar met de lekkerste hapjes. Haal een hapjes-strippenkaart
in het centrum bij de informatiekraam en proef gratis 8 overheerlijke verrukkingen van onze winkeliers. Als u de kaart met uw contactgegevens weer inlevert maakt u
kans op e25,- shoptegoed.

Burgemeester
De burgemeester bezet tussen 15.00
en 16.30 uur een van de kerstkramen. Vanuit haar ervaring bij Heel
Holland Bakt gaat zij enkele kersttaarten opmaken. Deze worden tussen 16.00 en 16.30 uur bij opbod
verkocht waarbij de opbrengst naar
de voedselbank gaat.
Op zondag 18 december kunt u
vanaf 12.00 uur Olaf en Elsa tegen
komen in het centrum en met hen
op de foto gaan; een unieke foto
voor de kerst! Daarnaast is er een
optreden van een groot kerstkoor.
Kerststal
Op beide dagen wordt u verder verrast door de kerststal. Er is een selfie-actie bij de bijzondere nieuwe
kerstboom die op het pleintje bij
Jumbo staat. Iedereen wordt uitgedaagd zijn kunsten te vertonen
bij de spelletjeshoek met blikgooien, stokvangen, ringwerpen, hoedje wip en een spiraal. Kinderen ontvangen hiervoor een leuk presentje. Ook kunt u Lumi & Luci, de vrolijk mooi aangeklede hulpjes van de
kerstman, tegenkomen in het centrum met lekkers voor de kinderen.
Zowel buiten als binnen zingt een
kerstkoor de mooiste kerstliederen.

Jingle Bells
JUUZZ brengt deze middag kerstballaden als ‘The most wonderful
time of the year’, ‘Rudolph the Rednosed Reindeer’, ‘Santa Claus is coming to town’ en ‘I am dreaming of
a white Christmas’. En het zou zomaar kunnen dat ze het publiek uitnodigen om mee te zingen met ‘Jingle Bells…’ Daarnaast klinken ook
onsterfelijke songs die niet aan
Kerst gebonden zijn, zoals ‘I’ve got
you under my skin’ van Cole Porter en ‘Summertime’ van Gershwin. Veel afwisseling dus tijdens dit
sfeervolle kerstconcert voor jong en
oud!
Kaartverkoop
De voorverkoop van toegangskaarten is vorige week begonnen bij
boekhandels The Read Shop Express (winkelcentrum Zijdelwaard)
en Bruna (winkelcentrum Amstelplein). Kaarten kosten 13 euro per
stuk; jongeren onder de zestien jaar
betalen slechts 7 euro. Vanaf 14.00
uur gaan de deuren van de Thamerkerk open en worden de resterende kaarten verkocht, maar dat zullen er niet veel meer zijn want de
belangstelling voor dit optreden is
zeer groot. De aanvangstijd van dit
jazzy kerstconcert op zondag 18 december a.s. is 14.30 uur. Op de website van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) is alle informatie te vinden: www.scau.nl.
Zie ook de eigen website van het
jazztrio: www.juuzz.nl.

Amstel Blazers Collectief
in kerststemming
Regio - Afgelopen zondag heeft het
Amstel Blazers Collectief een druk
bezocht kerstconcert gegeven tijdens de kerstmarkt in De Hoef. Het
aanwezige publiek genoot zichtbaar
van de gezellige kerstliedjes. Ter afwisseling brachten de muzikanten
nog een aantal mooie stukken uit
hun laatste concert van 30 oktober
jl. Bijzonder was dan ook het Nuovo
Cinema Paradiso, alleen uitgevoerd
door de 7-koppige saxofoonsectie.
De muzikanten onder leiding van
dirigent/arrangeur Richard Wortel
maken zich nu op voor het volgende kerstconcert. Op uitnodiging van
Vita Amstelland zullen zij op zon-

dag 18 december a.s. in het buurtcentrum Bilderdijkhof een kerstconcert geven. Het concert begint om
14.30 uur en voor € 6,- (inclusief een
kopje koffie) kunt u wederom genieten van de sfeervolle klanken die
het Amstel Blazers Collectief ten gehore brengen; zo kan uw kerst van
dit jaar niet meer stuk. Kaartjes zijn
vooraf te verkrijgen bij het buurtcentrum Bilderdijkhof of zondag aan de
deur. Speelt u een blaasinstrument
en zou u een keer mee willen doen
om te zien of het Amstel Blazers Collectief ook wat voor u is, neem dan
even contact op via het email adres:
abcuithoorn@gmail.com.

Knallend het
nieuwe jaar in
Regio - “De (online) voorverkoop
is van start gegaan en we zijn er
weer behoorlijk druk mee.” Aan
het woord is Hans-Peter Reijnen,
een van de eigenaren (zijn compagnon heet Frank Koopmans) van
twee vestigingen van Vuurwerkworld Zwanenburg en Aalsmeer.
“We hebben de inrichting van de
winkel helemaal omgegooid zodat
er, als je binnenkomt, echt een gezellige vuurwerksfeer hangt. Het
is een heerlijke ruimte om rond
te kijken. Ook hebben we een extra verkoopbalie toegevoegd om u
nog sneller van dienst te kunnen
zijn. We zijn het grootste verkooppunt in de regio en ook zeker de
gezelligste! We nemen de tijd om
vragen te beantwoorden aan de
balie en u kunt natuurlijk lekker
een bakkie koffie nuttigen bij ons.”
Vanaf een bedrag van nog geen
dertig euro zijn er al flowerbeds
te koop en er zijn uitschieters van
top segment voor 499 euro. Dit is
de Mother Of All Boxes en bevat
42kg. Hans-Peter vervolgt: “Wat
een echte knaller wordt en ook alleen in de losse verkoop verkocht
gaat worden is een hele nieuwe
vuurwerklijn. Duits vuurwerk tegen super prijzen. De kortingen lo-

pen maar liefst op tot 60%, waarbij geldt op=op. Van deze lijn zullen er ook flyers verspreid worden,
zodat u kunt zien hoe waanzinnig
dit gaat worden.”
Korting vijfdaagse
Voor kinderen is er al leuk vuurwerk vanaf 1 euro 79. Nieuw zijn
de Krazy Clown, Fire Frog en Fire
Wall. Echt vuurwerk voor de jongeren vuurwerkliefhebbers. Op
de site www.vuurwerkworld.nl
staan de filmpjes van deze artikelen. “Een mooie aanvulling voor
die doelgroep, waar wij veel van
verwachten.” Aldus Reijnen. Wegens enorm succes vorig jaar
houdt het vuurwerkbedrijf ook
dit jaar een vijfdaagse kortingsactie. De advertentie zal verschijnen in deze krant en is geldig van
woensdag 21 tot en met zondag
25 december. Blijf voor meer informatie en overige acties op de
hoogte via Facebook en Twitter of
kom langs tijdens de verkoopdagen op 29 en 30 december van
8.00 tot 21.00 uur en op 31 december van 8.00 tot 18.00 uur in
de uitgebreide showroom aan het
bedrijventerrein Aalsmeerderweg
249i te Aalsmeer.

Man op zebrapad
aangereden

Uithoornse’ boodschappentas
bij Jumbo Zijdelwaard
Uithoorn - Maandag 12 december
kreeg burgemeester Dagmar Oudshoorn van filiaalchef Martijn van der
Kamp de eerste boodschappentas
uitgereikt die speciaal voor de Jumbo Peter de Jong in Uithoorn is gemaakt. Herkenbare profielen als de
Amstel, de Waterlijn, de Schanskerk,
de Thamerkerk en zelfs het wapen
van Uithoorn sieren de buitenkant
van deze megashopper, samen met
een tweetal Jumboproducten. Het
geheel is in een cartoonachtig setting uitgevoerd, maar duidelijk herkenbaar. “De laatste tijd zijn de profielen van het dorp vaak onderdeel
van gesprek en in het nieuws geweest. Het zijn juist die kenmerken die Uithoorn een bijzonder aanzien geven. De uitvoering van de tas
wil daaraan herinneren,” legt Van
der Kamp uit. “Als het goed is herkennen de inwoners ‘hun Uithoorn’
in de tas met als het even kan ook
een stukje Jumbo. Wij voelen ons in
winkelcentrum Zijdelwaard na anderhalf jaar al helemaal thuis in Uithoorn en dat wil de Jumbo super

op deze manier mede tot uitdrukking brengen. De tas oogt bovendien kleurrijk en draagt in onze beleving bij aan de feestelijke sfeer in
december.”
Klanten van de Jumbo krijgen vanaf
woensdag 14 tot en met de zaterdag
24 december de tas gratis verstrekt
bij een minimale besteding van 50
euro aan boodschappen. Wie dat
wil kan de handige tas ook los kopen en die kost dan 1,99 euro per
stuk. De Jumbo super is momenteel
helemaal in een gezellige kerstsfeer
gestoken. Maar meer nog is er een
groot en gevarieerd aanbod aan alles wat men voor de feestdagen nodig heeft om er thuis een geweldig
kerstfeest van te maken. De megashopper kan dan prima gebruikt
worden om heel veel boodschappen in te doen. Overigens hanteert
de Jumbo aangepaste en ruime
openingstijden de komende weken.
Naast de reguliere openingstijden
op werkdagen is men op zaterdag
24 december geopend van 08.00 tot

18.00 uur; eerste en tweede kerstdag beide dagen van 12.00 tot 17.00
uur voor vers brood enz. Zaterdag
oudejaarsdag van 08.00 tot 18.00
uur met verse oliebonnen en appelflappen en Nieuwjaarsdag kan men
terecht van 12.00 tot 19.00 uur. Kortom, zelfs tijdens de feestdagen bent
u bij de Jumbo van harte welkom.

Fietsster komt
ten val
Uithoorn - Op dinsdag 6 december om half een in de middag heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in Aan de Zoom. Een 75 jarige
fietsster schrok van een aankomende auto, remde met haar fiets en
wilde afstappen. Hierbij maakte de
Uithoornse een misstap en kwam
lelijk ten val. Omstanders hebben
eerste hulp verleend. De vrouw is
met onbekend letsel vervoerd naar
het Amstelland ziekenhuis.

Uithoorn - Op donderdag 8 december rond vijf uur in de middag
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Amsterdamseweg, nabij
het tankstation. Een 45 jarige man
uit Amsterdam wilde nog snel via
het zebrapad oversteken. De bestuurder van de aankomende auto,
een 75 jarige man uit Uithoorn, zag
dit te laat en kon niet meer op tijd
remmen. De voetganger werd geschept en belandde drie meter verder hard op straat. Hij liep letsel op
aan z’n rug en scheenbeen. Tot de
ambulance arriveerde is eerste hulp
verleend door getuigen van het ongeval. De man is vervoerd naar het
VU ziekenhuis.

Gat in steiger
door vuurwerk
Uithoorn - Even voor half twee in
de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 december hebben onbekenden zwaar vuurwerk afgestoken
op de nieuwe steiger bij de Wilhelminakade. Een enorm pakket professioneel vuurwerk met zo’n 600
shots is de lucht ingegaan. Er waren veel kijkers, maar de politie
heeft de dader(s) niet kunnen achterhalen. De resten van het vuurwerk zijn gaan branden en is door
een ondernemer geblust. Het vuur
heeft een gat in de nieuwe steiger gebrand. De havenmeester en
de gemeente zijn in kennis gesteld.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Framed by framed
exposeert in gemeentehuis
Uithoorn - Het duo Martine Goulmy en Jeroen Betjes van Framed
by framed exposeren een selectie
van hun fotoportretten gemaakt op
de Kunstroute Zijdelveld, afgelopen
voorjaar, in het gemeentehuis van
Uithoorn. De expositie begint op 12
december en loopt tot en met kerstmis 2016. De expositie zal geopend
worden door wethouder Ria Zijlstra op maandag 12 dec. 2016 om
10 uur. De bezoekers van de Kunstroute Zijdelveld werden dit jaar door
framed by framed geprikkeld met
een vraag; Als je iets tegen de wereld zou willen zeggen, wat zou dat
zijn? Dat inwoners van Uithoorn en
omstreken zijn begaan met de wereld kwam tot uiting in de vele wensen en evenveel portretten. Veel bezoekers hebben even de tijd genomen om hun wens te formuleren en
namen plaats in de studio. De wensen liepen nogal uiteen. Van hele basale wensen voor meer speel-

goed tot poëtische hartenkreten die
gedeeld werden met de wereld. Het
resultaat is straks te zien in de entree van het gemeentehuis Uithoorn.
Wie zijn Framed by framed? Twee
individuen, verschillende leefwijzen,
andere denkbeelden, aparte dromen ontmoeten elkaar in Framed en
vormen zo een duo. Martine (fotograaf) & Jeroen (videograaf). Vanuit
beide disciplines werken zij samen
tot een mooi ”Framed” geheel ontstaat. Zij zien de wereld zoals zichzelf, als individuen, die samen de
wereld mooi maken, moeten maken
ook. Framed daagt niet alleen beide kunstenaars uit, maar ook de bezoekers. Elke bezoeker is uniek en
draagt, georkestreerd door Framed,
een eigen stukje bij, aan de wereld,
aan Framed. Een unieke samenwerking die tot een samenhang komt en
worden vastgelegd op foto en dat is
nu te zien in het gemeentehuis van
Uithoorn.
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Wintermarkt ATC de
Morgenster

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 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 UithoornAalsmeer, 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
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
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Quinten Foppe (45)
nieuwe directeur Duo+
Uithoorn - Per 1 januari 2017 start
Quinten Foppe als nieuwe directeur
van Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en
Uithoorn. Quinten Foppe begon zijn
loopbaan als trainee corporate management bij de KLM. Vanaf 1998
tot 2008 vervulde hij diverse managementfuncties bij onder meer
World Port Jazz festival Rotterdam
en Schiphol Group. In 2008 trad hij
in dienst bij de gemeente Amster-

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

dam en bekleedde daar de afgelopen jaren een scala aan posities:
Hij was kwartiermaker in Stadsdeel
Noord, hoofd middelen in Osdorp,
directeur bedrijfsvoering in Nieuw
West, en loco-stadsdeelsecretaris
en implementatiemanager in West.
Sinds 2015 werkt hij als Transitiemanager Directie Middelen & Control.
Veranderen en innoveren vormden
bij al deze functies de rode draad.
‘Ik heb zin in het werken voor Duo+,
zegt de kersvers benoemde Foppe.
De opzet van Duo+ staat voor een
ambitie die mij erg aanspreekt. De
verwachtingen zijn in 2016 nog niet
waargemaakt, maar ik zie potentie
en lef in deze uitvoeringsorganisatie en daar wil ik graag, samen met
de medewerkers, mee aan de slag.
Het op zijn plek laten landen van dit
Duo+, tegelijkertijd resultaten, liefst
op korte termijn, boeken en ook een
koers voor de langere termijn ontwikkelen, is een ingewikkelde klus.
Maar de handschoen van die uitdaging pak ik samen met de mensen
graag op. Ik kijk uit naar mijn nieuwe baan.’

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
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
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Weekagenda
Vita Welzijn
Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Kerstbingo in Bilderdijkhof
én in Het Buurtnest
Vrijdag 16 december (aanvang
13.30 uur) vindt er een sfeervolle bingo plaats met een optreden
van ons eigen zangkoor, kopje
chocomelk, heerlijke hapjes én 1
gratis bingokaart. Kosten: 2 euro. Woensdag 21 december vindt
er een kerstbingo in ’t Buurtnest
(aanvang 13.45 uur). De bingo
is altijd gezellig en er zijn leuke
prijzen! De kaartjes kosten 0,50
euro per stuk en de toegang is
gratis. Iedereen is van harte welkom!
Winterconcert
Zondag 18 december, aanvang
14.30 uur, m.m.v. het Amstel Blazers Collectief. Een concert vol
met prachtige muziek. Een toegangskaart kost 5 euro, dit is
inclusief 2 x koffie/thee en iets
lekkers bij de koffie.
Wol gevraagd
De dames van de babbel – en
breiclub hebben zowel thuis als
op maandagmorgen hard gewerkt en de voorraad wol slinkt.
Heeft u nog restjes liggen, dan
bent u welkom om dit op te komen brengen.

Kerstactiviteiten op het
Legmeerplein
Uithoorn - Buurtbeheer de Legmeer
doet weer van zich spreken. Waar
de gezellige burendag deze zomer
al buitengewoon werd gewaardeerd
door belangstellende bezoekers,
worden er nu weer leuke kerstactiviteiten georganiseerd. Buurtbeheer
de Legmeer is erg actief in de wijk
en dat wordt door bewoners zeer op
prijs gesteld. Zaterdag 17 december
is het Legmeerplein rondom supermarkt Deen in kerstsfeer getooid.

Tussen 13.00 en 16.00 uur wordt gezellige kerstmuziek ten gehore gebracht. Maar er is ook een rijdende poffertjeskraam van Pief Paf Poffertje, men kan genieten van warme chocolademelk en/of een lekker
glaasje glühwein en snert. Een en
ander wordt gratis aangeboden door
Buurtbeheer de Legmeer. Iedereen,
jong en oud, is van harte welkom! De
bedoeling is dat de gezelligheid met
elkaar wordt gemaakt!

Uithoorn - De Morgenster, onderdeel van Ons Tweede Thuis, is een
arbeidtrainingscentrum voor mensen met autisme en een normale intelligentie. Voor sommige cliënten is
de Morgenster een zinvolle dagbesteding, voor anderen is het een opstap naar betaald of onbetaald werk.
Bij de Morgenster wordt ervaring
opgedaan in diverse werkgebieden;
zo is er een repro voor al het kopieerwerk, een bakafdeling waar zoete en hartige taarten besteld kunnen worden, een digitaliseerafdeling
voor het omzetten van VHS, dia’s,
cassettebandjes of lp’s én we hebben een eigen website team. Particulieren en bedrijven kunnen bij ons
hun website laten maken en onder-

houden. Ook de samenwerking met
bedrijven wordt steeds meer opgezocht. Wij kunnen voor u licht arbeidsmatig werk verrichten. Dit kan
bij ons op locatie, maar we kunnen dit ook bij u binnen het bedrijf
doen. Op zondag 18 december organiseren we een wintermarkt. Tussen
13.00-16.00 uur kunt u bij de Morgenster terecht voor zelfgemaakte kaarten, kransen, kerstartikelen,
home accessoires, kalenders, appeltaartjes, koekjes en natuurlijk voor
een kopje koffie. Daarnaast kunt u
uw digitaliseerwerk inleveren en informatie inwinnen over onze reproafdeling of de websiteactiviteiten. U
vindt ATC de Morgenster aan de Visserlaan 6, naast de Thamerkerk.

Stichting Vuurwerkgroep
De Kwakel stopt
De Kwakel - De afgelopen 10 jaar
heeft de Stichting Vuurwerkgroep
De Kwakel haar uiterste best gedaan
om de festiviteiten rond de jaarwisseling in De Kwakel in goede banen
te leiden. Het team bestond uit louter vrijwilligers die elk jaar weer een
oogje in het zeil hebben gehouden
om de overlast zoveel mogelijk te
beperken en - binnen het kader van
hun mogelijkheden - in te staan voor
de veiligheid van mens, dier en materieel. Naar de mening van het be-

stuur is de wet- en regelgeving omtrent de festiviteiten tijdens de jaarwisseling dusdanig gewijzigd dat de
stichting niet langer noodzakelijk is.
Mede daarom heeft het huidige bestuur, na 10 succesvolle jaren, besloten om de Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel per 1 december
2016 op te heffen. Het bestuur én
haar leden wil iedereen heel hartelijk danken voor alle ondersteuning,
in welke vorm dan ook, gedurende
de afgelopen 10 jaar!

Kerstverhaal en gezellige avond

Grote drukte kerstmarkt Ceres
Uithoorn - Bij Stichting Ceres
Kringloopcentrum is een groot gedeelte van het gebouw ingericht als
Kerstmarkt. Toen de Kerstmarkt op 6
december jl. om half elf begon stonden al bijna 90 bezoekers te wachten in de kou op het moment dat
Ceres de deuren opende. Bij binnenkomst wisten de bezoekers niet
wat zij zagen. Een prachtig verlicht
pand met vele tafels vol met kerstartikelen. Veel kerstbomen waren
versierd in diverse kleuren. Op deze manier konden bezoekers ook
direct inspiratie opdoen voor hun
kerstversiering thuis.
Kerstmarkt
Traditioneel houdt Stichting Ceres
een grote Kerstmarkt. Deze Kerstmarkt begint altijd begin december
en duurt voort tot de Kerst. Stichting
Ceres is geen gewone winkel. Het is
een kringloopwinkel. Veel artikelen
zijn daarom zo goed als nieuw. Maar
er zijn ook veel nieuwe artikelen te
vinden. De juweeltjes van Ceres! De
inrichting van de Kerstmarkt wordt
ieder jaar verzorgd door een grote
groep vrijwilligers en medewerkers
van Ceres. Met heel veel plezier zijn
zij een hele dag bezig geweest om
van de toch al mooie kringloopwinkel een prachtige kerstwinkel te maken. Met kerstverlichting, kerstbomen, kerstversieringen, boeken voor

het eten tijdens de kerst en kerstcadeaus heeft de kringloopwinkel een
volwaardige Kerstmarkt in huis. Dagelijks worden nog artikelen voor de
kerst aangevuld. Het blijft dus interessant om iedere dag een kijkje te
komen nemen.
Opbrengst
Met de opbrengst uit verkoop van
deze kerstartikelen hoopt de Stichting weer vele Goede Doelen in het
komende voorjaar te kunnen steunen. Dit is één van de doelstellingen die Stichting Ceres heeft. Naast
het generen van gelden voor Goede Doelen, de Stichting is ook ANBI
erkend, heeft Ceres veel werkplekken voor vrijwilligers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken veel vrijwilligers bij
Stichting Ceres, die het ‘gewoon’
fijn vinden om iets voor een ander
te doen. Stichting Ceres is een moderne kringloopwinkel waar het altijd een genoegen is om heerlijk te
winkelen en juist dat te vinden, wat
men nergens vindt!
De Kerstmarkt is bij Ceres dagelijks
(m.u.v. zondag) te bezoeken. Op
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en
op woensdag en zaterdag van 10.00
uur tot 16.00 uur. Industrieweg 33,
Uithoorn.

Muzikaal kerstverhaal
‘When a child is born
De Kwakel - Op zaterdagavond 17
december geeft Tavenu een kerstconcert in het dorpshuis in De Kwakel. Onder de titel ‘When a child is
born’ speelt het Orkest van De Kwakel onder leiding van dirigent Leo
Huis, mooie en swingende kerstmuziek. Tussendoor wordt een bijzonder en eigentijds kerstverhaal voorgelezen, dat Tiny Vork speciaal voor
dit evenement geschreven heeft. Na
de pauze staan swingende Kerstevergreens op het programma, met
o.a. Last Christmas, Jingle Bells

en Santa Claus is coming to town.
Voorafgaand aan het concert, rond
19:30 uur, zal de Steelband van Tavenu u verwelkomen met gezellige
kerstliedjes, waarbij ook de jongste
steelbandleden een paar nummers
zullen meespelen. Na afloop zingen
Marieke en Matt weer swingende
kerstnummers.
De grote zaal van Dorpshuis “De
Quakel”, Kerklaan 16, gaat op 17 december a.s. open om 19:30 uur. De
toegang is gratis. Kom op tijd, want
vol = vol.

Uithoorn - Woensdagavond, 21 december organiseert Inner-Art een
gezellige avond met vertelling van
kerstverhaal, muziek, drankje en
hapje als voorbereiding op de kerst
en afsluiting van het jaar. We hopen
op zoveel mogelijk bezoekers om het
kerstverhaal te horen zoals dat werkelijk gebeurd is. Te midden van een
tijd waarin uiterlijke dingen zoveel
meer aandacht krijgen dan innerlijke dingen, kan het waardevol zijn

om toch iets meer te beleven aan de
kersttijd. Vrede zit niet in materiële
invulling, maar wel in een hart dat
antwoorden krijgt. Kerstfeest is een
feest van lichtjes, letterlijk en figuurlijk om het licht te zien schijnen en
donkerte wat af te zwakken! Ieder
is welkom! Entree vrij. Binnenlopen
v.a. 19.15u. Aanvang 19.30u. Graag
wel aanmelden vooraf. Einde van de
avond 22.00 uur. Vuurlijn 36, 1424
NS De Kwakel. 0297-563753.

Succesvolle actieweek
Amnesty Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdag 9 december
vormde het Uithoornse gemeentehuis het decor voor de Schrijfmarathon van Amnesty Uithoorn/de Kwakel. Van 11.00 tot 17.00 uur schreven bezoekers brieven aan autoriteiten die mensenrechten schenden
en kaarten aan slachtoffers daarvan
om hen te steunen. Maar liefst 154
brieven en kaarten namen de organisatoren dankbaar in ontvangst. Ook
burgemeester Dagmar Oudshoorn
en wethouder Ria Zijlstra schreven
mee.
Kaarsen en kaarten
Kaarsen met een verwijzing naar

de Schrijfmarathon, sierden in het
weekeinde van 3 en 4 december de
tafels van een aantal restaurants in
Uithoorn en de Kwakel. En op 9, 10
en 11 december was er de groetenkaartactie. Met die kaarten kun
je slachtoffers van mensenrechtenschendingen een hart onder de riem
steken. Werkgroepleden stonden met
groetenkaarten in het winkelcentrum
Zijdelwaard en de Uithoornse kerken. Kerkgangers en winkelend publiek namen er een kleine 500 af. Via
het Veenlanden College worden ook
nog 560 kaarten verstuurd waarvoor
Amnesty Uithoorn adressen plus beschrijvingen levert.

Patroonsdag KBO De Kwakel
De Kwakel - Op vrijdag 9 december
vierde KBO De Kwakel haar jaarlijkse patroonsdag (St. Nicolaas). Na
een kerkbezoek verzamelden zich
ruim 110 leden in het Dorpshuis.
Koffie met gebak, een borrel en een
verloting met prijs voor iedereen. Na
de lunch met het klassieke broodje croquet volgde een optreden van
het Westfries Collectief. Met liedjes

en conferences, deels in het westfries (maar wel verstaanbaar) bezorgde dit duo ons een kostelijke middag waarbij werd gelachen
en genoten van de goede stem van
de zanger. Na afloop nog een borrel en iedereen ging naar huis met
twee plantjes geschonken door onze sponsors. Al met al een geslaagde afsluiting van het jaar.
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Wat kun je zelf doen om het inbrekers moeilijker te maken

Effectieve maatregelen tegen
populaire inbraakmethodes
Regio - Flipperen, hengelen en
gaatjesboren. Het klinkt als een aantal vrijetijdsactiviteiten rondom een
speelhal, waterkant of hobbyschuur.
Niets is echter minder waar. Al deze
termen staan voor methoden die inbrekers gebruiken om uw huis binnen te komen. Lilian Tieman, adviseur Woninginbraak bij het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, vertelt welke manieren populair zijn en welke maatregelen u
er tegen kunt nemen. In Nederland
wordt er jaarlijks ruim 60.000 keer
ingebroken. Dat zijn zo’n 165 inbraken per dag. Een inbraak voor 100
procent voorkomen, is volgens Tieman onmogelijk. Maar volgens haar
kunnen bewoners zelf wel heel veel
doen om diefstal tegen te gaan.
“Door deuren consequent op het
nachtslot te draaien en de sleutels
uit het slot te halen, maak je het inbrekers al een stuk moeilijker.”
Deur op nachtslot
Bij het flipperen, hengelen en de

gaatjesboormethode, wordt stuk
voor stuk gebruikgemaakt van het
feit dat de bewoner zijn deur niet op
slot heeft gedraaid of de sleutels in
het slot heeft laten zitten. Bij de eerste methode duwt de inbreker met
een stuk plastic - bijvoorbeeld een
bankpasje - de sleuf van het slot terug via de kier tussen de deur en de
deurpost. Bij het hengelen wordt via
de brievenbus de deurklink naar beneden getrokken door middel van
een stuk ijzerdraad. De gaatjesboormethode houdt in dat er in de buurt
van het slot een gat wordt geboord.
Door dit gat kan met een hulpstuk
de sleutel worden omgedraaid die
de bewoner in het slot heeft laten
zitten.
Vervang oude sloten
Een relatief nieuwe manier om een
woning binnen te komen, is het zogenaamde cilindertrekken. Bij deze
inbraakmethode wordt de cilinder
van een slot uit de deur getrokken
door er een schroef in te draaien en
daar mechanische druk op te zetten,
hierdoor breekt de cilinder af. Vervolgens wordt de deur met een universele ‘bouwsleutel’ geopend. Een
serieus probleem, weet Tieman. “Het
overgrote deel van de woningen in
Nederland is voorzien van sloten
met cilinders die niet bestand zijn
tegen cilindertrekken. Je kunt deze methode eigenlijk alleen voorkomen door je oude sloten te vervangen door sloten met cilindertrekbeveiliging of een specifieke cilinder.”
Vraag om advies
Erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bedrijven kunnen be-

woners hierover adviseren. Het PKVW is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal belangrijke eisen op het gebied van inbraakpreventie. Woningen met het
PKVW-certificaat, hebben veel minder kans op een geslaagde inbraak.
“Inbrekers weten maar al te goed bij
welke woningen ze moeilijk binnenkomen. Ze herkennen een PKVWwoning direct aan de goede sloten,
heldere verlichting en de PKVWraamsticker. Zij bedenken zich wel
twee keer voordat ze bij zo’n woning
een kraak zetten.”
Maak het inbrekers
niet te makkelijk
Veel inbraken vinden echter plaats
zonder ook maar een slot te forceren. Het wordt inbrekers volgens
Tieman soms ook wel heel erg gemakkelijk gemaakt. “Een achterdeur
die niet is afgesloten of ramen die
wagenwijd openstaan. De inbreker
loopt of klimt dan zo de woning binnen. Een insluiping waarbij iets uit je
huis wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd. Zorg dus altijd dat
uw deuren en ramen gesloten zijn.
Ook de ramen op de eerste verdieping zijn niet veilig. Via een ladder
uit de schuur of een vuilcontainer
weten insluipers binnen luttele seconden zo’n raam te bereiken.”

Ook al is het alleen maar gedurende de nachtelijk uren, het is op nagenoeg elk tijdstip druk op de N201.
En de verkeersintensiteit zal nog wel
gaan toenemen, helemaal als straks
de doorgang door Aalsmeer ook gestremd wordt en verder Greenpark
Aalsmeer zich uitbreidt. De druk-

ste provinciale weg van Nederland
tussen Hilversum en Haarlem zal al
snel overbelast gaan raken zo wordt
momenteel voorspeld. Dan gaat een
van de tunnels dicht. Komende vanuit de richting Mijdrecht moet er dan
fors worden omgereden via De Hoef,
Nieuwveen en Vrouwenakker over
de N231 naar de Legmeerdijk en de
N201. In omgekeerde richting ook

als je naar De Ronde Venen wilt. Alle
verkeer vanuit de richting A4/A5 en
de A9 kan al dan niet via Amstelveen
bestemmingen in Aalsmeer en Uithoorn wel normaal bereiken. Daarbij komt een probleem voor de bewoners aan het Thamerlint ook nog
om de hoek kijken! Alle verkeer uit
de Meerwijk gaat dan niet meer over
de Prinses Irenebrug naar de N201

Bewoners pleiten voor geen
OV over het Thamerlint
Vervolg van de voorpagina.
Helaas, B&W spreekt niet over leefbaarheid. B&W spreekt over normen.
Zoals de snelheid die binnen niet nader vastgelegde normen valt en het
aantal voertuigen dat volgens het
college ook binnen de vastgestelde
normen valt. Een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid is het behoud van de kwetsbare woningen
op het Thamerlint. Er is veel geïnvesteerd in het voorkomen van schade
door trillingen aan deze woningen.
Er zijn destijds daarvoor met succes
maatregelen getroffen.”
B&W draait de zaak om

“In de reactie die B&W heeft gegeven op de notitie voor dit onderwerp
draait B&W de zaak nu om,” vervolgt
Postma.“Omdat de genomen maatregelen wat betreft de herinrichting
van het Thamerlint succesvol zijn,
kan er wel meer zwaar verkeer, zoals bussen, toegelaten worden. Dat
valt volgens B&W namelijk binnen de
normen. Het college spreekt op dit
moment niet over de geluidsnormen.
Uit de geluidsrapportage van 2012
komt helder naar voren dat het Thamerlint zich in de rode zone bevindt.
Waarbij ook nog aangemerkt kan
worden dat de woningen op het Thamerlint volgens de geldende normen
te dicht op de weg staan. Kortom de

Joyeux Noel’ bij Café
Brasserie du Nord
Uithoorn - Café Brasserie Du Nord
in het Oude Spoorhuis is in de naam
weliswaar overgoten met een Frans
sausje, maar de inrichting is puur
Hollands en vertoont nog alle kenmerken van het vroegere spoorstation aan de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn begin vorige

eeuw. Dat zorgt voor een bijzonder
sfeer. In maart 2015 openden Patricia da Silva en haar man Ronald
van den Noord hun café/brasserie
nadat de inrichting een forse opknapbeurt had ondergaan zonder
het oorspronkelijke karakter aan te
tasten. De uitstraling van het ou-

Meer weten
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft
een overzicht gemaakt van de meest
voorkomende inbraakmethoden en
preventieve maatregelen die u kunt
nemen om de kans op inbraak en
diefstal te verkleinen. U vindt ze op
de website van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.
nl. Op de site staat ook een overzicht van de PKVW-bedrijven per
regio. Informeer gerust eens naar de
mogelijkheid om een PKVW-expert
bij u langs te laten komen voor een
woningcheck.

Vraag om legitimatie
Een andere populaire manier om
zonder braak een woning binnen te
komen, is een babbeltruc. Bijna elke
week verschijnt er wel een bericht in
de krant van criminelen die met een
smoesje een huis weten binnen te
komen. Ze doen zich voor als mede-

Waar langs als Uithoorn
doorgaand verkeer weert?
Vervolg van de voorpagina.

werker van een energiebedrijf, zorginstantie of pakketdienst. Eenmaal
binnen speuren ze de kamers af en
nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen. “Als er een vreemde aan
de deur komt, vraag dan altijd wat
hij of zij precies komt doen”, adviseert Tieman. “Vraag bij twijfel om
legitimatie, ook als hij zegt namens
de gemeente, een bedrijf of instelling te komen. Medewerkers van
een bank, verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg komen overigens
nooit onaangekondigd bij u aan de
deur. Zij maken altijd vooraf een afspraak en vinden het geen enkel
probleem als u om hun legitimatie
vraagt. Doe dat dus ook. Of bel ter
controle naar het betreffende bedrijf
of instantie.”

geluidsnormen worden overschreden. Door het toelaten van ook nog
eens 50 bussen per dag zullen de
geluidsnormen verder worden overschreden. Deze bussen gaan ook in
de vroege en late uren rijden, op momenten dat het dan nog relatief rustig is op het Thamerlint. De geluidsbeleving en daarmee de leefbaarheid
zal daardoor negatief beïnvloed worden. Wij verzoeken u dit mee te nemen in uw overwegingen, naast andere zaken die wij tijdens het gesprek met uw fracties al naar voren
hebben gebracht. De grens is voor
ons bereikt!! Er zijn inmiddels al bewoners die overwegen te verhuizen.
Hierbij willen wij de gemeente ook
de Spoorhuis is als vanouds en de
vroegere ruimten zijn nog altijd herkenbaar, zoals de bagageruimte, de
wachtkamer en het loket voor kaartverkoop. De invulling is nu echter
anders en dat is mooi gerealiseerd.
Sinds kort heeft ook de buitenkant
een forse opknapbeurt ondergaan,
zijn er slechte houtdelen vervangen evenals waterafvoeren en alles
is opnieuw in de verf gezet. Ook het
bijgebouwtje is onder handen genomen. Al met al heeft het pand drie
maanden in de steigers gestaan.
Behalve café is het Spoorhuis ook
ingericht als brasserie met sfeervolle restaurantruimten. Het personeel is gastvriendelijk en in de keuken worden lekkere en betaalbare gerechten bereid. Er is een gevarieerde menukaart die regelmatig een wisseling ondergaat. In de
restaurantruimten is comfortabel
plaats voor in totaal 70 gasten. Op
verzoek kunnen groepen en partijen
ook een (besloten) ruimte reserveren voor een bijeenkomst, vergadering, personeelsuitje, presentatie of
feestje. Dat kan zowel op de begane
grond als ook op de eerste verdieping met bijvoorbeeld een drankje
en een hapje of gecombineerd met
een lunch en/of diner. Deze mogelijkheid valt kennelijk in de smaak

maar kiest de ‘ontsluitingsweg’ Prins
Bernhardlaan richting Amsterdamseweg en terug via de Thamerlaan.
Het wordt het dan een stuk drukker
en de daar zullen de aanwonenden
beslist niet blij mee zijn. Als er dan
ook nog bussen gaan rijden... Al met
al zal het afsluiten van het centrum
van het oude dorp de nodige consequenties met zich meebrengen waar
het (doorgaande) verkeer en de bewoners van het oude dorp behoorlijk last van zullen ondervinden. Of
zal het allemaal wel meevallen en
worden er andere oplossingen gevonden? De (nabije?) toekomst zal
het uitwijzen.
herinneren aan haar wettelijke taak
om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. Dat wil zeggen zorgen
voor een leefomgeving die veilig, gezond en aantrekkelijk is. Dat is in het
belang van ons als bewoners.” Aldus
Arjen Postma. Gelijk heeft hij, want
dat wordt hun immers voortdurend
beloofd door wethouder Polak in zijn
streven naar een leefbaar dorpscentrum! De fracties van de coalitiepartijen konden zich niet herkennen in
de argumenten van Postma die hij
tijdens de commissievergadering
had voorgedragen en veegden op 24
november jl tot verbijstering van de
bewoners zonder ook maar één toezegging de motie van tafel. Men gaf
aan eerst de plannen van de nieuwe OV concessiehouder in de loop
van komend jaar te willen afwachten. “Tja, dat is democratie,” merkte
een van de wethouders op toen hem
werd gewezen op de teleurgestelde gezichten van de bewoners. “Zo
werkt dat.”
getuige het aantal boekingen hiervoor. Er is ruime en gratis parkeergelegenheid naast de brasserie aan
de busbaan en ook nog eens op eigen grond aan de kant van de Waterlijn. De bereikbaarheid van Café Brasserie du Nord is vanuit het
dorpscentrum of via de Amsterdamse weg naar de Stationsstraat optimaal. Zelfs van buiten Uithoorn kan
men er met het openbaar vervoer
naartoe, want de lijnbussen over de
busbaan hebben hun halte nagenoeg voor de deur.
Kerstdiner bij Du Nord
Vanzelfsprekend wil de brasserie
haar gasten in het restaurantgedeelte ook dit jaar weer een heerlijk en vooral betaalbaar kerstdiner
aanbieden. “We zijn beide kerstdagen geopend en hebben daarbij een concept bedacht in de menusamenstelling waarbij men zelf
kan kiezen uit de gerechten die op
de kaart staan. Dus voor- en tussengerechten, hoofdgerechten en
dessert,” laat Patricia weten. “Men
kan daarbij uitgaan van een driegangen menu maar ook voor een
viergangenmenu kiezen. Er is tevens een driegangen kindermenu.
Allemaal voor één vaste prijs. Apart
daarvan is er een bijpassend wijnar-

Koetjes en kalfjes
Het jaar is nog niet voorbij, maar
nu al kun je zeggen dat 2016 de
geschiedenis boeken in gaat en
waarschijnlijk decennia lang examen stof wordt op scholen wereldwijd. Het jaar van de Brexit,
het jaar van Trump, het jaar waarin de opiniepeilers onderuit gingen, niet 1x, maar 2x volledig ernaast zaten met super belangrijke zaken. Een jaar waar de westerse media in de schijnwerper
werd gezet en zichtbaar was voor
wat ze zijn. Namelijk een groepje
linkse elite, die vanuit ivoren torens hun gal en meningen over
ons uitstrooien, maar in werkelijkheid zo ver van de bevolking
afstaan dat ze cluless zijn wat er
werkelijk gebeurt. Hetzelfde geld
voor de meeste van de “oude” politiek, zo ver van de werkelijkheid
en zo ook de focus op de verkeerde zaken. Nee, niet alleen de rijke 2% want dan zou ik het hebben over de VVD ;) nee alle partijen zijn blind en letten vooral op cijfers en opinie. Ze luisteren naar de hardste schreeuwers
en de diepste zakken. Dat is niet
democratisch. Jaren lang schudde de westerse wereld op haar
grondvesten, maar ze dronken
en glas en deden een plas en alles ging door zoals het was. Jaren
en jaren was dat de manier waarop het gebeurde, want de “Henk
en Ingrid” oftewel Jan Modaal
weten toch niet wat goed voor ze
is. In ons eigen kabinet een goed
voorbeeld.
Beloftes
De stemmers op de VVD wilde
geen PVdA en de stemmers op
PVdA geen VVD, en wat gebeurt
er na de verkiezingen? Precies
de belofte verbroken. 1000 euro
voor elke Nederlander en geen
cent naar Griekenland. Vluchtelingen plaatsen in goed overleg... Allemaal gelogen. En hoe
lossen ze het op? Een lach een
sorry en liegen gewoon door.
Want ach, ze weten toch niet beter toch?. Zwarte piet discussie is
ook een micro voorbeeld hoe het
fout gaat. Er is zeer duidelijk dat
80% van de inwoners tegen de
huidige manier van aanpassing
van ons feest is. Toch gaat de Media (TV en Krant) vol mee met de
minderheid. Want ja, dat zijn de
beschaafde mensen die weten
hoe het gepeupel zou moeten

rangement naar keuze maar men is
vanzelfsprekend vrij om voor andere drankjes te kiezen. De volledige
menukaart voor de kerstdagen staat
op onze website. Het is wel wenselijk alvast te reserveren want eerste kerstdag is al nagenoeg volgeboekt. Wij houden het voor iedereen betaalbaar, laagdrempelig en
zorgen voor gezelligheid. Naast het
kerstmenu hebben we ook een andere menukaart met hetzelfde concept. A la carte kan er weer gekozen
worden voor een voorgerecht, salade, hoofdgerecht en dessert tegen
altijd een vaste prijs. Ook dit vindt
men op onze website. Behalve op
beide kerstdagen zijn we normaal
zes dagen in de week open vanaf 16.00 uur tot rond middernacht.
Voor reguliere lunches kunnen onze
gasten hier helaas niet terecht, behalve als het een groep betreft en
dan op afspraak.”
Pub Quiz en Facebook
Patricia: “Heel populair is momenteel de Pup Quiz die wij elke maand
op een woensdagavond organiseren en waar leuke prijzen aan zijn
verbonden. Dan hebben we hier

denken. De Brexit in UK was eerste grote slag na waarschuwingen door groeiende (enge) linkse en rechtse extreme partijen.
Miljoenen vluchtelingen vanwege zinloze slecht onderbouwde
of gelogen oorlogen waar in het
vacuüm partijen als IS konden
opstaan. Vaak met westerse wapens en training...want de rebellen in Syrië die “we” de westerse overheden steunen met wapens en geld, wie zijn dat? Binladen is ooit ook getraind door
westerse landen, en zo zijn er talrijke situaties. Waar de westerse wereld zich stommer als een
ezel blijft stoten aan de zelfde
stenen. De malle molen van Europa kost bakken met geld, miljarden op miljarden in bodemloze putten. Jaar op jaar, ondertussen pensioen verdampt, en
koopkracht omlaag, de normale
burger merkt er meestal niet veel
positief van, maar ach dat maakt
ze in Brussel niet uit. Die lobbyen
lekker door en vullen de zakken.
Brexit
Zelf na de Brexit is het kwartje niet gevallen. De elite vind
het beschamend en spreken
over een ramp dat UK uit de EU
stapt. Niemand zag het aankomen en snapt er niks van. Maar
glas, plas, en door maar weer !!
Maar nu ook dat het onbegrijpelijk is een idioot aan de macht in
de USA. Wordt wakker arrogante
media, politiek en arrogante XLS
(spreadsheet) bestuurders. Dit
zijn 2 klappen die worden uitgedeeld, naast de micro klapjes die
al jaren de fundering poreus maken.
Nee, ik ben er niet blij mee, maar
ik snap het wel, dit is pas het begin. Je kan niet oordelen en beslissen over mensen. Over hun leven, omgeving, veiligheid, tradities, angsten, rechten en plichten. En dan zelf op de wal blijven
staan terwijl het volk de prut in
moet. En dan zeggen loop maar
door, wij weten wat goed voor
je is.
Luister naar wat er speeld, ga de
straat op, ja het gemiddelde volk
is dom, maar dat is omdat dat zo
gemaakt is toch? Dat was toch
ook de bedoeling? Maar ze slapen niet en slaan nu terug.
Wake up! Straks is het te Laat...
JWK

echt een volle bak. Datzelfde geldt
voor onze Facebookacties. Op Facebook hebben we een pagina (café brasserie du nord) waarop mensen ons kunnen liken. We gaan naar
de duizend likes toe en ter gelegenheid daarvan verloten we een dinertje voor twee personen wie de duizendste is. We zitten nu op 820 likes,
dus moeten er zich nog wel mensen gaan melden. Kortom, bij ons is
iedereen van harte welkom om te
eten, zowel in de privésfeer als zakelijk. Het café-brasserie concept en
de laagdrempeligheid in de huidige setting draagt al snel bij om eens
binnen te stappen. Wij nodigen iedereen dan ook uit om dat eens vrijblijvend te doen. Voor degenen die
alvast wat meer willen weten over
ons, het menu en de dranken kunnen dat doen op de website: www.
brasseriedunord.nl. Alvast een Joyeux Noel (vrolijk kerstfeest) toegewenst.” Aldus Patricia. Café Brasserie du Nord is geopend dinsdag tot
en met zondag van 16.00 tot 24.00
uur, De keuken is open tot 22.00
uur. Op maandag gesloten. Reserveren gewenst. Tel. 0297-533700.
E-mail: info@brasseriedunord.nl.
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KDO pakt in Voorschoten
volle winst

Legmeervogels houden punt
over aan het duel tegen AFC’34
Uithoorn - Het duel tussen promovendus Legmeervogels en het al jaren in de 1ste klasse bivakerende
AFC’34 is zeker in de eerste 45 minuten geen hoogstaand duel geweest.
Het was bij vlagen zelfs slaapverwekkend. AFC’34 had in deze helft
het meeste balbezit maar creëerde
weinig of geen echte scoringskansen. Legmeervogels beperkte zich in
deze helft tot verdedigen. Als Legmeervogels dan eens een poging
waagde om uit te breken was de
passing erg onzorgvuldig waardoor
de aanval al weer snel in schoonheid ten onder gaat. Was er dan helemaal geen opleving in dit duel?
Ja, er was een hoogte punt of diepte punt. In de 40ste minuut wordt
Dennis Bakker onderuitgehaald in
het 16 meter gebied wat Legmeervogels een strafschop op leverde en
een kans om op voorsprong te komen. De altijd trefzekere Stefan Tichelaar mocht deze strafschop nemen. Maar tot verbijstering van vele schoof Tichelaar de bal naast het
doel van Joey Wiese van AFC’34 en
blijft de brilstand staan op het scorebord. Met deze stand 0-0 wordt
dan ook de rust gehaald.
Duel
De start van de tweed helft is ook
voor AFC’34 maar Legmeervogels
bijt nu beter van zich af en komt ook
beter in het duel. Een fraaie steekpas van Stefan Tichelaar in de 51ste
minuut op Lulinho Martins brengt
laatst genoemde oog in oog met
doelman Joey Wiese. Deze weet
met een fraaie Aktie Martins van
de score af te houden. Enkele minuten later treft Kobina Plange de
lat boven doelman Rahim Gök van
Legmeervogels en zodoende blijft
het nog steeds 0-0. En zo golfde
het spel op en neer en krijgen beide elftallen de kans om de score te

openen. Maar de beide doelverdedigers Rahim Gök van Legmeervogels en Joey Wiess4e van AFC’34
lieten zich voorlas 4nog niet passeren. Zp4o krijgt AFC’34 in de 73ste
minuut een grote mogelijkheid. Een
overtreding van Mels Bos op de
rang4d van het strafschopgebied levert AFC’34 een vrije trap op. Maar
Bas kansen van AFC’34 neemt deze vrije trap op een zeer blameerde
wijze en kan Legmeervogels eenvoudig uit verdedigen. De mooiste
kans is er in het slot minuut voor
Legmeervogels. Een zeer geslaagde
aanval met de hoofdrollen voor Jordy de Groot, Lulinho Martins en Stefan Tichelaar kan helaas niet tot een
treffer voor Legmeervogels worden
omgebouwd. Even voor dit momnet een vlammend schot van Jordy
de Groot wat maar net over het doel
van AFC ’34 verdwijnt. Na ruim 90
minuten is de stand nog steeds 0-0
en maakt de goed leidende scheidsrechter dhr. Jensch een eind aan dit
duel en kan de winterstop voor de
beide elftallen ingaan.
Legmeer 2
Legmeervogels zo.2 heeft het thuis
niet kunnen redden tegen hekkensluiter Hercules 2. Legmeervogels komt nog wel op een 1-0 voorsprong maar nog voor de rust wordt
het 1-1. In het 2e bedrijf heeft Legmeervogels zo,2 het erg lastig en
weet Herculas 2 twee keer te score
en wint zodoende dit duel met 1-3,
Na afloop van het duel Legmeervogels zo.1 – AFC’34 zo.1 maakte trainer Jack honsbeek aan de selectie
van Legmeervogels bekend dat hij
Legmeervogels aan het eind van dit
seizoen gaat verlaten. Hij wordt met
ingang van seizoen 2017 – 2018 ass.
trainer bij VVSB in Noordwijkerhout.
het hart van de Bollenstreek. VVSB
komt uit in de 2e divisie.

KDO JG1 verliest laatste
wedstrijd in 2016
De Kwakel - In de poule van KDO
JG1, waar kinderen met een beperking hun beste prestaties neerzetten,
was het tot op deze laatste speeldag
nog spannend wie er najaarskampioen zou worden. Werd het kHFC, DIOS, WMC of had KDO nog een kans?
Aan de inzet van de spelers zou het
niet liggen maar je moet ook een
beetje geluk hebben. KDO was in de
1e helft veelvuldig in de aanval maar
er was geen doorkomen aan bij Delta Sports. De schoten op doel werden geblokkeerd of door de keeper
onschadelijk gemaakt. Thomas probeerde een aantal keren door de verdediging te slalommen maar dat lukte ook niet. Aan de andere kant was
het opletten op de counter van Delta Sports. Daniël hield KDO overeind
door regelmatig goed in te grijpen.
Dus na 20 minuten spelen stond het
nog 0-0. Uiteindelijk wist Onno de
ban te breken. Zijn schot werd van
richting veranderd en verdween onhoudbaar in het doel van de keeper

van Delta Sports 1-0. Delta Sports
kwam direct met het antwoord en
scoorde 2x uit een counter. KDO liet
dit niet op zich zitten en Mark trok
voor de rust de stand gelijk 2-2. Na
rust ging KDO verder met aanvallen en het goede doorzetten van
Luke zorgde voor de 3-2 voorsprong.
Tot dat moment zat KDO nog in de
wedstrijd. Wat zich toen afspeelde
was werkelijk niet te bevatten. Door
een aantal gelukstreffers liep Delta Sports uit naar 3-7. Ballen die er
eigenlijk vanaf bijvoorbeeld de cornerpositie niet ingeschoten konden
worden gingen gewoon in het doel.
Aan de andere kant schoot Thomas
op de linkerpaal maar de bal kwam
via de rechterpaal weer in het veld en
de daaropvolgende aanval van Delta
Sports leverde een mislukt schot op
wat schlemielig in het doel verdween.
Uiteindelijk kwam KDO niet meer toe
aan goed voetbal, de motivatie was
er niet meer. KDO JG1- Delta Sports
JG1 3-8.

Laatste wedstrijd
Legmeervogels -17
Uithoorn - De laatste wedstrijd in
de najaarspoule stond op het programma. Eigenlijk een wedstrijd
om des keizers baard, daar beide ploegen al zijn opgenomen in
de promotiepoule. Maar toch wilde LMV deze wedstrijd graag winnen . Zowel LMV als DSOV hadden
9 gespeeld , 24 punten , en uit deze wedstrijd zou de vice-kampioen
komen. Waar LMV probeerde op
te bouwen, liet DSOV zien alleen
maar de lange bal te hanteren, oftewel een conflict in tactisch concept.
De verdediging van DSOV stond
goed georganiseerd en LMV kwam
dan ook niet tot echt goede kansen.
Tim liet zien als laatste man te kunnen inschuiven en wist enkele malen het vijandelijke doel te bestoken
met zijn sterke wapen, het schot van
afstand. Een foute uittrap van Danny leidde tot een kans voor DSOV.
De spits schoot de bal over Danny
heen, maar Tim was zo alert om de
bal over eigen doel te koppen. Het
gevaar was echter nog niet geweken, enkele minuten later werd een
aanvaller van DSOV gevloerd, penalty !
Penalty
Danny raapte zichzelf weer bij elkaar, en wist op prachtige wijze de
penalty te keren. Al met al werd het
tijd dat LMV ook eens kansen zou

krijgen. Coach Julius meldde zich
aan de zijlijn en schreeuwde nieuwe
instructies het veld in. Linksbuiten
Benjamin was het niet eens met de
tactische aanwijzing en liet dit ook
verbaal merken. Niet slim, het bordje met zijn rugnummer ging meteen
de lucht in voor een wissel.
In de tweede helft besloot LMV
meer druk te zetten op de verdediging waardoor DSOV nog meer
werd gedwongen de bal diep te
spelen. Al snel leidde dit tot resultaat. Een onderschepte bal werd
naar Benjamin gespeeld, die meteen Stan met een dieptepass alleen
voor de keeper zette. Stan rondde
dit buitenkansje koel af, 1-0. Daarna ging het spel over en weer, beide keepers kregen het druk. Danny
onderscheidde zich als Man of the
Match door maar liefst 4 keer in een
1-op-1 situatie de aanvaller de baas
te blijven. Het dieptepunt van de
wedstrijd kwam in de 75e minuut.
Trap
Stan kreeg een pittige trap op zijn
kuit en bleef liggen op het veld. Assistent en arts in opleiding Rene
kwam het veld in gehold en wist
na een snelle diagnose vast te stellen dat Stan niet verder kon spelen.
Stan wist echter beter, gilde ”nee,
nee, ik wil er niet uit” en sprong
op. Rene restte niets anders dan het
veld te verlaten. Of dit een gevalletje
van persoonlijke rancune dan wel
medische onwetendheid was, blijft
onduidelijk. LMV speelde de wedstrijd vakkundig uit en besloot hiermee de najaarscompetitie als tweede op de ranglijst, met 9 overwinningen en 1 nederlaag. Om dit feit,
alsmede de winst in de bekerpoule te vieren, togen spelers, staf en
ouders naar buurthuis De Meent.
Onder het genot van een bitterbal,
een drankje en een heerlijk Chinees
buffet werden deze prestaties gevierd. Inspirerende speeches van
de aanvoerder en de coach, waarin
zelfs Obama werd geciteerd, luisterden de bijeenkomst op. Op naar de
voorjaarscompetitie!

Klaverjassen bij Legmeervogels
Uithoorn – Deze keer, speciaal voor
de maand december, klaverjassen op
zondag bij Legmeervogels. Met zondag wordt bedoeld zondag 18 december 2016. De aanvang is dan
14.01 uur. Naast dit klaverjasfestijn
speelt ook Legmeervogels zondag 1
en de zondag 2 thuis om 13.00 uur
tegen TOGB zondag 1 en 2. Dit wordt
dus gezelligheid troef bij de Legmeervogels. Op zondag worden er
tijdens het klaverjassen, net als op de
vrijdagavonden, weer de overheerlijke hapjes van Keur Slagerij Bader,
Zijdelwaardplein in Uithoorn, aan u
aangeboden; smullen en kaarten te-

gelijk. Ook op zondag 18 december
worden er vier rondjes gespeeld van
16 spellen. Is er ook geen tombola
en is er ook gelijk na afloop de prijsuitreiking. Dus zondag 18 december, aanvang 14.01 uur, klaverjassen
bij Legmeervogels, sportpark Randhoorn te Uithoorn. En wat op de vrijdagavond mag, als u slecht ter been
bent ,mag deze keer ook op de zondag. Maar wel met zeer, zeer gepaste
snelheid. Laten wij afspreken tot zondag 18 december 2016 bij Legmeervogels. Wilt u niet of kunt u niet klaverjassen? Geen enkel probleem, ook
toeschouwers zijn van harte welkom.

De Kwakel - Na de keurige 3-1
overwinning op SJZ, de koploper
van vorige week, mocht KDO afgelopen zondag afreizen naar Voorschoten. Tegen het sterk geachte Voorschoten was de verwachting
dat de Kwakelaars hun borst nat
konden maken tegen de degradant
uit de tweede klasse van vorig seizoen. Trainer Raymond de Jong wijzigde zijn basiselftal op één positie
ten opzichte van vorige week: Nick
Smits verving namelijk de half zieke
Jim Klijn op het middenveld.
Van meet af aan controleerde KDO
de wedstrijd tegen Voorschoten. In
de eerste tien minuten waren zowel
Bart Hoving als Joeri Stange dichtbij
de openingstreffer, maar een snelle voorsprong bleef uit op het verouderde kunstgrasveld. Voorschoten acteerde in een 4-4-2 formatie en speelde compact en ingezakt.
KDO had daarentegen moeite met
zijn opbouw en voetbalde te weinig
via het middenveld. Hierdoor waren
de Kwakelaars zoekende en daarnaast verzuimde het ook om Menno
Lingeman veelvuldig aan te spelen,
want aan de rechterkant lag er veel
ruimte in Voorschoten. De Kwakelse
verdediging stond gelukkig als een
huis en gaf nauwelijks iets weg. Onder toeziend oog van de vele meegereisde supporters van KDO was
het aan de plaatselijke doelman te
danken dat de rust werd bereikt met
een 0-0 stand. Een volley van Joeri Stange, een kopbal en een schot
van Bart Hoving, een hard schot van
Nick Smits waren wapenfeiten van
KDO, waarop de sluitpost van Voorschoten knap antwoord op had.
Raak
Vlak na rust was het gelukkig wel
raak voor de nummer twee uit de
derde klasse A. Mathijs van Rijn gebruikte zijn lichaam slim in een duel met de rechtsback van Voorschoten. Van Rijn kon vervolgens schuin
op doel afgaan en schoot tegen de
keeper aan. In de rebound was Bart
Hoving scherp en wist de bal hard
binnen te schieten, 0-1. Vlak hierna had een fraaie actie van Menno Lingeman een beter lot verdiend.
Hij omspeelde namelijk een paar tegenstanders, maar zijn uiteindelijke
inzet werd ternauwernood gekeerd

door de sterk acterende doelman
van Voorschoten. In de 59e minuut
leek Menno Lingeman wel de 0-2 te
maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Een aantal
minuten later overkwam Joeri Stange hetzelfde, waardoor de thuisploeg in leven bleef.
Aanvaller
Voorschoten bracht vervolgens een
derde aanvaller binnen de lijnen en
vertrouwde op de lange bal en de
fysieke kracht in de duels. In de 65e
minuut liet Jesper Oudshoorn zich
positief te onderscheiden door het
één op één duel met de spits van
Voorschoten te winnen. De druk op
het Kwakelse doel nam in deze fase van de wedstrijd toe, maar verder dan twee gevaarlijke ballen
voorlangs kwam de thuisploeg niet.
In de 83e minuut leek Voorschoten
alsnog op gelijke hoogte te komen,
maar een schot van dichtbij van de
nummer vier werd fraai gekeerd
door de uitblinkende Jesper Oudshoorn. Onder andere de doelman
van Voorschoten ging in de slotfase
mee naar voren toe bij standaardsituaties in de hoop dat de bal één
keer goed zou vallen. KDO speelde
echter overtuigend en volwassen en
wist in de 92e minuut de wedstrijd
definitief naar zich toe te trekken.
Joeri Stange, die in deze wedstrijd
regelmatig dreiging in zijn acties
had, strafte een foute terugspeelbal
keihard af en schoot de bevrijdende
0-2 binnen.
Tweede
Door deze gedegen overwinning in
Voorschoten heeft KDO haar tweede plaats in de derde klasse A verstevigd. Concurrenten Van Nispen
en Alphen wisten eveneens te winnen, waardoor het bovenin het klassement erg spannend blijft. Volgende week kunnen de Kwakelaars de
eerste seizoenshelft bekronen met
een driepunter tegen de nummer
laatst MMO. Deze wedstrijd werd
eerder dit seizoen al tweemaal afgelast, hopelijk zal dit a.s. zondag
niet het geval zijn. Bij winst op de
ploeg uit Hoogmade mag KDO zich
‘Herbstmeister’ noemen en dit zal
reden zijn voor een mooi feestje na
afloop in de kantine!

Ook bij BVK drie keer
scheeprecht

Boule Union Thamen
weer succes
Uithoorn - Na twee speeldagen
stond team 3 van Boule Union Thamen (BUT 3) op de tweede plaats
in de tussenstand van de 2e klasse op de voet gevolgd door BUT 2.
Zij stonden één winstpartij achter
op de nummer een en twee partijen voorsprong op de clubgenoten.
Op de laatste speeldag in de boulehal van De Spaanse Ruiter in
Nieuw-Vennep moest nog een stevig programma afgewerkt worden.
Zowel BUT 2 als BUT 3 moesten
nog tegen de koploper. BUT 3 wisselde deze dag winst af met verlies. De eerste en derde partij werden gewonnen. Gelukkig verslikte de koploper OSB 2 uit Bodegraven zich in de eerste twee tegenstanders, maar wonnen wel de derde partij. Daarmee stonden de beide equipes gelijk. BUT 2 had echter een mindere start en verloren
de eerste twee partijen. Partij drie
werd in winst omgezet en in partij
vier deden ze BUT 1 een groot plezier door van de koploper OSB 2 te
winnen. BUT 1 maakte daar echter
geen gebruik van, want zij verloren
van de Vaste Voet uit Sassenheim.
De laatste partij moest dus de beslissing brengen wie als kampioen
van de 2e klasse het jaar af zou sluiten. Het werd helaas een eenzijdige partij. De spelers Jacco de Vries
en Esther van Rooijen van OSB vonden op het juiste moment de vorm
terug en zetten BUT 2 met 13-1 aan
de kant en werden daarmee de terechte kampioen. BUT 2 won ook de
laatste partij en nestelde zich vast

op de derde plaats. Het eerste team
van BUT (Jannie van Kooten/Hans
vd Wal) had geen goede competitie
dit jaar. Met in totaal zes gewonnen
partijen eindigden zij op een twaalfde plaats.
De eindstand
1. OSB 2 (Jacco de Vries/Esther
van Rooijen 12 winst, saldo +66;
2. BUT 3 (Jelle Pekelharing/Michiel
Buchner 11 winst, saldo +27;
3. BUT 2 (Ina Hoekstra/Wilma
Buchner 10 winst, saldo +21.
Met deze eindstand kwam een definitief einde aan de wintercompetities van Afdeling 09. Met ingang
van 1 januari 2017 worden de dertien afdelingen opgeheven en daarvoor komen acht districten in de
plaats. Boule Union Thamen ressorteert volgend jaar onder district West (Zuid-Holland en de zuidrand van Noord-Holland. Het is
op dit moment nog niet bekend of
er één districtscompetitie doubletten komt of misschien drie parallelcompetities. In het laatste geval zullen de equipes van BUT wel promoveren. Komend weekeinde Organiseert Boule Union Thamen hat traditionele afsluitende toernooi van
het jaar om in 2017 weer volop mee
te doen in de diverse competities.
Wilt u meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze
website www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
tel. 0297-565377, email redactie@
buthamen.nl.

De Kwakel - 3 x op rij een eerste
plaats scoren in de A lijn van de
BVK, dat zal in de 30 jarige historie van de BVK niet vaak voorgekomen zijn, als het al een keertje eerder gebeurd is. Welnu, deze cyclus
is het dan toch echt gebeurd, want
Elly van Nieuwkoop en Truus Langelaan wisten dit te presteren en
dat betekende uiteraard ook een
dik verdiende 1e plaats in de totaaleindstand van deze cyclus met een
gemiddelde van 56,93% Knap gedaan dames! 1e dus deze week met
59,38%. Kitty en Huub van Beem
werden 2e met 58,19% en de derde
plaats was voor Rita en Wim Ritzen
met 57,64%. Rita en Wim eindigden
daardoor als 2e in de eindstand, terwijl Margo Zuidema en Francis Terra 3e werden. Onderin viel het doek
voor de paren Nico Koning-Jan
Streng, Janny Snabel-Ruud Doeswijk en Elisabeth en Nan v.d. Berg.
In de B lijn een afgetekende 1e
plaats voor Rees en Gerard van der
Post met 61,32%. Rie Bezuyen en
Gerbrand van Nigtevegt werden
met 57,99% 2e en de 3e plaats was
voor Cor Hendrix en Will van der
Meer met 55,56%. Geen van deze
3 paren wist zich te plaatsen voor
promotie, maar de verschillen in de
top 6 waren heel klein. Loes Schijf
en Anneke Karlas werden wel over-

duidelijk 1e met 54,23% gemiddeld. Nel Bakker en Hans Wagenvoort promoveren met hen naar
de A lijn, evenals Matty en Kees
Overwater. Die werden dus 3e met
52,83% gemiddeld, de nummer 6
in deze lijn had 52,2% gemiddeld.
Naar de C lijn gaan Addie de Zwart
en Hettie Kesting, Lany Heemskerk
en Agnes de Kuijer en Marjo en
Gerrit van Zijtveld.
In die C lijn leken vorige week 2 paren zeker van promotie, maar een
van die twee haakte lelijk af. Gelukkig heb ik toen geen namen genoemd, maar Hans en Ben konden
desondanks de druk blijkbaar niet
aan. Onbedreigd 1e werden Ton
Scholte en Wim Maarschalk met
55,06% gemiddeld na een sterke
serie. Met toepassing van de reglementen konden de nummers 2 en
3 in de eindstand niet promoveren,
waardoor uiteindelijk echtpaar Riet
en Wim Beijer en paar Tonny Godefroy-Harrie Rubens een stap omhoog mogen maken. Dat had Harrie
mede te danken aan zijn 1e plaats
op de slotavond door als combipaar met Roel Knaap de topscore van de avond te laten optekenen
met 62,5%. Riet Wesselingh en An
Bartels werden netjes 2e met 57,5%.
Riet en Wim Beijer completeerden
de top 3 met 56,67%.

Lambert & Huib pakken
de kop bij BVU
Uithoorn - Maandag 5 december, jawel, was er voor elke bridger een zakje met Sinterklaas-chocolaadjes. De
tweede zitting van de derde parencompetitie werd in de A-lijn gewonnen door Lambert Koeter en Huib van
Geffen met 64,92%, tevens nipt de
hoogste dagscore. Greetje van den
Bovenkamp & Ria Wezenberg werden 2 met 64% en Wim Baars & Marcel Dekker 3 met 62,58%. Lambert &
Huib gaan aan de leiding (59,72%),
gevolgd door Wim & Marcel (57,33%)
en Greet & Henk Stolwijk (55,39%).
De B-lijn werd gewonnen door Andrew de Graaf & Fons Roelofsma met
64,42%, Ellen Hengeveld & Yvonne
Splinter werden tweede (58,67%) en
Tineke van der Sluijs & Anke Reems
derde met 57,75%. Hier houden Tine-

ke & Anke de leiding (63,98%), An &
Bert Pronk staan op 2 met 59,35% en
Nelly Jansen & Jaap Bark zijn derde
met 58,57%. Volgende week de derde zitting en maandag 19 december
spelen we de Kerst-drive. De BVU
wil een platform blijven bieden voor
starters. Zo geven wij ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend
een paar keer mee te spelen en de
sfeer te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven en/of lid worden
van de BVU kunt u contact opnemen
met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368
948 of via de mail: wagenvoorthans@
gmail.com.
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• 14 december 2016
Volkskerstzang
Regio - Op dinsdag 20 december
wordt er in de H. Hart Kerk aan de
Kerklaan in Vinkeveen een oecumenische kerkdienst gehouden. De
gezamenlijke koren die deze dienst
begeleiden worden bijgestaan door
organist Felicity Goodwin en staan
onder leiding van dirigent Jaap
Rietdijk. Aanvang is 19.00 uur.

Twee auto’s
gestolen

De jeugd van BV de Kwakel
flyert voor nieuwe leden
De Kwakel - Afgelopen zaterdagochtend 10 december 2016 is de
badmintonjeugd inclusief leiding na
de training heel de Kwakel doorgelopen om flyers te verspreiden. De
kinderen kregen allemaal een stapeltje flyers en deze hebben ze door
de bussen gedaan. We hopen hiermee meer leden te werven bij zo-

wel de junioren als de senioren. De
kinderen hebben allemaal hun best
gedaan om de flyers te verspreiden,
sommigen namen zelfs nog een
stapeltje mee naar huis. We hopen
op wat nieuwe gezichten, dus houd
je van badminton spelen of wil je
het wel eens proberen? Kom dan
een kijkje nemen!

De jeugd speelt op zaterdagochtend en de senioren op de maandagavond! Voor meer informatie
kun je ook even op de site/Faceboom van BV de Kwakel kijken. Hopelijk brengt het flyeren veel nieuwe leden op, zodat we een nog gezelligere en spiertievere vereniging
worden!

Uithoorn - In de wijk Legmeer zijn
afgelopen week twee auto’s gestolen. In de nacht van woensdag 7
op donderdag 8 december is vanuit Aan het Spoor een Ford Focus
meegenomen door dieven. De auto
is grijs van kleur en het kenteken is
92-RDG-4. De diefstal heeft tussen
half zes in de avond en de volgende morgen kwart voor tien plaatsgevonden. In de nacht van zaterdag
10 op zondag 11 december is een
Ford Focus station ontvreemd uit
Aan de Kant. De auto is blauw van
kleur en kenteken is 14-XGK-2. De
auto is gestolen tussen kwart voor
vijf zaterdagmiddag en half elf zondagochtend.

Een geboden manche net niet
halen bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 8 december ging de 1e zitting van de
derde competitieronde bij ABC van
start. Voor een achttal paren was
het na de promotie en degradatie
even wennen. Ada & Roelie wilden
deze zitting vooral zo hoog mogelijk scoren om straks weer in de Alijn te kunnen spelen. Ze behaalden
gelijk al 64,17% en werden 1e in de
B-lijn.

Prof Dylan Groenewegen
wint in Uithoorn
Uithoorn - Zondag 11 december is
de negende wedstrijd van de Amsterdamse Cross Competitie (ACC)
verreden bij UWTC in Uithoorn,
waaraan 180 deelnemers hebben
meegedaan. Rondom de wielerbaan op sportpark Randhoorn was
een mooi parcours uitgezet. Door
de regen van zaterdagmiddag en
avond was het parcours best wel
glibberig en op de hellingen langs
de atletiekbaan en bij de brug was
het soms behoorlijk lastig voor de
deelnemers. Om 10 uur gingen de
40 jeugddeelnemers van start met
hierbij negen leden van UWTC. Bij
de jongste jeugd staat UWTC-er
Siem van Smoorenburg uit Leimuiden hoog in het klassement en hij
liet zich vandaag heel goed zien.
Na een spannende wedstrijd wist
Siem vandaag zelfs de ACC te winnen voor Kaj van Niekerk uit Purmerend en Jaymz Lunenborg uit IJmuiden! Bmx-er Bo Versteeg reed naar
de zevende plaats en Nees Wahlen
werd tiende. De prijswinnaars bij de
jeugd kregen een mooie beker gesponsord door Auto Meerstad uit
Nieuw-Vennep. Bij de oudste jeugd
ging de winst naar Chris Oosenbrug uit Zaandam voor Mees van
Duren uit Nes ad Amstel en Sander Brandse uit Ouderkerk ad Amstel. Uitslagen UWTC leden: 6 Mees
van Smoorenburg, 9 Mike Derogee,
17 Raoul van Zijl, 18 Teun Wahlen,
19 Lars Hopman, 22 Jesse Versteeg.
Leiding
Om 11 uur gingen er maar liefst 69
deelnemers van 40 jaar en ouder
van start! Hier nam Brian Burggraaf
uit Velsen Noord gelijk de leiding en
hij stond deze niet meer af. Tweede werd Hamish Morrin uit Amsterdam en derde werd Patrick Molenaars uit Amstelveen. Uitslagen
UWTC leden: 21 Frank Jansen, 23
Sjon vd Berg, 28 Vincent Derogee,

37 Marcel Plasmeijer. De laatste
klasse die van start gingen waren
de 40- groep en de dames en nieuwelingen. Bij de 40- stond een zeer
sterk startveld met oa de profrenner
Dylan Groenewegen en enkele goede eliterenners. Dylan maakte zoveel snelheid op de wegstukken in
het parcours dat hij al snel solo aan
de leiding kwam. Onbedreigd reed
deze renner uit Amsterdam naar de
winst. Hierachter was een spannende strijd tussen Koos Jeroen Kers
uit Amstelveen, Mitchell Huenders
uit Maarn en Menno van Capel uit
Noorden. Mitchell ging nog een
keer hard onderuit omdat hij met
zijn stuur in het lint bleef hangen.
In de laatste fase van de wedstrijd
moest de 17-jarige Menno zijn medestrijders laten gaan. Koos Jeroen
werd tweede en Mitchell derde. De
UWTC leden Niels Kramer, Roberto Blom, Jeroen Breewel en Gerben
vd Knaap reden ook nog mee maar
kwamen niet in de buurt van de podiumplaatsen.
Nieuwelingen
Bij de dames-nieuwelingen reed
stuntvrouw Jacqueline Hogenhout
uit Baambrugge mee. Zij dook onverschrokken met fiets en al de sloot
in. Ze besloot hierna toch maar om
te stoppen met de wedstrijd en een
warme douche op te zoeken. Bij de
nieuwelingen reed Niek Voogt uit
Ouderkerk ad Amstel onbedreigd
naar de zege. Tweede werd Serginho Wilshaus uit Haarlem en op de
derde plaats eindigde Thom Gefken
uit Assendelft. UWTC lid Ian vd Berg
uit Zevenhoven eindigde net buiten het podium op de vierde plaats.
Op plaats 10 eindigde Danny Plasmeijer uit Nieuwkoop, 13e Rebecca Cornelisse uit Uithoorn, 19e werd
Sven Buskermolen uit Kudelstaart
en 24e Deborah van Ark uit NieuwVennep. Met nog twee wedstrijden
te gaan komt het einde in zicht van
de Amsterdamse Cross Competitie.
Nationale veldrit in Amersfoort
en Moergestel
Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink,
Luuk van Vliet, Bart de Veer, Dennis
Moolhijsen en Lorena Wiebes reden
dit weekend in Amersfoort en/of
Moergestel een nationale wedstrijd.
Op zaterdag reed Bas heel sterk
en hij werd 7 in Amersfoort, verder
werd Luuk 19e, Bart 21e en Dennis
45e. Lorena Wiebes werd hier tweede junior dame! Op zondag ging de
reis naar Brabant voor een wedstrijd
in Moergestel. Hier was Tommy de
beste UWTC man met de 8e plaats.
Bart werd 14e en Bas 17e. Lorena
Wiebes was niet helemaal fit en besloot na een paar rondjes dat het
beter was om thuis haar bed op te
zoeken.

In de A-lijn waren een aantal spellen waarbij de manche net niet kon
worden gehaald. Passen op drie
hoogte is dan een goed bod, maar
veel bridgers gaan dan toch naar
vier hoogte in de hoop die manche te halen. Spel 2 en 3 waren van
die spellen, waarop o.a. Els & Alice
op drie hoogte netjes pasten en dit
contract net maakten. Twee paren
boden bij spel 2 toch 4 harten en
gingen 1 down. Bij spel drie werd
wisselend geboden door het tussenbieden van de tegenpartij. Wies en
Ria lukte het om vier harten te halen, maar met de juiste uitkomst en
goed tegenspel zat het er echt niet
in. De tegenpartij, niet kwetsbaar,
boden daar soms met 3 schoppen
of zelfs 4 schoppen overheen. Deze
contracten gingen weliswaar down,
maar niet gedoubleerd leverde zo’n
contract nog een aardige score op.
Bij spel 6 werd een 5 ruitencontract
gedubbeld gemaakt door Greet &
Henk. Er zat ook een vier schoppencontract in bij dit spel, maar door
de tussenbieding van de tegenpartij, west had 14 punten, was dit niet
meer te onderzoeken.

In de B-lijn pasten Joke & Gerard
bij spel 5 goed op drie hoogte en
maakten dit hartencontract. Doch
bij een juiste uitkomst en goed tegenspel, zat ook dit contract er net
niet in, wel een mooie score voor
dit paar. Bij spel 1 was passen na 3
schoppen het beste bod, want 4 zat
er niet meer in. Alleen Lyda & Jan
boden 2 sans en maakten +2 met
behulp van die mooie schoppenkaart, wat hen een 100% score opleverden. Spel 14 was geen goed hartencontract, maar sans. Vier harten
ging helaas 3 down. Drie sans atout
zat er wel in en Leny & Phini, die
dit contract boden, behaalden zelfs
+1, een 100% score! Zo zie je maar
weer hoe belangrijk goed bieden is.
Ada & Roelie lieten even merken dat
ze uit de A-lijn kwamen en scoorden bij 5 spellen 100%. Daar stond
slechts één nul tegenover. De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1 Wies & Ria
2 Greet & Henk
3 Addie & Jeannet

59,90%
59,38%
54,17%

B-lijn
Ada & Roelie
64,17%
Ank & Lotte
59,58%
Joke & Gerard
54,17%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig
te bridgen? Wij zoeken nog meer enthousiaste leden. Geef u op bij onze
secretaris telefoon 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op donderdag 8 december werd er weer geklaverjast
in de Schutse waaraan deze keer
door 39 liefhebbers werd deelgenomen. De winnaar werd deze avond, na een felle strijd, Cor
de Beer met een totaal van 7199
punten op de voet gevolgd door
Piet Luijten met 7165 punten. Op
eerbiedige afstand volgde daarna
Herman de Jong met 6903 punten
die hiermee als derde eindigde.
Na vorige week als eerste te zijn
geëindigd moest Riet de Beer nu

genoegen nemen met de poedelprijs. Zij wist in totaal 4875 punten
bij elkaar te sprokkelen. De marsenprijzen waren deze avond voor
To v.d. Meer, Piet Luijten (2x), Joke
Rietbroek(2x), Jozef Lebesque,
Mia Kenter, Richard v.d. Bergh,
Jaap den Butter, Corrie Compier,
Jacqueline v.d. Bergh, Gijs Brozius. De eerstvolgende klaverjasavond vindt plaats op Donderdag 15 december in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

De jeugd van BV de Kwakel
flyert voor nieuwe leden
De Kwakel - Afgelopen zaterdagochtend 10 december 2016 is de
badmintonjeugd inclusief leiding na
de training heel de Kwakel doorgelopen om flyers te verspreiden. De
kinderen kregen allemaal een stapeltje flyers en deze hebben ze door
de bussen gedaan. We hopen hiermee meer leden te werven bij zowel de junioren als de senioren. De
kinderen hebben allemaal hun best
gedaan om de flyers te verspreiden,
sommigen namen zelfs nog een sta-

peltje mee naar huis. We hopen op
wat nieuwe gezichten, dus houd je
van badminton spelen of wil je het
wel eens proberen? Kom dan een
kijkje nemen! De jeugd speelt op
zaterdagochtend en de senioren op
de maandagavond! Voor meer informatie kun je ook even op de site/Faceboom van BV de Kwakel kijken. Hopelijk brengt het flyeren veel
nieuwe leden op, zodat we een nog
gezelligere en spiertievere vereniging worden!

Bingo in Amstelhoek
Regio - Zaterdag 17 december is er
weer een bingoavond in Amstelhoek.
Ze spelen 10 rondes en er zijn weer
mooie (kerst)prijzen te winnen. De
toegang en het eerste kopje koffie/

thee zijn gratis. Het begint om 20.00
uur en de zaal gaat om 19.00 uur
open. Plaats: Buurthuis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a Amstelhoek. De
volgende bingoavond is: 28 januari.

Zeer geslaagde
inzamelingsactie Voedselbank
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
stond Voedselbank Uithoorn – de
Kwakel weer diverse levensmiddelen in te zamelen voor hun cliënten,
ditmaal in samenwerking met Albert Heijn Jos vd Berg op het Amstelplein. Dit leverde maar liefst
een resultaat op van 120 goedgevulde kratten! De collectebus telde
een bedrag van 304,75. Tevens waren er weer veel DE bonnen gedoneerd. Deze verzilvert de voedselbank tegen pakken koffie. De samenwerking met Jos vd Berg verliep
zoals altijd weer vlekkeloos. Regelmatig moest de stelling waarop diverse producten stonden uitgestald,
aangevuld worden. In drie ploegen
werkten 18 vrijwilligers heel hard
om de klanten van AH van informatie te voorzien of levensmiddelen

in ontvangst te nemen bij de goederenkraam. Op dit moment telt de
Voedselbank Uithoorn – de Kwakel
56 huishoudens die ondersteuning
nodig hebben in de vorm van een
voedselpakket. Dankzij deze actie is
het mogelijk de wekelijkse pakketten weer wat uit te breiden.
Heeft u een Kerstpakket?
In deze tijd van het jaar worden vele mensen weer door hun werkgever blij gemaakt met een kerstpakket. Denkt u nu: “ik heb het goed en
ik wil met dit kerstpakket iets goeds
doen” , dan bent u van harte welkom uw pakket te doneren aan de
Voedselbank op donderdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur aan de
Johan de Wittlaan 83 (gebouw de
Bovenboog) in Uithoorn.

Finish viertallen
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De afsluiting van de eerste ronde viertallen leverde in de Alijn de avond en totale winst op voor
het kwartet Jan Egbers & Ben Remmers met neven paar Joop van Delft
& Frans Kaandorp. Deze zitting met
een score van 16 punten en een totaal van 43. Team de Vroom voegde 11 punten toe en werd hiermee
tweede met een eindstand van 41.
De strijd werd dus op het laatst in
het voordeel van de ploeg van Jan
beslist, klasse! In de B-lijn deden
Francis Terra & Janny Streng- Korver
met Johan le Febre & Wim Slijkoord
goede zaken door 18 punten aan het
totaal toe te voegen wat ze de eindoverwinning bracht met 44 punten.
Team Bruine de Bruin herstelde zich
knap van mindere avonden door nu
tweede te worden met 15 punten.
Het leverde ze verder echter niets
op daar team Visser wel is waar z’n
avond niet had, maar eerder behaalde resultaten deed ze toch als tweede eindigen met 27 punten. In de
C-lijn viel de eer van de maximaal
haalbare uitslag toe aan Rini Tromp
& Froukje Kraaij en Frans & Tineke N.N met dus 20 punten. Het leverde ze in de eindstand de tweede
plek op met een totaal van 32. Otto
& Tonny Steegstra met Anton Berkelaar & Ada Keur kwamen met hun 11
punten op totaal 40 uit en werden
daar dus keurig eerste mee. In de Dlijn ging de strijd tussen de ploegen
van Els van Wijk en Sonja Selman.
Els & Gerda van Liemt met Tini Ge-

ling & Jo Wevers trokken zowel deze
avond met 19 en totaal met 46 punten aan het langste eind.
E-lijn
Sonja met team genoten voegden
12 punten toe en eindigden daarmee met 29 punten totaal als tweede. De E-lijn was het domein van het
kwartet dat aangevoerd wordt door
Elly Belderink & To van der Meer.
Ze eindigden deze avond gelijk met
team Jonkers met 11 punten voor
allen, maar eisten totaal de eindzege op met 43. De F-lijn tenslotte gaf
een pleister op de wonde voor Debora van Zantwijk, waar haar viertal niet alleen eerste werd met 14
punten, maar zo ook nipt de hoogste eindstand bereikte met een totaal van 39. Team de Jong eindigde hier totaal met 38 punten, kantje boord! Het team waar Wim Harding deel van uitmaakt bereikte deze avond netjes met 10 punten een
tweede plaats en deelde die uitslag met de groep van Ludy Bonhof. De tweed ronde viertallen start
op woensdag 11 januari 2017, nadat
we bekomen zijn van de feestdagen
en weer scherp genoeg zijn. Tot die
tijd parencompetitie en kerstdrive.
Bridgeclub De Legmeer speelt op
de woensdagavond in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn vanaf 19.45 uur. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Regio - De Sint had nog maar net
zijn hielen gelicht of de speelzaal bij
Colijn stond er alweer prachtig versierd bij nu geheel in kerstsfeer. Dat
is gezellig binnenkomen. 32 Paren
waren deze dinsdagmiddag aanwezig om in de voorlaatste zitting van
de tweede competitieronde te laten
zien of ze nog een beetje konden
bridgen. En wat zal Reina Slijkoord
blij geweest zijn met invalster Nel
Bakker! Maar liefst 68,15% scoorden deze dames in de A-lijn. Op de
tweede plaats met 11% minder gevolgd door Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar. Geke Ludwig & Margo Zuidema waren goed voor de
derde plaats met 56,85%. In de B-lijn
bleken Ria Verkerk & Ineke van Die-

men in vorm. De eerste plaats was
voor hen met 62,80%. Op twee Cathy
Troost & Tineke Staps met 57,74% en
op drie Matty Overwater & Loes Wijland met 57,14%. Volgende week valt
de beslissing weer wie er gaan promoveren/degraderen. Altijd spannend, zeker als je in de gevarenzone verkeert in de A en natuurlijk ook
als je bij de besten van de B hoort.
We zullen het zien. Iedereen kan niet
meer doen dan haar best, maar zoals steeds weer blijkt: de factor geluk speelt ook altijd een rol. Wie een
keer haar geluk wil beproeven of wie
meer wil weten over Hartenvrouw
kan bellen met Sandra Raadschelders op 0297-569910 of mailen naar
Hartenvrouw2015@gmal.com

Legmeervogels JO12-2
(najaars)kampioen 2016
Uithoorn - Zaterdag 10 december
heeft de JO12-2 van de Legmeervogels met overtuigende cijfers uit gewonnen bij DSS met 0-10. Met de
volle winst uit alle acht de wedstrijden zijn ze (najaars)kampioen 2016
geworden. Een week eerder hadden ze met overtuigende cijfers de
nummer 1 (DCG) verslagen met 5-3.
Dit maakte de weg vrij naar het najaarskampioenschap van 2016. DSS
was de laatste horde die genomen
moest worden. Een gelijkspel was
eigenlijk genoeg, maar zoals eerder

gezegd behaalde ze een klinkende
overwinning. De jongens hebben
er de afgelopen maanden keihard
voor gewerkt op de trainingen. Zaterdag heeft zich dit dan ook dubbel
en dwars uitbetaald.
Van harte gefeliciteerd kanjers !!!!:
Tycho van Barneveld, Tom Boshof,
Wesley van Dam, Max Disseldorp,
Erik Elgersma, Niels Evers, Jafet
Feshaye, Sofian El Haddouchi, Aiden Richard, Adam Rijnbeek, Pelle
van Sijll, Dillon Stapel, Floris van de
Zwaag.
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Koploper DHSC maatje te
groot voor CSW
je efficiëntie CSW de das om. Eerst
kon Jordy Wens nog net redding
brengen op een geplaatst schot van
spits Suister, maar na een misverstand in de verdediging van CSW
had Suister geen pardon en prikte
de 0-3 met links achter de balende
Jordy Wens. Onder het genot van
een kopje koffie of een pilsje werd
in de rust door de supporters gevreesd voor een grote afstraffing.
De tweede helft was nog amper begonnen en die vrees leek waarheid
te worden. Een verkeerde terugspeelbal van Erik Mulder werd onderschept door Suister en genadeloos afgestraft, 0-4.
Wilnis - Op zaterdag 10 december
was koploper DHSC op bezoek bij
CSW. Ondanks de waterkou was er
veel publiek op afgekomen. In de
eerste helft werd CSW afgetroefd
door een sterk, maar vooral efficiënt spelend DHSC. De 0-3 ruststand voorspelde weinig goeds voor
de tweede helft. Wonderwel rechtte
CSW hun rug en kwamen ze sterk
terug. Uiteindelijk gaf het scorebord
na bijna 100 minuten speeltijd 2-5
in het voordeel van DHSC aan.
Coach Anthony Servinus stuurde CSW met een 4-4-2 opstelling het veld in. Voorin waren Dave Cornelissen op links en Menno
van der Leeden op rechts geposteerd. Deze strategie leek in het begin zowaar vruchten af te werpen.
Na een vrije trap kon Berry Kramer
zijn hoofd net niet voldoende tegen
de bal knikken en na een prachtige combinatie van Dave Cornelissen en Elroy Baas mikte Menno
van der Leeden zijn stiftje net naast
het doel van de uitgekomen keeper
Niels Renes. Het veldspel van DHSC was wel beter verzorgd, maar tot
aan de 23e minuut bleef CSW verdedigend overeind. De vrije trap die
DHSC aan de achterlijn nam werd
slim teruggespeeld op aanvoerder
en uitblinker Mohamed Bouabgha,
die de bal hard en droog in de touwen joeg, 0-1. Door een iets betere organisatie had CSW dat kunnen
voorkomen.
Penalty
Na een half uur spelen was DHSC weer dichtbij een treffer na het
nemen van een vrije trap. Het was
echter een onnodige penalty waardoor DHSC de score kon uitbouwen. Spits Wesley Suister beoordeelde een dieptepass beter dan
Jelle van den Bosch, die net binnen
het strafschopgebied Suister zonder
opzet beroerde, waarna de scheidsrechter gedecideerd naar de elfmeterstip wees. Mohamed Bouabgha schoot feilloos in en tekende zijn
tweede aan, 0-2. Een paar minuten
later kreeg CSW weer hoop nadat
18 meter van het doel een overtreding op Menno van der Leeden bestraft werd. Elroy Baas schoot echter in de muur en de rebound van
Maikel Pouw verdween hoog over
het doel. Menno werd in de daaropvolgende aanval goed aangespeeld
door Dave Cornelissen, keeper Renes wist zijn inzet te keren. Een paar
minuten voor de rust deed een les-

Wederopstanding
Des te verbazingwekkender was de
wederopstanding van CSW. Spits
Vincent van Hellemondt werd ingebracht voor de verdedigende middenvelder Mulder. Van Hellemondt
had maar drie minuten en één balcontact nodig om de afgemeten
voorzet van Elroy Baas koppend af
te ronden. De nul was van het scorebord. Zou CSW nog voor een stunt
kunnen zorgen? Twee minuten later
lukte het Van Hellemondt bijna weer
om met het hoofd te scoren na een
hoekschop. Coach Servinus bracht
met Mike Cornelissen voor Sander
Kunkeler nog meer aanvalskracht
in het veld. Opportunistisch begon
CSW te drukken wat resulteerde in
een makkelijk gegeven penalty na
een wel of niet opzettelijke handsbal. Maikel Pouw schoot onberispelijk in en met 2-4 op het scorebord en nog een half uur te gaan
gingen de supporters van CSW er
eens goed voor zitten. Elroy Baas
werd vervangen door nog een extra
aanvaller Justin Blok. Baas is echter
ook de vrije trap specialist en vlak
na zijn vervanging kreeg CSW op
18 meter van het doel een vrije trap
toegewezen. Na enige discussie wie
deze zou nemen en wat heen en
weer geschuif van de muur schoot
Berry Kramer tot ontzetting van het
publiek hoog over. Hierna leek de
angel uit het spel totdat scheidsrechter Chiour de hoofdrol opeiste.
Hij legde de bal namelijk opnieuw
op de elfmeterstip na een onschuldige en onopzettelijke handsbal van
een verdediger van DHSC. Maikel
Pouw had zelfvertrouwen genoeg
en stelde zich weer op. Er is een
ongeschreven wet dat je beter niet
twee penalties achter elkaar kan
nemen en dat kwam dit keer ook
uit; Maikel schoot via de lat over. De
scheidsrechter had er waarschijnlijk zoveel plezier in dat hij bijna tien
minuten langer liet doorspelen. In
de allerlaatste seconde profiteerde alleen DHSC daar nog van. Invaller Vincent Griffioen rondde het
af met een prachtig lobje. Een terechte overwinning van koploper
DHSC tegen een veel te voorzichtig begonnen CSW. Met deze kwaliteit en vorm is DHSC waarschijnlijk
door niemand meer te stoppen van
een kampioenschap. Maar ook dat
is een ongeschreven voetbalwet; de
prijzen worden pas aan het eind van
de competitie verdeeld. Dus goed
de winterstop doorkomen en daarna er weer stevig tegenaan.

Rabobank verlengt
contract met CSW
Wilnis - Op zaterdag 10 december
werd in de bestuurskamer van het
clubhuis van CSW de formele ondertekening van het contract met
Rabobank als hoofdsponsor ondertekent. Rabobank heeft zich daarmee voor het lopende seizoen gebonden aan CSW met een optie
voor het daaropvolgende seizoen.
Namens Rabobank waren kantoordirecteur Ronald Meijer en accountmanager Private Banking Bert
van der Horst aanwezig. CSW werd
vertegenwoordigd door voorzitter

Marcel van der Schaaf en penningmeester Jaap Germs. CSW is verheugd met deze verlenging en stelt
de reeds jarenlange sponsoring
door de Rabobank zeer op prijs. “De
Rabobank draagt uit dat zij de vitaliteit van de lokale gemeenschap
stimuleert. Het lijkt me dat met de
continuatie van ons hoofdsponsorschap dat prima is gelukt”, geeft
Marcel van der Schaaf in het midden van de foto aan. Links van hem
zit Ronald Meijer en rechts van hem
Bert van der Horst.

Kerstklaverjassen in de Boei
Vinkeveen - Vrijdag 16 december
is er kersklaverjassen in de Boei in
Vinkeveen. Er zijn weer velen mooie

prijzen te winnen. Zaal is geopend
om 13.00 uur en het kaarten start
om 13.30 uur. Inleg 3 euro p.p.

Atlantis 4 wint tweede
spannende wedstrijd op rij

Wedstrijdseizoen Showballet
Nicole flitsend geopend
De Ronde Venen - Afgelopen
zondag in Noordwijk was de eerste voorronde voor de wedstrijdgroepen van showballet Nicole. Alle drie de groepen hadden hard getraind om zich een nieuwe dans eigen te maken. Het zag er in de zaal
perfect uit, maar ja waar zouden de
concurrenten meekomen? Dit keer
mocht JuudsDanceCrew in categorie 3 als eerste aantreden van onze wedstrijdgroepen, dus vroeg uit
de veren en op naar Noordwijk. Gelukkig vroeg en in het donker, want
bij dit nummer kwam er nogal wat
schmink aan te pas. Volledig getransformeerd als leeuwen brachten zij hun Lionkingremix, prachtige
kostuums en een pittige dans. Met
hier en daar nog wat schoonheidsfoutjes werd de dans vol overgave
neergezet op het podium, alle formaties klopten en de uitstraling was
geweldig. Helaas net niet voldoende
om een prijs mee naar huis te nemen, maar de volgende keer moet
dat zeker lukken na iets langer trainen schuiven jullie zeker dat erepodium op, waar jullie nu helaas net
naast stonden...
Spannend
In de tweede show mochten JuudsFunkyLittleDanceCrew en JuudsFunkyDanceCrew in dezelfde categorie 2 aantreden. Inderdaad de
groepen moesten ook tegen elkaar
strijden, dus dat was extra spannend. JuudsFunkyDanceCrew startten als eerste met hun nummer Ima-

gine, in de nieuwe DANCE shirts
zag het er heel strak uit. Door de
zenuwen wat kleine foutjes, maar
zeker heel goed en strak de choreo
neergezet en ook hier zag je dat de
meiden aan het genieten waren van
hun dans. Een vierde plaats is ook
heel knap in dat sterke wedstrijdveld, goed gedaan meiden. Aan
het eind van deze categorie mocht
JuudsFunkyLittleDanceCrew aantreden, zenuwachtig in de coulissen afwachtend, omdat er toch wel
veel grote meiden als concurrenten voorbijkwamen. Maar eenmaal
op het podium was dat niet meer
te merken, vrolijk en stoer brachten
zij hun mix van Something to dance
for/TTYLXOX. Duidelijk was waar ze
voor dansten, helemaal enthousiast en strak werden de verschillende passen uitgevoerd. Nog niet alle
formaties klopten precies, maar de
jury was duidelijk wel overdonderd
door de jonge danseressen, want
deze groep werd beloond met een
beker voor de derde plaats! Gefeliciteerd meiden, hartstikke knap gedaan. Als afsluiter langs de McDonald’s in Uithoorn wat een nog groter feestje werd, omdat de manager
na een dansje van de meiden, de
hele groep trakteerden op een ijsje,
dat ze zelf mochten maken, bedankt
Dylan! Nu nog aanstaande zaterdag
17 december afsluiten met onze
Crazy Christmas Party voor de groepen 1 tot en met 9 bij Dansschool
Nicole en daarna met z’n allen op
naar een swingend 2017!

Mijdrecht - Het door Krijn Verbruggen gesponsorde Atlantis 4
speelde zaterdag 10 december in
Mijdrecht tegen EKVA 6 uit Almere. In het buitenseizoen werd van
deze ploeg verloren. Vorige week
pakte het team de eerste punten
deze zaalcompetitie, en ook EKVA
had tot nu toe 2 punten behaald in
deze competitie. Helaas was onze
coach Frank van der Meer afwezig,
net als de zieke Dave Both en Milou
Schouten. In het aanvalsvak startte
Thomas Bogaard, Gerben Veenhof,
Jennifer Haveman en Anouk Röling,
terwijl aan de andere kant Stefan
Mooser, Max Rusman, Manon van
Scheppingen en Nancy Kroese binnen de lijnen begonnen. De teams
begonnen even sterk. Er werd bijna
alleen maar om en om gescoord, en
ook alleen maar met schoten. In dit
eerste deel van de wedstrijd is het
verschil tussen de twee teams niet
groter dan 1 punt geweest. Voor Atlantis werden de doelpunten in de
eerste helft gescoord door Thomas,
Manon, Jennifer, Stefan, Anouk,
Max en nog een keer Thomas. Dit

zou de ruststand op 7-7 brengen.
In de rust werd besproken dat het
team zo door moest gaan en het gat
moest vergroten naar 2 punten, ook
kwam Saskia Kraan in het veld voor
Anouk. Het team ging verder waar
het gebleven was, namelijk 1 punt
afstand nemen van de tegenstander en de tegenstander weer gelijk laten komen, of de tegenstander op 1 punt voorsprong laten komen en zelf weer gelijk komen. Een
doorloopbal van Max, twee schoten
van Thomas, een schot van Saskia,
en twee schoten van Manon brachten de stand op 13-13. Ondertussen
was ook invaller Thimo Burggraaf in
het veld gekomen voor Stefan. Toen
brak de slotfase aan. Atlantis zette
nog even een tandje bij. Nancy nam
een doorloopbal, maar werd op haar
armen getikt, waardoor Max mocht
aanleggen voor een strafworp, deze ging erin en daarna scoorde Manon een schot, eindelijk was het gat
twee. EKVA wist hier niet meer van
terug te komen en een schot van
Gerben bracht de eindstand op 1613.

Knappe handhaving Vitac 1
Vinkeveen - Het eerste team van
de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac is er knap in geslaagd
om zich te handhaven in de 2e klasse van de afdeling Midden. Na het
kampioenschap dit voorjaar in de
3e klasse stond het team nu voor de
grote uitdaging om niet gelijk weer
te degraderen zoals voorgaande jaren. Het niveauverschil tussen deze
klassen is namelijk groot . Tot aan
de laatste tiende wedstrijd bleef het
spannend of deze missie zou slagen. Met slechts 1 punt voorsprong
op de naaste concurrent werd uiteindelijk een vierde plek in de poule behaald. Het 1e team bestaande
uit Ellie van Senten, Margit de Koning, Rian van de Most en Stephan
Schel wist belangrijke 6-4 overwinningen te behalen, tweemaal op UTTC uit Utrecht en in de thuiswedstrijd op Woerden, beiden naaste
concurrenten voor handhaving. In
de return werd echter met 4-6 verloren van Woerden .Tegen de hekkensluiter WIK moest in de uitwedstrijd een onverwachts en duur 4-6
verlies geïncasseerd worden door
de invalbeurt bij WIK van een talentvolle, landelijk jeugd spelend 16 jarige jongen. Ook in thuiswedstrijd
werd deze sterke invaller door hun

opgesteld maar ditmaal wist Margit
de Koning hem te verslaan en kon er
een belangrijke 8-2 winst voor Vitac
1 opgetekend worden. Door blessureleed van Rian van de Most werd
voor de laatste 3 wedstrijden een
beroep gedaan op oud speler uit het
1e team Kees Koedooder. De laatste
wedstrijd tegen de kampioen Bijmaat uit Huizen was zenuwslopend
aangezien op dat moment slechts 3
punten voorsprong was op UTTC die
gelijktijdig speelde tegen Woerden.
Door twee knappe overwinningen
van Ellie van Senten,topscoorder
van het team, 1 winstpartij van Kees
Koedooder en het dubbel resulteerde dit in een acceptabel 4-6 verlies.
Net genoeg om UTTC 1 punt voor
te blijven, wat de volgende ochtend
zou blijken. Het duo competitie team
Oscar Riehl, Kees Pronk en Hugo
Gons is er helaas niet in geslaagd
om zich te handhaven in de 3e klasse na het knappe kampioenschap in
het voorjaar in de 4e klasse. Het 2e
team van Vitac bestaande uit Kees
Pronk, Jeroen Zonneveld, Peter Nethe en Hugo Gons heeft een mooie
2e plek behaald in de 5e klasse. Helaas bleek LTTC uit Lelystad de overduidelijke kampioen, tweemaal te
sterk voor Vitac 2.

Vitac 1 van l.n.r. Ellie van Senten, Rian van de Most, Margit de Koning,
Stephan Schel

Veenland turnsters
winnen Goud en brons
De Ronde Venen - Op zaterdag
10 december werd de eerste voorronde van het seizoen gehouden in
de nieuwe turnhal in Amersfoort In
de tweede ronde mocht Tanja Kamp
bij de senioren divisie 7 haar wedstrijd turnen. Tanja turnde een prima
wedstrijd, op brug een super mooie
oefening en dat was goed voor een
tweede plaats. Op balk ging het helaas met de handstand fout en viel
ze. Tanja herstelde zich goed op
vloer , ondanks een harde val met in
turnen met de salto voorover, turnde ze zich naar een tweede plaats
op vloer. Uiteindelijk mocht ze net
naast het podium op plaats vier
plaatsnemen.
Daarna waren we twee ronde vrij en
pas in de laatste ronde turnden Jasmijn Dinant, Demi Hettema en Julia Schröder hun wedstrijd turnen
bij de jeugd.
Ze moesten starten op balk en
dat ging op de teamwedstrijd niet
zo goed bij Jasmijn en Demi maar

vandaag maakten ze dat helemaal
goed. Demi turnde zich zelfs naar
een tweede plaats op balk. Jasmijn en Julia moesten de balk een
keer verlaten en dat kost puntjes.
Op vloer liet Jasmijn een mooie arabier flik flak zien en ook Julia turnde
een mooie oefening maar was hem
halverwege even kwijt en dacht dan
doe ik maar twee keer een handstand spagaat. Demi stond keurig 2
sec in haar handstandspagaat. Op
naar de sprong. Jasmijn en Julia allebei een mooie sprong en ze werden dan ook derde en tweede op
dit toestel. Op naar alweer het laatste toestel de brug. De brug voelde niet helemaal lekker aan en Jasmijn en Demi besloten geen salto
te doen maar turnde wel een mooie
oefening. Julia turnde op haar favoriete toestel een prachtige oefening
met een mooie salto als afsprong en
werd eerste op de brug. Bij de prijsuitreiking was tot Julia haar eigen
verbazing eerste geworden.

Geslaagde examens bij
Horangi Taekwondo Mijdrecht
Mijdrecht - In sporthal “De Eendracht” staan de examenkandidaten samen met hun fans en de examinatoren weer klaar voor de taekwondo examens. De examens
worden zoals gebruikelijk afgenomen door de trainers Bas Bokkes, Remko van Gerven, Lotte Besseling en Charly Hendriks. Zij werden ondersteund door Martien Hogenboom. Het taekwondo examen
bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste examenonderdeel is
poomse, dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een
vaste volgorde worden gedaan. Tijdens de stapsparring valt een persoon aan en de ander maakt een
verdediging en tegenaanval. De
examenkandidaten lieten zien dat
zij hun technieken ook in relatie tot

een tegenstander prima beheersen. Bij het onderdeel sparren hebben de examenkandidaten de examinatoren ervan overtuigd dat ze
veel variatie in huis hebben. Zowel
aanvallend door zelfverzekerd en
doelgericht te zijn als verdedigend
waarbij het gaat om snel en doordacht te reageren op een aanval.De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de
graduatie. Voor de hogere banden
moeten de examenkandidaten verschillende realistische zelfverdedigingen laten zien tegen vastpakken
of stokaanvallen. Voor deze hogere
graduaties staat er ook een breektest op het programma, waarbij een
houten plankje met een schop moet
worden gebroken. Vier kandidaten
moesten dit spannende en spectaculaire onderdeel te laten zien
en zij hebben dit goed uitgevoerd.
Hieronder een overzicht van de geslaagden:
Gele slip: Jessy Couwenberg, Casper van Stempvoort, Guang van
den Bosch, Michael Visser, Kimberly Velthuizen.
Groene slip: Aditya Soebedar, Kyra
ven de Swaluw, Milan Bader, Jasper
van der Elsken, Zarrin Basaran.
Groene band: Yassin Ben Allal.
Blauwe band: Emma van Dijk.
Rode band: Esmee Lek, Rick Vriend,
Sebastiaan Haverhoek.
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’Paarse vrijdag’

bij Alkwin college een groot succes
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 9 december was
het Paarse Vrijdag, een dag waarop er solidariteit
wordt gevraagd en getoond voor iedereen met
een andere geaardheid. Dit wordt gedaan door
middel van het dragen van een paars kledingstuk. Het Alkwin Kollege in Uithoorn vindt dit een
belangrijke boodschap en ging nog verder dan
alleen paarse kleding.
De hele week was de GSA (Gay Straight Alliance, een groep leerlingen en docenten die zich inzetten voor de acceptatie op het Alkwin Kollege in de breedste zin van het woord) al bezig
met de voorbereidingen. Cupcakes werden gebakken, lampen kregen paarse lampenkappen,
er werden schema’s gemaakt voor wie waar en
wanneer zou komen helpen en paarse kledingstukken werden aangeschaft. Dankzij deze goede voorbereiding verliep de dag precies zoals
gehoopt, of misschien nog wel beter.

Warm welkom
De dag begon met een bijna filmische setting.
Voor de ingang was een paarse loper uitgerold
en zo waande eenieder die het Alkwin binnenkwam zich op een chique paarse première. Eenmaal binnen liep de paarse loper door naar de
tafel waar een groep enthousiaste GSA-leerlingen klaarstond om iedereen te verwelkomen.
Het was dan ook een warm welkom: cupcakes,
paarse armbandjes, stickers en zelfs een nagellakstation. Eerst nog wat schuw, maar later zeer
enthousiast kwamen de leerlingen en docenten
hun nieuwsgierigheid tonen. Alles was in trek:
de armbandjes en cupcakes waren dan ook binnen een paar uur op. Zelfs bij het nagellakstation
stond een rij van zowel vrouwelijke als mannelijke leerlingen en docenten die op die manier hun
solidariteit wilden tonen.
Succesvol
Al met al dus een zeer succesvolle dag voor iedereen op het Alkwin Kollege. De school die met
een GSA van bijna 30 leerlingen heel bewust bezig is met de acceptatie van de homo’s, lesbiennes, biseksuelen en iedereen met een niet-heteroseksuele geaardheid kan trots zijn op het behaalde resultaat. Er zal geen leerling geweest
zijn die vrijdag naar huis is gegaan zonder iets
te hebben gemerkt van het paarse tintje van de
dag. Het Alkwin Kollege staat bekend als een
school die leeft, maar heeft vrijdag bewezen ook
een school te zijn die meeleeft en oog heeft voor
een ander. Het Alkwin Kollege leeft mee, luistert, maakt het statement waar nodig en afgelopen vrijdag was het statement duidelijker dan
ooit: wij staan voor acceptatie, voor solidariteit
en voor een school waarin iedereen zich prettig
mag voelen. Een statement, zo mooi en zo goed
uitgevoerd, dat mag met een (paarse) cupcake
gevierd worden.

