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donderdag
22 december!!

Amstelplein 2 Uithoorn
0297-566010
Prinses Christinalaan 123 Uithoorn
0297-562046
Arthur v Schendellaan 46 Uithoorn
0297-564148
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EindEjaarsknallErs
16 t/m 31 december:

Tot € 2.000,extra inruil!
op voorraad auto’s.
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Gemeente opent Informatiecentrum Oude Dorp

Masterplan in woord en beeld
Uithoorn - In de Dorpsstraat 15,
naast het filiaal van EKZ Makelaars, heeft de gemeente afgelopen maandagmiddag een Informatiecentrum geopend waar belangstellende inwoners een helder
beeld kunnen krijgen wat het zogeheten ‘Masterplan’ voor het Oude Dorp omvat. Het gaat hier over
de plannen die de gemeente heeft
laten uitwerken om Uithoorn aan de
Amstel de komende 20 jaar meer
op de kaart te zetten. De officiële opening van het informatiecentrum werd verricht door wethouder en locoburgemeester Jeroen
Verheijen die daarin burgemeester Dagmar Oudshoorn verving omdat zij onverwacht verhinderd was.
Hij deed dat onder het toeziend oog
van een aantal ondernemers, raads-

leden, ambtenaren en enkele bewoners van het Oude Dorp. De openingshandeling bestond uit het ‘uitpakken’ van een 3 bij 1 meter grote maquette van dat deel van Uithoorn waarop het Masterplan betrekking heeft: vanaf de Schans tot
aan de Thamerkerk langs de oever van de Amstel. In de maquette is een aantal plannen reeds gerealiseerd, waaronder het nieuwbouwproject De Vinckebuurt op het
braakliggende terrein naast de busbaan en de Thamerweg. Maar andere deelprojecten, zoals de nieuwe
aansluiting van de Amsterdamseweg op de Thamerlaan/Bernhardlaan, het nieuwe dorpsplein op de
plaats waar nu de kruising N201/
Laan van Meerwijk is en dergelijke,
zijn (nog) niet ingevuld.

Na de onthulling van dit overigens
fraai uitgevoerde stukje modelbouw door het Nederlandse bedrijf
AmodChina, gaf de wethouder aan
belangstellenden uitleg over wat
de gemeente op termijn voor ogen
heeft met de herinrichting van een
aantal specifieke plaatsen in het
historische deel van het dorp langs
de Amstel.
Bewoners kunnen vanaf heden ook
zelf de plannen in woord en beeld
bekijken bij het informatiecentrum
Oude Dorp. Het is op werkdagen vrij
toegankelijk van 13.00 tot 17.00 uur.
Medewerk(st)ers van de gemeente
geven ter plaatse desgevraagd uitleg en informatie aan belangstellenden.
(Vervolg elders in deze krant)

Midwinter
Het is al bijna een begrip te noe-

men, de Midwinteravond in De
Kwakel. Ook dit jaar heeft de Vuurwerkgroep deze in de volksmond
genoemde ‘boerenkoolavond’, georganiseerd en wel op vrijdag 30 december vanaf 17.00 uur. Dit jaar is er
een uitbreiding van het pakket namelijk, er is nu boerenkool maar ook
hutspot. Daarnaast komt er ook een
zanger zingen. Kaarten om hierbij
aanwezig te zijn kosten vijf euro per
persoon, te verkrijgen bij het dorpshuis en bij de slager.
Vuurwerk
Zoals altijd is er op oudejaarsavond
een groep vrijwilligers actief met
surveilleren door het dorp. Vanaf
10.00 uur, het tijdstip waarop vuurwerk officieel mag worden afgestoken, beginnen deze vrijwilligers met
hun taak.

H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Deze rondes gaan door tot de start
van het Oud & Nieuw Feest voor het
dorpshuis. In de tent is glühwein en
warme chocolademelk te verkrijgen
en draait er muziek. Buiten de tent
kunnen de mensen zich warmen
rond de vuurkooien. Ook zullen er
oliebollen en appelflappen ruim voldoende aanwezig zijn.

vrijdag 23 en Zaterdag 24 decemBer

iedere 2e 50%

jeans korting
(op deel van de collectie)

diverse van
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

ADVERTEREN?
IN DE

Programma Vuurwerkgroep
De Kwakel - Het is alweer bijna
Oud & Nieuw. Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel is alweer hard bezig met de voorbereidingen voor het
Oud & Nieuw Spektakel in het dorp.
Ook dit jaar zal er voor jong en oud
wat te beleven zijn. Ook dit jaar is er
weer een disco georganiseerd.
Donderdag 29 december zal er weer
een minidisco gehouden worden
voor de Kwakelse basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met groep
8. Deze disco begint om 19.00 uur
en eindigt om 21.00 uur. Natuurlijk is er een DJ en limonade voor
de kinderen. Daarnaast zijn er ook
weer leuke prijzen te winnen tijdens
deze gezellige minidisco. De entree
is gratis.

GRATIS
HANDDOEK

kerstactie

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopuIThooRN@
mEERboDE.Nl

79,95 /89,95

heren 2 voor 69,95
truien (1 voor 39, )
95

kids sale

tot 40% korting

donderdag
22 decemBer

extra koopavond
Big l aalsmeer | join fashion | WWW.Bigl.nl

troy 50712

NU SPAREN
VOOR EEN

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

Onder het motto: ‘voor elkaar, met
elkaar’, hopen de Kwakelaars wederom met z’n allen een gezellige
eindjaarafsluiting te realiseren die
een voorbeeld mag zijn voor andere
buurten en dorpen.
Er zijn nog plaatsen vrij voor vrijwilligers voor het surveilleren op oudejaarsdag of bij het assisteren bij de
evenementen. Bel hiervoor met Paul
Broere: 0631393377.

Winkelcentrum Zijdelwaard
pakte het weekend flink uit
Uit hoorn - De winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard hebben het
afgelopen weekend flink uitgepakt.
Zaterdag konden de bezoekers genieten van diverse culinaire lekker-

DisCafé Het Dorp
Koningin Julianalaan 16, Uithoorn

nijen van de winkeliers: een voorproefje voor de kerstdagen. Zondag
werden de 40 prijzen uitgereikt van
de kassabonnenactie. Maar liefst 38
winnaars ontvingen ieder 250 euro

contant en nog twee van hen wonnen 1 minuut winkelen bij C1000 of
AH. Elders in deze krant ziet u een
uitgebreide fotoreportage van deze
beide dagen.

EERSTE KERSTDAG OPEN VANAF 21.00 UUR
OUD&NIEUW NACHT OPEN VANAF 22.00 UUR
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C O L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De RDW vervangt zijn computersysteem en daardoor is hun dienstverlening grotendeels niet beschikbaar van woensdag 28 december t/m
vrijdagochtend 30 december 06:00 uur.

welke diensten tijdelijk niet beschikbaar?

Bijna alle diensten, zoals het op naam zetten van een voertuig, het
aanvragen of verlengen van een rijbewijs, het schorsen van een kenteken en het opvragen van een vervangend kentekenbewijs, zijn in die
periode niet beschikbaar.

informatiecentrum Dorpscentrum
op 19 december geopend
In het Dorpscentrum staat de komende jaren veel te gebeuren. Door de
omlegging van de huidige N201 krijgt
Uithoorn een prachtige kans om de
twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Daarnaast spelen in dit gebied verschillende andere
ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
gedeeltelijk voortkomen uit het masterplan Dorpscentrum en gedeeltelijk uit ander beleid. Sinds dinsdag 20
december 2011 staan de deuren van
het Informatiecentrum Dorpscentrum
voor u open. Ook op de gemeentelijke website www.uithoorn.nl is de informatie over alle deelprojecten te
vinden onder Actueel/Nieuwbouw en
herinrichting/Dorpscentrum.

masterplan Dorpscentrum

Het gebied van het masterplan

Dorpscentrum omvat grofweg het gebied tussen de Thamerkerk en Meerwijk, Thamerlaan/Thamerweg en de
Amstel. In het masterplan is ruimte
voor meer winkels en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en ruimte voor zakelijke
dienstverlening. Het met elkaar verbinden van openbare ruimten zoals
straten en pleinen hoort daar onlosmakelijk bij, evenals het benutten van
de Amstel.
Het masterplan biedt kaders voor initiatieven van zowel overheid als particulieren.

waar vindt u informatiecentrum Dorpscentrum?

Dorpsstraat 15, Uithoorn. Geopend
op werkdagen van 13.00 tot 17.00
uur.

Afvalscheidingdepot aan
industrieweg op 24 en
31 december eerder gesloten
Het scheidingsdepot is op 24 en 31 december vanaf 15.30 uur gesloten.
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Andere openingstijden
gemeentehuis
26 december 2011

Op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) is het gemeentehuis
gesloten.

2 januari 2012

Op maandag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur open.

Kantoorruimte huren op een
prima locatie? Dat kan bij de
gemeente uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/
Hugo de Grootlaan en nabij winkelcentrum Zijdelwaard staat gebouw
De Hoeksteen (ontworpen door de
bekende architect Gerrit Rietveld en
gebouwd in 1963). Het gebouw staat
op een uitstekende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheden
in de buurt. Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is
gevestigd.

lijk. Vanwege de indeling in diverse
kamers zijn er vele gebruiksmogelijkheden. In overleg met de overige
huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e etage
aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² bruto vloeroppervlakte). Dit medegebruik is inbegrepen in de huurprijs per 1 januari 2012
ad € 120,- per m² all-in. Het gebouw
heeft een lift.

In De Hoeksteen is op korte termijn
111 m² (bruto vloeroppervlak) kantoorruimte voor verhuur beschikbaar.
Deze kantoorruimte ligt op de begane grond en is uitstekend toeganke-

Wie geïnteresseerd is in het huren
van deze ruimte kan contact opnemen met de heer J.H.E. Groeneveld
van de afdeling Ontwikkeling , tel.
0297-513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
elke ma.
middag

23 dec.

31 dec.
1 jan.
3 jan.

6 jan.

uitzondering APK

Uitzondering hierop vormt de APK-dienstverlening. De RDW stelt alles in het werk om APK-keuringen bij garages door te laten gaan.
De RDW streeft er hierbij naar om APK-afmeldingen door garagehouders vanaf woensdagmiddag 28 december 13.00 uur
weer mogelijk te maken.

n
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23 dec.

RDw-diensten tijdelijk niet
beschikbaar

e
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6 jan.

6 jan.

7 jan.

7/8 jan.

Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag,
vrij spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: €1,75 p.p. (incl.
1x koffie/thee).
Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open
om 19.30 uur. Kosten € 2,- p.p.
Sfeervol kerstconcert in Dickensstijl. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang: 20.00 uur. De 60 zangers van de X-mas Vocals zingen a capella prachtige Christmas Carols. Toegang
gratis, collecte bij de uitgang om de kosten te dekken.
Oudejaarskaarten in Dorpshuis De Kwakel. Deelname € 2,50
Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.
Nieuwjaarsduik, 12.30 uur bij clubgebouw URKV Michiel de
Ruyter, Amsteldijk-Zuid 253. Kosten: € 2,50. Aanmelden vanaf
11.00 uur. Meer info: fam.tijdeman@kabelfoon.nl
Atelier De Rode Draad, schilderles, Lesduur:10.00-13.00 uur.
Je werkt met houtskool en krijt. Kosten: € 32,50. Aanmelden bij
Joke Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitgebreide info op www.jokezonneveld.nl
De Instuif. Sporten en spelen in Sporthal KDO voor kinderen
van 4 t/m12 jaar. Tijd: 12.30-15.00 uur. Kosten: €2,- (incl. limonade en traktatie). Sporthal KDO, Vuurlijn 51 in De Kwakel. Info: hester.vdputten@bredeschoollegmeer.nl
Basiscursus Fotografie. 10 lessen op vrijdag eens in de 2 weken.
Tijd: 20.00-22.30 uur. Kosten: €123,50. Nadere info: www.
crea-uithoorn.com en crea@xs4all.nl
Nieuwjaarsbridgedrive van Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten: €20,- per paar. aanmelden: caro.toebosch@tele2.nl informatie: 0297-241241 of 0297-567446.
Atelier De Rode Draad, schilderles, Lesduur:13.30-16.30 uur.
Je werkt met houtskool, krijt en aquarelverf. Kosten: € 32,50.
Aanmelden bij Joke Zonneveld, meer contactgegevens zie
hierboven bij 3 jan.
Nieuwjaarsexpositie van Thamen Collectief in Galerie Fort aan
de Drecht, Grevelingen 50. Openingstijden: 12.00-17.00 uur.
Kleuren voor kinderen, demonstraties en meeschilderen aan

10 jan.

10 jan.

12 jan.

15 jan.
15 jan.

16 jan.

18 jan.

19 jan.
20 jan.
20+27 jan.

21+28 jan.

21 jan.

26 jan.

een groepswerk.
Ruimte voor jezelf. Training in 8 opeenvolgende lessen op
dinsdagavond van 20-22 uur. Kosten: €155,-. Na afloop van de
training kun je meer ruimte voor jezelf innemen in verschillende
situaties. Kijk op:www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven of
bel met 06-53505222.
Start van serie van 10 lessen Sterrenkunde voor iedereen.
Kosten: €112,-. Plaats: CREA, Fort aan de Drecht, Grevelingen 56. Nadere info: www.crea-uithoorn.com telefoon 0297561291
Start van zeven lessen Yoga and the voice. Plaats: Atelier de
Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten: €107,-. Tijd: 20.0021.30 uur op donderdag om de andere week. Duurt t/m 14 april
2012. Nadere info: carladebrave@gmail.nl ; 0297-567773.
Vocal Power treedt op in Thamerkerk. Drie zangeressen zingen ballads, gospel en Nederlandse liedjes. Aanvang:14.30
uur. Toegangsprijs: €12,-. Info: www.scau.nl
Opening om 15.00 uur van de Expositie: Toeval uit Afval. Ondermeer werkstukken gemaakt uit afval door leerlingen van De
Regenboog, De Kajuit en De Blokkendoos. De expositie duurt
tot 19 februari 2012. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen
50. Openingstijden: do/vrij: 14-16 uur en za/zo: 12-17 uur. Verkoopexpositie met uitsluitend betaalbare kunst. Info: www.galeriefortaandedrecht.nl en 0297-521162.
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Zes lessen. Cursus
duurt tot 26 maart 2012. Aanvang: 9.30 uur. Kosten: €130,Aanmelden bij Joke Zonneveld, meer contactgegevens zie
hierboven bij 3 jan.
Voorlezen in Brede School Legmeer, Randhoornweg 31-39.
Begint om 12.30 uur en duurt tot 13.15 uur. De Bibliotheek Amstelland verzorgt tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in Brede School Legmeer een interactieve voorleesactiviteit. Toegang gratis. Aanmelden via: Hester.vdPutten@bredeschoollegmeer.nl
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad. Tijd: 19.45-21.30 uur.
Kosten: €7,50.
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
19.00-21.00 uur, aanmelden voor de schildercursussen in Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297-540444, info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl
15.00-17.00 uur, aanmelden voor de schilderscursussen in
Atelier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444,
info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl ; website www.atelierpenseelstreek- uithoorn.nl
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Tien lessen. Cursus
duurt tot 31 maart 2012. Aanvang: 13.30 uur. Werken met
acrylverf, aquarel en krijt. Kosten € 210. Aanmelden bij Joke
Zonneveld, meer contactgegevens zie hierboven bij 3 jan.
Atelier De Rode Draad, schildercursus. Zes lessen. Cursus
duurt tot 5 april 2012. Les van 9.30-12.30 uur. Werken met
acrylverf, aquarel en krijt. Kosten €130,-. Aanmelden bij Joke
Zonneveld, meer contactgegevens zie hierboven bij 3 jan.
evenementen vanaf februari 2012 staan op
www.uithoorn.nl

G

E

M

E

E

N

T

E

N

I

E

U

21 DECEMBER 2011

W

S

ALGEMENE INFORMATIE
Brandweertips voor veilige feestdagen
Kerstversieringen dragen bij aan de
feestvreugde maar het is belangrijk
rekening te houden met de brandveiligheid. Slingers, vlaggen en andere versieringen kunnen ervoor zorgen dat een brand snel om zich heen
grijpt.
Uit landelijke gegevens blijkt dat het
aantal woningbranden in december
en januari 30 procent hoger is dan
in de rest van het jaar. Daarom geeft
brandweer Amsterdam-Amstelland
tips over brandveiligheid rond kerst
en oud en nieuw.

Kerstversiering

Veilige versiering is niet gemakkelijk

ontvlambaar. Als het goed is, staat dit
op de verpakking. Niet alle versieringen hebben echter de juiste brandvertragende kwaliteit. Let hierop bij
het kopen van slingers enz. Versiering moet minimaal 50 cm. verwijderd
zijn van spotjes en andere apparaten
waarvan de oppervlaktetemperatuur
kan oplopen. Dus ook van de televisie. Daarnaast is het van groot belang bij gebruik van verlengsnoeren
voor bijvoorbeeld kerstverlichting, het
verlengsnoer helemaal uit te rollen.

Kaarsen

Kaarsen vormen een groot brandrisico. Het is daarom belangrijk om kaar-

sen alleen in een stevige, onbrandbare houder te plaatsen. Zorg er ook
voor dat ze niet te dicht bij brandbare materialen, zoals gordijnen, staan.
Laat kinderen en huisdieren nooit,
zelfs niet eventjes, alleen bij brandende kaarsen. Bij het verlaten van
de woning, of wanneer u gaat slapen,
moet u de feestverlichting uitdoen.

Meer tips

Brandweer Amsterdam-Amstelland
geeft tot de kerstdagen dagelijks een
tip via Twitter (@brandweeraa). Meer
informatie over veilige feestdagen is
ook te vinden op www.brandweer.nl/
amsterdamamstelland

Nieuwe
Gemeentegids
verschijnt in
april 2012
Vanwege organisatorische redenen wordt de gemeentegids dit jaar niet in december
verspreid. De gemeentegids
2012 is nog in de maak en zal
doorlopen tot in 2013. De gids
wordt vanaf 1 mei 2012 verspreid.
Gemeentegidsen 2011 zijn
nog verkrijgbaar bij de receptie
van het gemeentehuis.

Gemeente treft maatregelen
voor veilige jaarwisseling
Vuurwerkcampagne

Meteen na de kerstdagen plaatst de
gemeente langs de openbare weg
posters met de oproep aan inwoners
om vuurwerkafval zelf op te ruimen.
Bij alle verkooppunten van vuurwerk
in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tevens af te halen op het scheidingsdepot en in het gemeentehuis.
Op 1 januari zal de gemeente zorgen
voor extra opruimwerk. Afhankelijk
van het weer houdt de gemeente in
de eerste week van januari extra opruimrondes om onverhoopt achtergebleven vuurwerkafval. te verwijderen.

Ondergrondse containers

Alle ondergrondse rest/gf-, papier- en
textielcontainers worden in de loop
van 31 december afgesloten. Daarbij gaan de ondergrondse restcontainers als laatste dicht, zodat inwoners
hun huisvuil nog zolang mogelijk kwijt
kunnen. In de loop van 1 januari gaan
de containers weer open.

Afvalbakken

Alle openbare afvalbakken zullen
voor de jaarwisseling worden verwijderd of afgesloten. De afvalbakken
bij winkelcentra zijn als laatste aan de
beurt.

O F F I CI Ë L E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden.
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken,
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden
in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

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

Tijdelijk:
- Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats nabij ingang Brusselﬂat
6. Ter inzage van 16 november t/m 28 december 2011. Contactpersoon: mw.
S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Kerstmarkt aan de Amstel. Ter inzage van 23 november 2011
t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Stopverbod op Randhoornweg bij Brede school. Ter inzage

-

-

van 23 november 2011 t/m 4 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der
Waals, 0297-513111.
Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang Uithoorn 2011. Ter inzage van 1 t/m 29
december 2011. Contactpersoon: mw. C. Tibboel, 0297-513111.
Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
Verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Felix Timmermanslaan 10. Ter inzage van 7 december 2011 t/m 18 januari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening
Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening
Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 2012.
Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe
Bies 4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297513111.
Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het
Rond. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon:
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 62, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Hertog Jan op het Water t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26 januari
2012

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein 45, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van
V.O.F. Sabri T.H.O.D.N. Bakkerij Bart t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26
januari 2012.
- Amstelplein 67 3A, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant
van Flying Fish Nakamura t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 26 januari
2012.

*

*

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Stelling 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Ontvangen 8 december 2011.
- Het Fort 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een asbest dak en het verhogen van de nok. Ontvangen 8 december 2011.
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
laad- en opslagruimte. Ontvangen 13 december 2011.
- Achterweg 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
kantoor. Ontvangen 14 december 2011.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Langs de Baan 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 15 december 2011.
- Weegbree 34, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 12 december 2011.

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 28 - 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de entree van het appartementencomplex. Ontvangen 14 december 2011.
Thamerdal
- Zijdelweg 43, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ontvangen 15 december 2011.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 78, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 13 december 2011.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Achterweg 16, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een kantoor en laad- en opslagruimte.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELING

Dorpscentrum
- Schans 21, buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bierbrouwerij, distilleerderij en slijterij. Bezwaar: t/m 27 januari 2012.
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
- Kerklaan, vergunning aan Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel voor het organiseren op
- 29 december 2011 van 19.00 tot 21.00 uur een kinderdisco;
- 30 december 2011 van 17.00 tot 22.00 uur een Hollandse avond;
- 31 december 2011 van 23.00 t/m1 januari 2012 tot 2.30 uur viering
Oud en Nieuw.
Bezwaar t/m 25 januari 2012
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg 100, vergunning aan Atletiek Klub Uithoorn voor het organiseren van de 10 Engelse Mijlen van Uithoorn op 29 januari 2012. Bezwaar t/m 24
januari 2012

*

VASTSTELLING DIVERSE VERORDENINGEN HEFFINGEN EN
BELASTINGEN

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat zij in de vergadering van 1 november 2011 hebben besloten tot vaststelling van: Nadere regels betreffende de uitvoering van
de verordening Rioolhefﬁng

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 november 2011 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012
- Verordening Forensenbelasting 2012
- Verordening Grafrechten 2012
- Verordening Hondenbelasting 2012
- Verordening Lig- en Kadegelden 2012
- Verordening Marktgelden 2012
- Verordening Precariobelasting 2012
- Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012
- Verordening Rioolhefﬁng 2012

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 139 van
de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 december 2011 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen:
- Verordening Algemene Rechten 2012
- Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012
DATUM INGANG HEFFING EN TER INZAGELEGGING VERORDENINGEN

De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2012. De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2012 digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl en liggen 12 weken ter
inzage in het gemeentehuis.
VERKEERSBESLUIT Oud- & Nieuwviering De Kwakel

Om de Oud & Nieuw viering in De Kwakel mogelijk te maken, hebben Burgemeester en wethouders besloten om van zaterdag 31 december 2011 tot zondag 1 januari 2012 de Kerklaan en de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk van 23.00 uur tot 03.00 uur af te sluiten voor alle verkeer.
Dit wordt bereikt door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Ter inzage
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 1 februari 2012 ter inzage.
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
VERKEERSBESLUITEN

De Legmeer In het Rond
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een tijdelijke
gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op In het Rond.
Deze maatregel wordt ingesteld van 9 t/m 23 januari 2012 of tot de datum waarop
de werkzaamheden voor het aanleggen van een poortconstructie en plateau op de
kruisingen Aan de Zoom/Geertruidahoeve en Aan de Zoom/Zegge zijn afgerond.
De Legmeer Ruwe Bies
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gebod om
gedeeltelijk op het trottoir te parkeren ter hoogte van Ruwe Bies 4 om de vrijheid
van verkeer te waarborgen en de bruikbaarheid van de weg in stand te houden.

Ter inzage
Beide verkeersbesluiten liggen , inclusief bijbehorende tekening, tot en met 1 februari 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift
worden ingediend.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
Auto Service Uithoorn V.O.F. Joh. Enschedeweg 1a voor het oprichten van een
showroom voor de verkoop van auto’s. Het betreft een zogenaamde type A-inrichting.
Op deze inrichting zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van
beroep.
Uithoorn, 21 december 2011
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Ruimte voor jezelf bij de
Rijk trainingen
Uithoorn - Heb je soms het gevoel
dat je te weinig ruimte neemt voor
jezelf?
Zou je graag vaker tijd en ruimte
voor jezelf nemen, zowel in situaties waarin je alleen bent als in situaties samen met anderen? Doe
dan de training ‘Ruimte voor jezelf’
en ontdek waar en hoe je dit kunt
realiseren.
De inhoud van de lessen
Nadat je eerst duidelijk hebt wat
je wilt veranderen in ruimte nemen
voor jezelf, ga je een plan maken om
aan te werken. In de lessen gaan we
ervaren wat ruimte is en op welke
manieren ruimte invloed heeft op
ons leven. De trainers gaan kijken

wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin
stappen kunt zetten. Na afloop van
de training ben je in staat om meer
ruimte voor jezelf in te nemen in verschillende situaties.
Aantal lessen, wanneer, kosten
De training bestaat uit 8 lessen, deze vinden plaats in Uithoorn en worden gegeven door de twee trainers
Fimke Haarsma en Esther de Rijk.
Aanvang: dinsdag 10 januari, elke
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Er wordt met de cursisten overlegd of er een vakantie in moet vallen. Voor meer info: Kijk op www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven
of bel met 06-53505222.

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

BIJNA KERST
Vorige week beschreef ik mijn poging om een soort van kerstgevoel
te krijgen ofwel te voelen. Inmiddels is het al bijna kerst. Aankomend
weekend kan men op zaterdag de laatste boodschapjes doen voor het
kerstdiner en zaterdagavond zullen de kerken voor de nachtmis goed
gevuld zijn.

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

sLAcHtofferHULP
neDerLAnD
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

VeenLanden College helpt
Rode Kruis en 3FM
Mijdrecht - Meer dan 10 miljoen
moeders zijn geraakt door oorlog en
staan alleen in de zorg voor hun gezin. In minstens vijfentwintig landen
op de wereld zijn moeders getroffen door oorlog en conflicten, vaak
zijn ze alles kwijtgeraakt, zijn op de
vlucht en daardoor kwetsbaar voor
allerlei vormen van geweld. Met de
actie ‘Help een moeder, red een gezin’ wil 3FM het Rode Kruis helpen
om belangrijke zaken als voedsel,
drinkwater, zeep en keukengerei te
kunnen verzorgen voor deze kwetsbare groep.

Deze leerlingen zullen 24 uur geen
vast voedsel tot zich nemen. Om aan
de benodigde energie te komen om
goed te kunnen functioneren tijdens
de lessen donderdag en de activiteiten in de avond en nacht stelt het
VeenLanden College energierijke
shakes ter beschikking.
Tijdens de nachtelijke uren is er gelegenheid te sporten in de sportzalen, wordt er een competitie gamen
op touw gezet en kunnen er films
worden bekeken. Ook kan degene
die het wil een rustmoment nemen
of zelfs gaan slapen.

Activiteiten
Het Rondeveense VeenLanden College wil de serious request actie
2011 van radio 3FM steunen om
nog meer geld op te halen voor deze ‘stille ramp’. In de schoolweek
vóór de kerstvakantie zal er donderdag tijdens de ochtendpauze
van 10.30 tot 10.50 uur en tijdens de
grote pauze van 12.20 tot 12.50 uur)
gelegenheid zijn om dj’s te beluisteren in de aula. Na de pauze kan iedere leerling geld in een bus doneren als bedankje voor de beluisterde muziek. Vanaf donderdag 22 december 08.00 uur tot vrijdag 08.00
uur gaat zowel in Vinkeveen als in
Mijdrecht een streng geselecteerde
groep leerlingen uit klas drie of hoger beginnen aan een vastenactie.

Tenminste 50 euro
Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze zich laten sponsoren voor minimaal 50 euro, meer geld ophalen
is natuurlijk altijd mogelijk en van
harte welkom.
De leerlingen die zich het best laten sponsoren mogen mee naar het
echte 3FM glazen huis dat dit jaar in
Leiden staat.
Op dit moment gaat de organisatie
uit van 150 deelnemers in Mijdrecht
en 75 in Vinkeveen. Leerlingen mogen alleen meedoen wanneer ze
een goede motivatie hebben geschreven om deel te nemen aan de
vastenactie. En dit alles onder het
motto: ‘Help een moeder, red een
gezin’.

Serious Rescue warmt op in
Jongerencentrum The Mix

De Kajuit lanceert haar
vernieuwde website!
Uithoorn - Openbare Basisschool
De Kajuit heeft een nieuwe website.
De website is met haar frisse nieuwe uitstraling een stuk overzichtelijker geworden. Volgens directeur
Jan Blom biedt de nieuwe website het fundament voor een goede
informatievoorziening richting ouders, leerlingen en nieuwe ouders:
‘de nieuwe website straalt vrolijkheid en vertrouwen uit en sluit nu
goed aan bij wie we zijn en waar we
voor staan. We zijn trots op het eindresultaat!’ Toekomstige ouders kunnen op basis van de website een
goede eerste indruk krijgen van de
school en een antwoord vinden op
de vele vragen die zij hebben bij

Mijmeringen

het oriënteren naar de juiste school
voor hun kind. Voor de ouders van
de kinderen die al op de Kajuit zitten, zijn er handige actuele downloads, zoals het vakantierooster, de
schoolgids, De Kajuit-info etc. En
ook aan de leerlingen is natuurlijk
gedacht. Zij zullen vooral geïnteresseerd zijn in de foto’s van verschillende evenementen. Tevens zijn er
links te vinden naar leuke en leerzame websites.
De website zal regelmatig voorzien
worden van nieuwe content. Kortom: wil je op de hoogte zijn en blijven van het reilen en zeilen op OBS
De Kajuit, surf dan naar www.obsdekajuit.nl!

Uithoorn - Serious Rescue is
een actie van de Nederlandse reddingsbrgades ten bate van Serious
Request. Serious Request wordt in
2011 voor de achtste keer georganiseerd door 3FM, de opbrengst
komt ten goede aan Internationale
projecten van het Nederlandse Rode Kruis.
Ieder jaar kent Serious Request
een thema, voor 2011 is dit: moeders die beschadigd zijn door oorlog of conflicten. Ook dit jaar willen
de Nederlandse Reddingsbrigades
hun steentje bijdragen aan dit goede doel.
Om het ingezamelde geld te overhandigen varen zij met reddingsboten van Almere naar Leiden. Het

vertrek was zondagochtend 18 december. Maandagochtend 10.00 uur
kwamen zij aan in Uithoorn. Jongerencentrum The Mix was speciaal
geopend om de deelnemers de gelegenheid te geven wat ‘op te warmen’ en te pauzeren.
Na een uur vervolgden ze hun tocht
voor het goede doel.
Gedurende deze bijna 100 kilometer lange barre tocht vragen zij reddingsbrigades om met hun boot aan
te sluiten om uiteindelijk als een
groot oranje lint van reddingsboten het Glazen Huis te bezoeken. De
aankomst was dinsdagavond 20 december. Bij het ter perse gaan van
de Nieuwe Meerbode was de opbrengst nog niet bekend.

De afgelopen dagen heb ik lopen mijmeren wat voor mij nou dat ultieme kerstgevoel is. En als je daarover gaat nadenken, kom ik automatisch terecht bij mijn jeugd. Bij ons thuis was de aanloop naar kerst
natuurlijk de advent. Maar het echte begin van kerst was toch wel de
kerstboom optuigen en de stal neerzetten. Vooral de kerststal was een
bijzonder familiestuk, gemaakt door mijn vader en met een mooie beeldengroep. Het was dan ook dringen geblazen wie er het kindje Jezus in
de kribbe mocht neerleggen, maar het hoogtepunt was toch wel wie er
de kerstengel bovenaan de stal mocht hangen. Als je die engel mocht
ophangen, dan deed je dat met heel veel zorg en voelde je je bijna
zelf een engel. De finishing touch waren dan twee kleine glaasjes met
waxinelichtjes voor de stal en alleen op kerstavond en kerst zelf ging
die twee kaarsjes aan.
Op kerstavond gingen we dan met zijn allen naar de kerk om de nachtmis bij te wonen. In die tijd zaten de kerken vol en om met zijn allen dan
de kerstliederen te mogen zingen, ik heb dat altijd als iets heel bijzonders ervaren. Het mooiste kwam echter als we thuiskwamen.
Dan was de kersttafel gedekt met het mooie servies, de porseleinen
theekopjes waar je bijna doorheen kon kijken en stonden de kaarsen
op tafel te branden. Vervolgens kregen we dan een snee kerstbrood en
een kopje thee in het mooie porselein en dat s ’avonds laat, vlak voor
het slapen gaan. Als kind zijnde en ook nu nog als volwassene is dat
heel bijzonder. Dit is dan ook een traditie die ik tot op vandaag de dag
nog volg.
En terwijl ik dit opschrijf, en terugkijk naar de geslaagde kerstmarkten
in deze regio, dan overvalt me ineens wel een vlaag kerstgevoel. Ik kan
dat kerstgevoel echter volledig elimineren als ik denk aan de kerk aan
de Schans die nu alweer jarenlang geen bezoekers mag ontvangen. Of
als ik denk aan de begraafplaats aan het Zijdelmeer waar respectievelijk mijn oma en opa liggen begraven en waar men ook al niet meer
welkom is. Het zal allemaal wel onderbouwd zijn met argumenten maar
bijdragen aan een kerstgevoel? Nee, dat doet het zeker niet. Het druist
in tegen mijn kerstgevoel wat staat voor warmte, voor welkom zijn en
voor vrede op aarde.
Maar zoals met veel dingen, alles waar je aandacht aan schenkt, dat
groeit. Als ik nu denk aan de nachtmis bijwonen in de kerk aan de
Schans, zoals ik al zo vele jaren heb gedaan, dan laat ik het trieste gevoel groeien en dat wil ik niet. Ik zal dus proberen me te richten op dat
wat wel mogelijk is, namelijk de nachtmis in een andere kerk bijwonen.
Wat mij verder met een goed gevoel door de kerstdagen heen zal loodsen, zijn mijn kinderen. Door hun ogen kan en mag ik meekijken en de
magie van het kerstfeest weer herbeleven.
Dat heb ik vorig jaar al mogen ervaren, toen we op eerste kerstdag
heerlijk met zijn allen gingen sleeën in het bos en de hele ochtend
door de sneeuw banjerden. En dan bij thuiskomst binnenkomen in een
warm huis, waar de kerstlichtjes in de boom branden en je een welkom
gevoel geven. Ik hoop dat dit deze kerst iedereen weer gegeven mag
zijn. Om kerst te vieren, je welkom te voelen, ongeacht waar je bent en
te genieten van alles wat op je pad komt. Een witte kerst zal het waarschijnlijk niet meer worden, maar ik wens u allen fijne kerstdagen toe
met een mooi en warm kerstgevoel.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Gevonden:
- Uithoorn, Zijdelweg: rode kater.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: zwarte poes met beetje wit aan
de buik.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: jonge wit/bruine Jack Russel met
bruine vlek bij achterpoot.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: bruine Cocker Spaniel;
is wat mager.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Jack Russell van 12 jaar oud; baasje is ernstig ziek en kan niet
meer voor het diertje zorgen.

Jong voetbaltalent tijdens Koninginnedag.

Dagmar Oudshoorn:

“Contacten met mensen zijn de
kersen op de taart”
Hoe kijk je terug op 2011?
In 2011 heb ik Uithoorn en De Kwakel leren kennen.
In het eerste jaar dat ik hier burgemeester ben is het
eerst veel kennismaken geweest en zo snel mogelijk
settelen. Uithoorn is een ﬁjne gemeente met
betrokken mensen. In mijn werk zijn de persoonlijke
contacten met mensen echt de kersen op de taart:
huwelijken, jubilea en werkbezoeken. De Kwakelse
Kermis was wel één van de hoogtepunten. Maar
het jaar had ook lastige zaken. Zo moeten we ook
in Uithoorn nog meer bouwen aan veiligheid. Het is
noodzakelijk en plezierig om hierbij samen te werken
met politie, justitie en zorginstellingen. Het meest in
het oog springend van afgelopen jaar was voor mij
het tot stand komen van het integratiebeleid, het is
leuk om beleid te maken dat er mede voor zorgt dat
iedereen kan meedoen aan onze samenleving.
Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Participatie heb ik hoog in het vaandel staan. Wat
je rol of bijdrage ook is, iedereen is van waarde.
Participatie is ook dat bewoners meedenken,
meewerken en bijdragen aan hun leefomgeving.
Als bestuurder krijg je veel meningen te horen en je
moet met vele belangen rekening houden om een
bestuurlijke afweging te kunnen maken. Daarbij

kan het niet zo zijn dat het belang van één individu
de boventoon voert. Dat is soms best lastig uit te
leggen, maar dat uitleggen moeten we wel blijven
doen.
Is er wel geld voor?
We moeten als gemeente steeds meer doen voor
steeds minder geld. Bijvoorbeeld door nieuwe taken
in de zorg en met betrekking tot werk en inkomen.
We zullen dus keuzes moeten maken en nadenken
hoe we het beschikbare geld zo goed en efﬁcient
mogelijk kunnen besteden. Daar werken we hard
aan. We kunnen dus niet iedereen tevreden stellen,
maar we moeten wel de beste afwegingen maken.

College Uithoorn onherkenbaar tijdens Kwakelse Kermis.

Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Hoewel ik niet zo geloof in goede voornemens omdat
die vaak op 2 januari alweer vergeten zijn denk ik
toch wel aan iets: ik ben het afgelopen jaar behoorlijk
wat afgevallen. Daar wil ik graag mee doorgaan.
Wat wens je Uithoorn toe?
Een schoon, heel en veilig Uithoorn en De Kwakel.
En iedere inwoner van de gemeente wens ik veel
gezondheid, geluk en liefde toe. Want daar gaat het
uiteindelijk om!

Veiligheid onderwerp van gesprek tijdens inbraakpreventieavond.

Het gemeentehuis kreeg een opknapbeurt.

Kranslegging op 4 mei, ieder jaar een moment van bezinning.

DE GEMEENTE UITHOORN WENST HAAR INWONERS F

De Zijdelweg is klaar voor de nieuwe N201.

Maarten Levenbach:

“2011 gaat in de boeken als een
pittig en veelbewogen jaar”

Hoe kijk je terug op 2011?
Persoonlijk heb ik een veelbewogen jaar achter
de rug, met verdrietige gebeurtenissen. Dat kleurt
onvermijdelijk je terugblik op het jaar. Maar het
eerste wat bij me opborrelt is dat we als gemeente
intensief bezig zijn geweest met grip krijgen op
onze ﬁnanciële situatie. Daar was natuurlijk ook alle
aanleiding voor, omdat het Rijk heel wat extra taken
bij de gemeente heeft neergelegd. We moesten en
moeten alle zeilen bijzetten om ﬁnancieel gezond te
blijven. Daar gaan we in 2012 dan ook voortvarend
mee door. Maar daarnaast was 2011 ook het jaar
waarin de Zijdelweg werd klaargestoomd voor de
nieuwe N201, de Wiegerbruinlaan in sneltreinvaart
werd verrijkt met een prachtige rotonde en de Wmo
( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) krant op
de mat viel, met daarin belangrijke informatie over
de nieuwe manier van werken in 2012. Voor mij
gaat 2011 daarom in de boeken als een pittig en
veelbewogen jaar.

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
We moeten aan de slag met de taken die het Rijk
ons heeft toebedeeld. In 2012 staat als eerste de
uitvoering van de AWBZ (Algemene wet bijzondere
ziektekosten) op het programma. Dan volgen snel de
Wet werken naar vermogen (2013) en de jeugdzorg
(2015). Komend jaar krijgen mensen bijvoorbeeld te
maken met de regel dat het inkomen niet per individu
maar per huishouden wordt bekeken. Dat mag niet
leiden tot schrijnende gevallen. Daar maken we ons
sterk voor.
Maar ook binnen de Wmo staat er het nodige te
gebeuren. Deed je eerder een aanvraag voor een
rolstoel dan werd die aanvraag behandeld zonder
verder te kijken naar de situatie van de aanvrager.
Dat gaan we straks anders doen. Als iemand komt
met een aanvraag voor een rolstoel gaan we in

gesprek en kijken gezamenlijk of die rolstoel de
oplossing is voor het probleem of dat er misschien
meer of iets anders nodig is.
Natuurlijk blijft de bereikbaarheid en toegankelijkheid
van Uithoorn en De Kwakel een belangrijk
onderwerp. Vooral het verkeersstructuurplan (VSP)
De Kwakel staat in 2012 in de schijnwerpers. De
‘wilde’ ideeën hiervoor zijn al gelanceerd en in
het nieuwe jaar moeten we die verwerken tot een
uitvoerbaar plan. Een spannende, maar boeiende
opgave, waarbij de goede samenwerking tussen
bewoners, ambtenaren en bestuur vast vruchten zal
afwerpen.

Zelf ervaren hoe toegankelijk Uithoorn is voor mensen met een handicap.

Is er wel geld voor?
Voor het VSP De Kwakel vinden we een deel van het
geld in projecten die nu al in het UVVP (Uithoorns
Verkeer en Vervoerplan) zijn opgenomen. Dus, ja
daar is geld voor. Maar kijk ik naar het andere deel
van mijn portefeuille, de ‘zorgkant’. Dan wordt het
nog even puzzelen. De tegemoetkoming van het Rijk
zal niet toereikend zijn, maar als een inwoner recht
heeft op een voorziening, dan moeten wij betalen.
Op die ﬁnanciële puzzel studeren we nog, maar ik
heb er alle vertrouwen in dat we hem ineen gaan
passen.
Heb je nog goede voornemens voor 2012?
Nee, daar doe ik niet aan. Maar in persoonlijk en
zakelijk leven is bij mij het glas altijd halfvol.
Wat wens je Uithoorn toe?
Dat onze inwoners begrijpen dat zij het misschien
niet altijd eens zijn met wat we doen, maar dat wij
als bestuurders altijd de intentie hebben het beste
voor Uithoorn te doen. Maar ik wens Uithoorn vooral
een mooi 2012, met vertrouwen in elkaar en in de
toekomst.

Inwoners komen met ‘wilde ideeën’ voor veiligheid in De Kwakel.

Mantelzorgers genoten van High tea in de Praktijkschool
Uithoorn.

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

Een knallende jaarwisseling
Bijna dagelijks kun je een krantenbericht lezen
waarin de politie weer een partij illegaal, zwaar
vuurwerk heeft aangetroffen. In sommige gevallen is het zo gevaarlijk dat zelfs de Explosieven Opruimings Dienst er aan te pas moet komen
om het veilig af te voeren. Het zal maar bij je buren op zolder achter de CV liggen! Naast de al jaren bestaande praktijken dat je in België zonder
enige beperking alle soorten vuurwerk kunt kopen die in Nederland verboden zijn, is er de laatste tijd ook een stroom bijgekomen vanuit de Midden- en Oost-Europese landen, waar nog meer,
nog zwaarder vuurwerk te verkrijgen is. Dit zijn de
mindergeslaagde gevolgen van de open grenzen.
Speelt dit ook in Uithoorn? Jazeker, gedurende
het hele jaar komt het steeds vaker voor dat er ergens in het dorp onverwacht een paar flinke knallen klinken, waarbij het zeker niet om een astronaut of donderslag extra gaat, die nog over is van
oud en nieuw. Al snel wordt dan de vraag gesteld:
En wat doet de gemeente en de politie daar aan?”
Het antwoord daarop kan kort zijn, namelijk weinig tot niets. Het is ook nagenoeg onmogelijk om
de daders te betrappen, tenzij er dag en nacht op

elke hoek van de straat een agent staat. Terwijl
we juist allemaal blij zijn dat we in een land leven waar dat niet het geval is. Maar wie doet er
dan wat aan? De VVD is van mening dat de overheid passend moet optreden als er illegale activiteiten worden geconstateerd, die door het steeds
zwaardere vuurwerk steeds gevaarlijker worden.
Een belangrijke, misschien wel de allerbelangrijkste, verantwoordelijkheid ligt echter bij de inwoners van onze gemeente. In de eerste plaats bij
ouders. Als je opgroeiende kind in pakweg oktober met een jaszak vol vuurwerk de deur uitgaat
dan is dat niet normaal.
Als er in de schuur een doos staat met zware vuurwerkbommen, dan is dat ook niet normaal. Ook
buren en omwonenden moeten de verantwoordelijkheid nemen om aan de bel te trekken, dit alles om ongelukken, die vaak zeer ernstig zijn, samen te voorkomen. Alleen dan houden we het samen veilig en dus leefbaar in Uithoorn. Met als afsluiting op 31 december een verantwoord, legaal
vuurwerkfestijn.

Begraafplaats Zijdelveld
weer tijdelijk open
Uithoorn - Het bestuur van de R.K.
parochie Emmaüs heeft besloten tegemoet te komen aan de wens van
belanghebbenden om op de begraafplaats aan het Zijdelveld bezoek mogelijk te maken. De openingstijden zijn eerste en tweede
kerstdag, Nieuwjaarsdag en 7 januari en vervolgens op de zaterdagen daarna tot het moment waarop
begonnen wordt met de verwijdering van de asbest c.q. verwijdering
van grafstenen en grafbeplating en
wel telkens van 12.00 tot 14.00 uur.
Wel geldt voor het bezoek, dat de
perso(o)n(en) die toegang wenst
(wensen) tot de begraafplaats een

formulier dient (dienen) te ondertekenen waarop wordt aangegeven dat men bekend is met het risico van asbest en wat dit met zich
mee kan brengen en met het feit dat
dat risico aan de orde kan zijn op de
begraafplaats.
Door ondertekening van het formulier wordt het parochiebestuur nu
en in de toekomst gevrijwaard voor
eventuele gevolgen en aansprakelijkheden die bezoek aan de begraafplaats met zich mee kunnen
brengen. De ondertekening en inlevering van dit op naam gestelde formulier geschieden bij de aanwezige functionaris bij de begraafplaats.

De formulieren worden bewaard in
het parochiële archief. Het is tijdens
het bezoek niet toegestaan dat in
de aarde of in de grindbedden van
de graven gewerkt wordt. Het plaatsen van bloemen en dergelijke op
het graf is wel toegestaan. Er mag
uitsluitend gelopen worden op de
grindpaden en de looppaden tussen
de graven. De rechthebbenden worden van deze regeling rechtstreeks
op de hoogte gesteld. Het parochiebestuur hoopt dat iedereen zich aan
deze regeling houdt, zodat in ieder
geval een aanvaardbare oplossing is
gevonden om tijdelijk bezoek mogelijk te maken.

Jan Hazen uit Uithoorn

Wat kunnen sommige mensen toch
ongeduldig zijn, haast op het asociale af
Uithoorn - Vrijdagmorgen jl. reed ik op de Laan
van Meerwijk ter hoogte van de Ebro. Vóór mij
stopten 2 auto´s, ook een aantal fietsers stond stil.
Je kon duidelijk zien dat er iets aan de hand was.
Wat bleek nou het geval: er stonden wat zwanen
op de weg, een ervan was aan het oversteken, een
andere stond op het fietspad bepaalde bewegingen te maken, en er liepen er nog een paar op
de weg.
Kortom, iedereen hield er rekening mee. Achter mij komt een zilvergrijze Peugeot station aanrijden, deze dame of heer had duidelijk geen zin
om te wachten. Ondanks het feit dat je duidelijk
kon zien dat er iets aan de hand was, werd deze
bestuurder(ster) ongeduldig, en wachtte eigenlijk
niet eens. Nee, inhalen dus en tja… daar was dus
een zwaan aan het oversteken. We stonden daar
toch allemaal niet voor niets?

Het liep gelukkig goed af, maar voor het zelfde
geld dus niet. Trouwens, je mag daar niet eens inhalen. En omdat hij/zij de situatie niet kon overzien, want er stonden 3 auto´s voor hem/haar, is
het natuurlijk helemaal belachelijk.
Het was tegen 12.00 uur, dus duidelijk een druk
tijdstip, de scholen gaan uit, dan is het van belang
dat je het verkeer in de gaten houdt. Ik zag later
dat deze auto bij school geparkeerd stond, nee,
niet in een parkeervak, maar vlak om de hoek, ook
al zo onhandig.
Kenteken is bij mij bekend, maar daar gaat het
niet om, het gaat erom dat deze man/vrouw zichzelf hierin herkent. En ik hoop dat hij/zij de volgende keer beter op het verkeer let voordat er ongelukken gebeuren: óf met een zwaan, óf nog erger: met kinderen.
Monique Olthuis uit Uithoorn

Uithoornse kinderopvang:
Certificering Ko-totaal
Uithoorn - Nog op de valreep van 2011 hebben pedagogisch medewerkers van de Uithoornse kinderopvang hun
aanvullende VVE certificaat behaald. Al sinds 2002 wordt er bij de Uithoornse kinderopvang gewerkt aan de bestrijding van (taal)achterstanden. In het in september ondertekende 2e convenant met gemeente en basisscholen de
Regenboog en de Vuurvogel, is vastgelegd dat de methode Ko-totaal de doorgaande lijn vormt. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen een specifieke scholing. De eerste groep heeft het papiertje verdiend! Er volgen er
nog veel meer. Ondertussen heeft Puk zijn plekje veroverd op de groepen. Zie de foto’s!

Rockaoke in The Mix
Uithoorn - De Rockaoke is de laatste activiteit van 2011 in jongerencentrum The Mix! Op deze speciale
avond zal een rockband op het podium staan die bekende rocknummers speelt. De band bestaat uit
Sander Hoek - bekend van Kelly’s
Vacation - op gitaar, rockbitch Ro-

wen Hebing op gitaar,Jan-Bart Gouvenante op bas, Remco Fransen op
drums en Tim van der Laar op toetsen.
Alleen de microfoon staat ter beschikking voor het publiek! Je kunt
je favoriete nummer kiezen van een

lijst en dan optreden in The Mix als
zanger of zangeres.
Uiteraard is het ook mogelijk om
met meerdere mensen een nummer
ten gehore te brengen.
Dus altijd al eens willen optreden
met een echte rockband? Dit is je
kans! Deze speciale avond in The
Mix aan de J.A. van Seumerenlaan 1
begint om 21.30 uur en de entree is
gratis!
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Masterplan te zien bij Informatiecentrum Het Oude Dorp
(Vervolg van voorpagina)

Het team dat de zaak op de bekende manier gaat voortzetten

Afscheid van Wim en Yvonne de Keijzer

Welkom aan nieuw team
kapsalon de Keijzer
Uithoorn – De Keijzer Kappers in
Uithoorn, wie kent hen niet. Het is
een begrip in Uithoorn en omstreken. De eigenaar Wim de Keijzer
heeft 49 jaar zijn kapsalon gedraaid
met zijn team en gaat nu zelf stoppen. Ook zijn vrouw Yvonne stopt
er mee. Maar dat wil natuurlijk niet
zeggen dat de kapsalon ophoudt te
bestaan. Wim en zijn vrouw hebben in de loop der jaren een geweldig team van kapsters om zich heen

verzameld en zij hebben de zaak
overgenomen. Kapper Wim is voornamelijk herenkapper maar heeft
wel zijn damesdiploma gehaald.
Hij komt uit een echt kappersgezin
en ook zijn jongste zoon George de
Keijzer zit eveneens in het kappersvak. Op zijn 24ste heeft Wim de zaak
van zijn vader overgenomen, samen
met zijn vrouw Yvonne. De kapsalon
bestaat in inmiddels 74 jaar.

Drie jaar geleden is de kapsalon
verhuisd van het Marktplein naar de
Wilhelminakade (naast de ijssalon).
Ida en Edith werken al erg lang voor
Wim en nemen nu samen de zaak
over. Nicolette, Fenna en Danny vullen het team aan en ze hebben er allemaal erg veel zin in. Op oudejaarsdag wordt er in de zaak afscheid
genomen van Wim en Yvonne met
een gezellige afscheidsreceptie van
15.30 tot 18.00 uur.

Het Masterplan is opgedeeld in negen deelprojecten die op korte of
langere termijn ontwikkeld gaan
worden. Dat betreft de Schans, Amstelplein/Oude Dorp – waarvan de
‘knip’ in de Irenebrug en de garagevariant inmiddels ook deel uitmaakt,
cultuurcluster/Wilhelminakade e.o.,
Thamen aan de Amstel, de Waterlijn, de Vinckebuurt, hoofdontsluiting Oude Dorp, Oranjebuurt en
busbaanzone. Een omvangrijk totaalplan, waarvan wethouder Verheijen er ondanks de krappe financiële situatie stellig van overtuigd is dat
dit op (de langere) termijn gerealiseerd zal gaan worden, althans delen ervan in ieder geval. “Wij hebben
als college vooralsnog een half jaar
nodig om een sluitende begroting
op tafel te leggen om vervolgens het
startsein te kunnen geven,” aldus
de wethouder in antwoord op onze vraag hoe het er met de dekking
van het tekort van 7,6 miljoen euro op het project voorstaat. Verheijen gaf in zijn korte openingswoord
aan dat er inmiddels ook meer ‘vulling’ komt in het winkelbestand van
het Oude Dorp. Anders gezegd: de
leegstand neemt iets af ook al zou
je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Hij bedankte de stichting Oud
Uithoorn/De Kwakel voor hun inbreng in de realisatie van een setje van acht ansichtkaarten waarop
de mooiste plekjes van Uithoorn zijn
gevisualiseerd en worden benoemd.

Elke bezoeker krijgt als dank gratis
een setje kaarten mee.
Aanleiding
Na de omlegging van de N201 wil
de gemeente van het centrum van
Uithoorn een aantrekkelijk gebied
maken. Met de voorbereidingen
wordt nu al begonnen in de opzet
en uitwerking van een aantal plannen. Uitgangspunt is dat Uithoorn
aan de Amstel aantrekkelijk moet
zijn om er te verblijven, te wonen, te
recreëren en te ondernemen.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden welke grote, positieve gevolgen de omlegging van de N201
heeft voor Uithoorn. Niet alleen gaat
de leefbaarheid er met sprongen
op vooruit, het biedt ook prachtige kansen om Uithoorn mooier en
gezelliger te maken. Door het verdwijnen van doorgaand verkeer kan
van het centrum eindelijk één geheel gemaakt worden, passend bij
de schaal van Uithoorn. Om dat te
bereiken is het Masterplan Dorpscentrum gemaakt. Het biedt kaders voor gemeente, inwoners, winkeliers en ontwikkelaars bij de ontwikkeling van het centrum. Daarbij
is niet alleen gekeken naar het gebied rond de ‘oude’ N201, maar naar
het hele gebied tussen De Schans
en de Thamerkerk. Centraal daarin staat de prachtige ligging aan de
Amstel met kansen waar Uithoorn
tot nu toe te weinig gebruik van
heeft gemaakt. Er is gekozen voor
een divers, gemengd en samenhan-

gend programma waarin de deelgebieden elk een eigen accent krijgen:
wonen, winkelen, werken, recreatie, uitgaan en cultuur. Daarvoor is
samenwerking ontzettend belangrijk. De gemeente kan het masterplan niet alleen realiseren en omgekeerd hebben bewoners, winkeliers
en ontwikkelaars de gemeente nodig bij het realiseren van plannen.
Dat iedereen daarvan doordrongen is, blijkt wel uit de manier waarop het Masterplan tot stand is gekomen. Dankzij de inbreng van vele bewoners, buurtbeheer, winkeliers en organisaties ligt er nu een
masterplan waarmee het centrum
van Uithoorn de komende jaren tot
een echt centrum gemaakt kan worden. Het Masterplan geeft aan hoe
het Dorpscentrum van Uithoorn zich
de komende twintig jaar kan ontwikkelen. Het Masterplan is een integraal plan waarin bestaand beleid
en de mogelijke ontwikkelingen zijn
samengebracht. Daardoor ontstaat
meer samenhang en betere kwaliteit. Het Masterplan geeft richting
aan alle ontwikkelingen.
Aldus verwoord door de gemeente.
Wie meer wil weten over het Masterplan, de uitvoering ervan en welke deelgebieden het omvat kan
daarvoor ook terecht op de gemeentelijke website waar een en
ander vrijelijk op de PC kan worden
gedownload. Klik op Actueel, daarna op Nieuwbouw en Herinrichting,
vervolgens op Dorpscentrum.

De nieuwbouwwijk Vinckebuurt is een onderdeel van het Masterplan (Ref. Zeeman Architekten, Hoorn)

Geweldig feest in The Mix
Uithoorn - The Red 17 gaf afgelopen zaterdag voor een uitbundig
publiek een prima show weg! Eerst
was het de beurt aan Some Weird
Sin om het publiek te overspoelen
met rockachtige nummers met een
‘sexy’ randje.
Een technisch goede band die zorgde voor een prima sfeer in The Mix.
The Red 17 was naar het jongerencentrum gekomen om voor het eerst
hun videoclip te laten zien aan het
publiek. De band bestaat op de kop
af twee jaar, en het was dus ook tijd
voor een extra feestje!
De show was op sommige momenten adembenemend, mede door de
fantastische lichtshow van stageloper Dion.
Het strakke geluid en de pakkende
nummers van deze jonge Uithoornse band, bracht de vooral jeugdige bezoekers in extase, en nog lang
galmde ‘We want more’ na in The
Mix.

Roei- en Kanovereniging Michiel
de Ruyter trapt Nieuwjaarsduik af
Uithoorn - Op zondag 11 december jl. stond het team van de Nieuwjaarsduik op de kerstmarkt in Uithoorn. Hiermee is de promotie gestart voor de officiële Unox Nieuwjaarsduik bij URKV – Uithoornse
Roei- en Kano Vereniging Michiel
de Ruyter. De komende week worden de laatste voorbereidingen getroffen voor 1 januari. De organisatie van de duik in Uithoorn verwacht
75 duikers op Nieuwjaarsdag. De
Nieuwjaarsduik in Uithoorn wordt
voor de vierde keer georganiseerd.
De afgelopen jaren steeg het aantal deelnemers ieder jaar met 25%.
Weer of geen weer, er zijn leden en
niet-leden die de sprong wagen in
de Amstel. De duik gaat tot nu toe
altijd door, ook al ligt er ijs op het
water. Vorig jaar was de organisatie gedwongen om een groot wak
te maken. Met succes kon daarin de sprong, in het ijskoude wa-

ter, gemaakt worden. Deelnemers
aan de duik bij de vereniging maken kans op verschillende prijzen
van een gratis toegang tot de plaatselijke sauna tot een introductiecursus in de roeiboot of kano. Met
dank aan Unox gaat iedere deelnemer met een warme muts en vaantje naar huis.

maken. Bij de organisatie van een
echte 1 januari-duik komt nog heel
wat kijken. “Vanaf oktober zijn we al
druk aan de slag om met elkaar een
succesvolle Nieuwjaarsduik te organiseren. Enorm veel vrijwilligers zetten zich ook op de dag zelf in om het
nieuwjaarsduiken op rolletjes te laten verlopen.

Weersverwachting
Volgens de meteoroloog van MeteoVista/Weeronline.nl: “Hoewel de
zeewatertemperatuur hoger ligt dan
normaal vanwege een warme nazomer, belooft de Nieuwjaarsduik toch
weer een ijskoude duik te worden
met buitentemperaturen rond het
vriespunt”.

Van het uitdelen van mutsen en
vaantjes tot het toezien op de veiligheid door EHBO’ers; iedereen zet
zich in voor deze oer-Hollandse traditie!
Een duik staat of valt dus met de inzet van alle vrijwilligers”, aldus Pauline Gispen en Adri Tijdeman, organisatoren van de Nieuwjaarsduik
in Uithoorn bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. In Uithoorn duiken we om 12.30 uur. De
warming-up start onder begeleiding
van Jan van Leeuwen, om 12.15 uur.

Vrijw illigers
Ook dit jaar zetten honderden vrijwilligers zich in om de 85 Nieuwjaarsduiken in het land mogelijk te

Stichting AED De Kwakel ontvangt
donatie van Kwakelse Veiling
De Kwakel - Stichting AED De
Kwakel is de Kwakelse veiling zeer
dankbaar voor de mooie donatie die
bekend werd gemaakt tijdens de
avond van 25 november. Afgelopen
week overhandigde Paul Bocxe de
cheque met een bedrag van 2500,euro aan Mariska v.d. Veer van de
Stichting.
Vooral ook omdat de stichting is opgezet voor de Kwakelse gemeenschap, is het bestuur van de stichting zeer blij met deze erkenning in
de vorm van een geldbedrag. Het
bedrag is voldoende voor een AED
geplaatst in een buitenkast, die voor
alle vrijwilligers toegankelijk zal zijn.
Op deze manier schenkt de Kwakelse gemeenschap ‘zichzelf’ de eerste AED van de stichting; een mooi
idee!
De 6-minuten zone in De Kwakel,
zodat in het geval van een reanimatie binnen de eerste 6 cruciale
minuten iemand aanwezig zal zijn,
komt steeds dichterbij. Dit is ook
voor alle vrijwilligers een mooie opsteker!

Op weg naar…
Uithoorn - Wij zijn allemaal op weg. En we kunnen
er niet omheen: de kerst staat voor de deur. We zijn
onmiskenbaar op weg naar Kerstmis, of we willen of
niet.
Jongerenkoor Debuut en middenkoor Ackoord zijn
dit jaar samen op weg gegaan. Vertegenwoordigers
van jongerengroep Gida en beide koren stelden een
‘uit het leven gegrepen’ viering samen. De koren repeteerden zowel apart als gezamenlijk en projectkoorleden voegden zich bij de gelederen. Na de ‘semi-generale’ op zondagmiddag was er een sfeervol
en verrukkelijk kerstdiner. De laatste muzikale puntjes komen deze week nog op de i.
En u? U bent wellicht al druk met het materiële deel
van de festiviteiten. U heeft al een boom versierd en
een boodschappenlijstje geschreven. Weet u ook
al hoe u mentaal op weg gaat naar Kerstmis? Hier
is een eenvoudig recept. U kunt gewoon even voor
23.00 uur in de banken van De Burght aan het Pot-

gieterplein 4 te Uithoorn plaatsnemen en de sfeer
proeven.
Prachtige versiering. Mooie teksten, gelezen door de
samenstellers. Pastor Woolderink zorgt ervoor dat het
ook een waardige eucharistieviering is. Het combo
maakt van vertrouwde kerstliederen swingende meezingers. Geniet van een groot koor dat ook raad weet
met Christmas carols en moderne liederen.
Voordat u er erg in heeft is het 00.00 uur. Het kerstkind is geboren. U kijkt na afloop van de viering toch
wel even in de kerststal? Wereldberoemd in Uithoorn!
U bent dan geestelijk gevoed en kunt thuis aan de
kerststol. Geïnspireerd om Kerstmis op een dieper
niveau te ervaren …en uw levensweg welbewust te
vervolgen!
Iedereen is welkom!
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Uithoorn - Zaterdagmiddag jl
was het in winkelcentrum Zijdelwaard goed vertoeven. Nu is het
daar altijd gezellig winkelen, maar
nu hadden diverse bedrijven allerlei heerlijkheden om te proeven.
Een koekje, cakeje, warm hapje,
een voorgerechtje, een glühweintje, vruchtensapje, broodje worst,
erwtensoep of noem maar op. En
het werd gewaardeerd. Er is volop
genoten van deze lekkernijen. De
foto’s laten de gezelligheid duidelijk zien.
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2e katern
Gemeenteraad en college bezoeken
Scouting troephuis ‘St. Joannes’

Vrijwilligers Zonnebloem
in de bloemetjes gezet
Uithoorn/Amstelhoek - Afgelopen vrijdag, 16 december, zijn zeven
vrijwilligers van de Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek gehuldigd met

een gouden of zilveren insigne en
oorkonde voor hun inzet in de afgelopen 10 , 25 of 40 jaar. De jubilarissen werden gefêteerd met mu-

ziek en een warm/koud buffet, geheel verzorgd door een viertal vrijwilligers en zes leerlingen van de
praktijkschool in Uithoorn!

De Kwakel - Zaterdag 17 december bracht een afvaardiging van
de gemeenteraad een bezoek aan
het nieuwe troephuis van scouting
St. Joannes. Er zijn delegaties van
PvdA, DUS, VVD, CDA en Gemeentebelangen) en het Uithoorns college van B&W wordt vertegenwoordigd in de personen van de wethouders Levenbach en Zijlstra. Zij waren
daar op uitnodiging van het bestuur
om het nieuwe clubhuis van binnen
te komen bezichtigen. Na een welkomstwoord door Cor Onderwater
worden de beide delegaties rondgeleid door de aanwezige bestuursleden en krijgen ze ook bouwkundige uitleg van de heer Wout Verlaan die de algehele leiding van de
nieuwbouw geheel belangeloos op
zich heeft genomen. Daarna wordt
onder het genot van een kop koffie of thee van gedachten gewisseld
over de kosten van dit hele project.
Het bestuur overhandigt een gedetailleerd overzicht van alle financiën.
Dankzij heel veel zelfinbreng - ondermeer via de eierenactie en ander
‘gespaard’ geld, maar uiteraard ook
dankzij de hulp van een flink aantal
sponsoren - is er veel geld bijeengebracht om dit fraaie onderkomen
te realiseren.

worden getroffen om de akoestiek
te verbeteren. In de grote speelzaal
zit namelijk een behoorlijke nagalm.
Cor en Wout vinden dit belangrijk
genoeg om het toch even onder de
aandacht te brengen van het college en de raad. Zij doen dit middels
een officieel verzoek om het laatste
kleine gat te dichten. Zonder een
toezegging te kunnen doen, zijn de
afgevaardigden unaniem van mening dat serieus naar dit verzoek zal
worden gekeken. Alle aanwezigen
zijn erg onder de indruk hoe dit pro-

ject is verlopen in zowel bouwtechnische zin als op financieel gebied
en spreken daarover dan ook hun
waardering uit. Met name de sociale
functie die de scouting in De Kwakel heeft met meer dan 100 jeugdleden en een dertigtal leidinggevenden is al jaren een belangrijke factor voor de Kwakelse gemeenschap.
Met dit nieuwe onderkomen hopen
zij dat nog jaren te blijven.
Op de foto de afvaardiging van Gemeentebelangen na afloop van de
rondleiding.

Bespaard
Ook wordt getoond dat er enkele
tienduizenden euro’s zijn bespaard
doordat veel werk door vrijwilligers
is gedaan. Een typisch staaltje van
Kwakelse gemeenschapszin. De totale kosten zijn, op circa 5% na, binnen de begroting gebleven, dus ook
financieel kan van een fantastisch
resultaat worden gesproken. Er dienen echter nog voorzieningen te

In Amstel, Gooi en Vechtstreek:

Creatief het jaar 2012 in!
Uithoorn - De jaarwisseling staat
bekend om het maken van goede
voornemens. Of creativiteit hoog
op je lijstje staat of niet, je kunt in
de eerste week van het jaar al aan
de slag bij Joke Zonneveld in haar
atelier De Rode Draad. Op 3 januari “Spelend Schilderen, Licht en
Donker” ( 10.00 tot-13.00 uur): tekenend ervaar je licht en donker op
een bijzondere manier. Op 7 januari
“Spelend Schilderen, een Nieuw Be-

gin”(13.30 tot 16.30 uur): vanuit de
beweging ervaar je het proces van
steeds opnieuw beginnen en dat zie
je terug in je beelden. Je werkt met
houtskool, krijt en/of aquarelverf.
Ervaring gaat voor resultaat en juist
dan is er ruimte om speels tot beelden te komen, waarvan je niet wist
dat je ze in je had.
De workshops zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten per
workshop 32,50 inclusief alle ma-

teriaal, koffie, thee en iets lekkers.
Eind januari starten de cursussen
op maandag-en donderdagochtend, en op zaterdagmiddag, ‘Spelend schilderen, kleur bekennen’.
Atelier De Rode Draad is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan 86.
Uitgebreide informatie: www.jokezonneveld.nl, (ook activiteiten van
andere docenten) info@jokezonneveld.nl en 020-6418680. Het atelier
is te huur in deeltijd voor het geven
van cursussen of om zelf aan het
werk te gaan.

Golden Flame vuurwerk:

Maak ook dit jaar weer
kans op 1000 euro!
De Ronde Venen - In omstreken
is Golden Flame bekend om de verkoop van openhaardhout, paraffine haardblokken en overige brandstoffen. Na vele jaren in Vinkeveen
het bedrijf gevoerd te hebben is het
bedrijf sinds augustus 2008 gesitueerd op het nieuwe bedrijventerrein
aan de Genieweg 26 in Mijdrecht.
Sinds 2 jaar verkopen ze prachtig
consumentenvuurwerk en is Golden Flame inmiddels een begrip in
Mijdrecht.
De vuurwerk voorverkoop
is begonnen
Vanaf het begin dat Golden Flame
vuurwerk verkoopt, verkopen zij het
PYROSTAR assortiment. Deze collectie is 3 jaar geleden gelanceerd
in België en vanwege het daverende succes ook te koop bij hen in
Mijdrecht. Het PYROSTAR assortiment bestaat uit een totale aanbieding voor jong en oud. Met het
fop- en schetsvuurwerk is aan de

kleintjes gedacht. Bent u op zoek
naar mooie flowerbeds, pijlen of een
compleet pakket, kom dan kijken in
de winkel aan de Genieweg 26 of
kijk op www.goldenflame.nl.
Er is voldoende parkeergelegenheid
op hun locatie. U kunt in de winkel
bestellen en contant of per pin betalen. Ook bestaat de mogelijkheid
via internet te bestellen en te betalen via Ideal, Visa of overboeking
per bank. Tot en met 28 december,
tot 15.00 uur, kunt u via internet bestellen met 10% korting. In hun winkel kunt u t/m 28 december, tot
16.30 uur, profiteren van deze korting. Het voordeel van vooraf bestellen is dat je zeker krijgt wat je besteld hebt en je profiteert van 10%
korting. Tijdens de verkoopdagen
bestaat de mogelijkheid dat een artikel tijdelijk uitverkocht kan zijn.
In de online webshop kunt u van verschillende artikelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo krijgt u een goede
indruk van de diverse aangeboden

producten welke van hoogwaardige
kwaliteit zijn. De locatie van Golden
Flame is zeer gemakkelijk te bereiken. Het industrieterrein ligt aan de
Industrieweg en het biedt voldoende parkeergelegenheid.
Bestel en maak kans op 1000,- euro
Jaarlijks wil Golden Flame zijn klanten de gelegenheid bieden om kans
te maken op 1000,- euro. Bij besteding van elke 50,- euro aan vuurwerk kunt u op een bon uw naam,
adres en overige gegevens invullen.
Dit doet u bij het afhalen van uw bestelling. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook al hebt u tijdens
de voorverkoop dagen besteld. Na
de verkoopdagen, in het begin van
januari, zal er onder toeziend oog
van een notaris een winnaar getrokken worden uit alle bonnen. De
winnaar ontvangt 1000,- euro. Zelfs
in deze tijd van crisis denkt Golden
Flame met u mee!
Win kaarten voor de
Hollandse Avond of voor het
NewYear Dance Event
Tevens maken alle klanten die in
de voorverkoop een bestelling hebben gedaan van minimaal 20,- euro
kans op 2 kaartjes voor de Hollandse Avond op vrijdag 30 december
of op 2 kaarten voor het NewYear
Dance Event op 31 december in de
feesttent te Mijdrecht. Golden Flame
geeft in totaal 20 kaarten weg.
Openingstijden voorverkoop
Maandag t/m donderdag
9.00 - 16.30 uur
Vrijdag
9.00 - 15.30 uur
Zaterdag
9.00 - 12.30 uur
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

Efficiëntere afvalwaterketen door
samenwerking gemeenten en waterschap
Regio - Klimaatverandering zorgt
voor extremere buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties
overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer
waardevolle stoffen uit afvalwater
terug te winnen. En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen, waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk zijn. Overheden
worden daardoor uitgedaagd die
watercyclus effectiever te beheersen als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met als resultaat het voorkomen van wateroverlast, zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft en een beperkte tariefsontwikkeling.
Vijftien gemeenten uit de regio’s
Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan daarom vanaf 2012 met
elkaar en het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht samenwerken aan inzamelen, transport en zuiveren van

afvalwater. Op 12 december hebben
de gemeenten en het waterschap
een intentieverklaring ondertekend
om hun afspraken te bevestigen.
Afstemming
De taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De samenwerking die
nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten nog beter op elkaar af te
stemmen om daarmee de kosten
te beperken. In de Amstel-, Gooien Vechtregio gaan de gemeenten
en het waterschap dit doen door in
2012 een aantal concrete projecten
aan te pakken. Tegelijk wordt bekeken hoe ze al hun taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in
de toekomst het beste kunnen organiseren.

De projecten waarmee de samenwerking start leveren meteen goede voorbeelden op van de uitdagingen die er bestaan. Eén ervan is het
starten met een gezamenlijke neerslagmeting, om te bekijken wat de
gevolgen van extreme neerslag zijn
voor de rioolstelsels, bergbassins,
overstorten en zuiveringsinstallaties
in de hele regio. Ook wordt meteen
begonnen aan het opstellen van een
gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor effectiever kan worden opgetreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of
extreme weersomstandigheden.
Plan is in 2012 de samenwerking
verder te formaliseren door de intentieverklaring om te zetten in een
samenwerkingsovereenkomst.
De deelnemende gemeenten zijn
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Bussum, De Ronde Venen, Diemen,
Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht,
Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Ondertekening van de intentieverklaring met de verschillende wethouders en dagelijks bestuurder van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht.

Stichting De Kwakel
Toen & Nu genomineerd
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu is genomineerd voor de
Geschiedenis Online Prijs 2011 en
nodigt iedereen uit om een stem
uit te brengen via de homepage
van www.de-kwakel.com Het zou
een mooie erkenning zijn voor deze stichting met haar unieke site.
Stemmen kan tot 10 februari 2012.
Verder heeft Stichting De Kwakel Toen & Nu onlangs weer nieuwe items op haar website geplaatst.
In de rubriek Andere Tijden zijn

verschillende onderwerpen bijgeplaatst, waaronder het gefilmde
Bevrijdingsfeest en de kermisoptocht uit 1976. Deze twee korte filmpjes zijn tot algeheel genoegen tijdens de Nostalgische Avond vertoond. In de rubriek Fotoalbum De
Kwakel zijn fotoreportages te zien
van o.a. het Polderfeest, de sloop
van de Boterdijk en de Open Dag
van ThamerThuis. In de Archiefdoos treft u nieuwe krantenknipsels
die de stichting uit archieven heeft

opgedoken. Wist u trouwens dat u
activiteiten van uw club of vereniging op de website kunt laten plaatsen? U typt zelf de tekst en Stichting De Kwakel Toen & Nu plaatst.
Zij houden zich wel het recht voor
om teksten te wijzigen of te weigeren wanneer daar aanleiding toe is.
Het bestuur van de stichting wil ook
nu weer alle donateurs, sponsors en
vrijwillige medewerkers hartelijk bedanken voor hun steun in 2011 en
wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2012 toe. Nog
één verzoek: willen donateurs die
de voorbije week geen e-mail van
het bestuur van de stichting hebben
ontvangen dat via de mail de stichting laten weten?
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Vierde ronde bij
Bridgeclub ABC

Winst voor AKU bij de
Linschotenloop
Regio - Werd de editie van 2010
nog afgelast door de sneeuw, dit
jaar is de jaarlijkse Linschotenloop
wél van start gegaan. Onder mooie,
maar winderige weersomstandigheden, werd om 13.30 uur het startschot gegeven voor de ½ marathon.
Op het prachtige parcours werd er
door AKU- en Steenbok RunningTeam atleten goed gepresteerd. Er viel
winst te noteren voor Harry de Boer
van AKU in de catagorie veteranen
45+ met een mooie tijd van 1.18,23.
Eveneens de hoogste plek op het
ereschavot was er weggelegd voor
Jolanda ten Brinke. Deze voedingsdeskundige van het Steenbok RunningTeam en AKU atlete legde in
een moeilijke race, waar de eerste
4 km tegen de sterke wind in gelopen moest worden, beslag op de
eerste plaats in de categorie 35+ in
een toch wel mooie 1.27,24. Mooie

prestatie, zeker gezien het feit dat
er de afgelopen weken voorzichtig getraind is om een kuitblessure
te voorkomen. John van Dijk kwam
eveneens uit in de categorie 35+,
maar dan bij de mannen, en werd
keurig 7e in een tijd van 1.16,26.
Ook Freek Koersvelt was dik tevreden over zijn optreden. Hij is in training voor de marathon van Rotterdam van 15 april 2012 en had de
laatste weken wat last van achillespees probleempjes. Gelukkig zijn
die nu achter de rus en hij was blij
met zijn 1.27,51 op deze halve.
Ook Steenbok RunningTeam atleet
Marcel Pool had de laatste periode
wat ongemakken, maar presteerde
naar behoren op de 10 km. De eerste 5 legde hij af in 16.44, maar vervolgens volgde wat verval in snelheid, waardoor zijn eindtijd 34.32
was waarmee hij 6e werd.

Spannende 1e damesavond
Quakeltoernooi
De Kwakel - Zes damesteams streden afgelopen zaterdag op de 1e
damesavond van het Quakeltoernooi om twee finaleplaatsen. De
avond begint met de wedstrijd van
Papagallo tegen OLV. Papagallo begint meteen al met 3 veldspeelster
door een vroege blessure en een
te late wissel. Resulteert meteen
in een 0-1 achterstand. Papagallo
komt dit niet meer te boven tegen
het slim combinerend OLV. Eindstand 2-4 voor OLV. DVSA dames
uit Amerongen tegen de Futsalmutsen is een wedstrijd met bijna alleen
maar tieners in het veld.
Met veel loopvermogen en het spel
dat alleen maar op en neer gaat is
het een zeer behoorlijke wedstrijd
voor de neutrale toeschouwers. De
Futsalmutsen komen snel op voorsprong gevolgd door een technisch
hoogstandje van de dames van DVSA. Die gelijke stand kunnen ze een
paar minuten vasthouden, maar dan
is het toch weer de Futsalmutsen
die de leiding nemen en kan uitlopen naar 3-1.
CSW
CSW begint haar 2e wedstrijd meteen goed, nadat de eerste verloren
was gegaan in de laatste seconden.
Na een schitterende aanval worden
de DVSA Dames snel op achterstand gezet. Na het lang spannend
te hebben gemaakt om niet uit te lopen wordt uiteindelijk toch verdiend
door CSW gewonnen. De winnende ploeg bij de wedstrijd tussen G.
Semp Trosrozen en OLV mag zich
na 2 speelronden de koploper noemen van de avond. G. Semp Trosrozen laat meteen zien dat ze deze
avond zouden kunnen winnen, door
snel de 1-0 te scoren. De geroutineerde vrouwen van OLV proberen
door middel van korte snelle combinaties tot scoren te komen. Hier-

paar had een kleine inzinking, maar
is daar geloof al uit.
B-lijn:.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen en
Roelie v.d.Voorden met maar liefst
68,00 %, zeer sterk gespeeld dit
keer. Tweede werd het paar Greet
van Diemen en Nel Groven met
61,25 %, met dit paar moet nog gedegen rekening gehouden worden.
Derde is het echtpaar Henny en Lucas v.d.Meer met 59,00 %, dit is een
paar dat als het even mee zit de
sterren van de hemel kan spelen.
De competitiestand
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de
Jong en Roel Knaap eerste met een
gemiddelde score van 64,07 %, zij
staan al bijna 10 % los van de volgers. Tweede zijn Nel Heilmann en
Hetty Houtman met 54,66 % en
derde het echtpaar Leny en Jan
v.d.Schot met 53,82 %. De volgers
zullen er nog hard aan moeten werken om de achterstand iets dragelijker te maken.
B-lijn
In de B-lijn heeft het paar Ada Groenenwegen en Roelie v.d.Voorden de
leiding overgenomen met een gemiddelde score van 58,80 %, tweede is het echtpaar Tilly en Arnold
van Dijk met 57,36 % en derde het
echtpaar Henny en Lucas v.d.Meer
met 57,17 %. Hier zijn de verschillen
nog uiterst klein, maar na de vierde plaats valt er toch wel een gaatje.
Volgende week is de Kerstdrive in
De Hoef en daarna wordt er twee
weken niet gespeeld.

tegenover staan de snelle uitbraken
van de jonge dames van G. Semp
Trosrozen. Dan zal je natuurlijk altijd zien. De wedstrijd eindigt in een
gelijkspel, 2-2.
Papagalo
Na 3 speelrondes waren het de
teams van Papagallo, OLV & G.
Semp Trosrozen die voor de bovenste 2 plekken zouden gaan strijden.
De Futsalmutsen en CSW waren
nog niet uitgeschakeld, maar moesten dan wel de laatste 2 wedstrijden
winnen om nog kans te blijven behouden op een finaleplek. De winnaar van de wedstrijd Papagallo &
G. Semp Trosrozen was dan ook een
toppertje en zou de eerste finalist
moeten opleveren. G. Semp Trosrozen komt halverwege de wedstrijd
op voorsprong na een doelpunt van
een van de zusjes Helling, en even
later verdubbelen ze die voorsprong
zelfs. Dit is echter de spannendste
wedstrijd van het toernooi, want Papagallo komt knap terug tot 2-2 en
3 minuten voor tijd word de bal zelfs
via de kluts in eigen doel gewerkt
waardoor Papagallo de eerste finalist is.
OLV
In de laatste wedstrijd van de avond
doet OLV wat het moet doen, namelijk niet te ruim verliezen van CSW.
Sterker nog, ze spelen gewoon netjes 0-0 en zij gaan dus als 2e finalist
door naar de finale-avond die op 11
februari gespeeld wordt. De tweede
damesavond staat op het programma voor 14 januari, maar op 7 januari wordt het Quakeltoernooi alweer
hervat met een herenavond waarin
de teams van Bolle Pouw II, De begonia’s, KDO onder de 18, Stip Reizen en Fico het tegen elkaar opnemen. Dit belooft een goed begin
voor het nieuwe jaar en mooie voetbalavond te worden.

Eenvoudige winst voor
jeugd van Space Shuttle
Uithoorn - Afgelopen zondag
speelden de beide teams van badmintonvereniging Space Shuttle
weer thuis in sporthal de Scheg. Bij
het seniorenteam was er nog even
twijfel of vaste kracht Henny Sahetapy mee zou kunnen spelen vanwege een recente blessure, maar
gelukkig was hij voldoende hersteld
om de volledige wedstrijd tegen Almagest mee te doen. Hij werd bijgestaan door Peter de Rijk, Mathe
Jonkergouw, Edwin Schootemeijer
en Alexander Popma. Alexander en
Mathe hadden veel moeite met hun
tegenstander en verloren in twee
sets, hetzelfde verhaal ging op voor
Edwin en Peter. Alexander had weinig moeite met zijn tegenstander
en ook Mathe won door goed spel
zijn enkelpartij. Misschien had Henny stiekem toch nog een beetje last
van zijn blessure, want hij verloor
net als Edwin zijn enkelpartij. Pe-

Regio - Donderdag 15 december
speelde we de vierde ronde van de
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
De vierde ronde is eigenlijk een
pre-kerstdrive, de laatste competitieronde voor de Kerst. Voordat het
bridgen begon, kwam de voorzitter
met wat mededelingen. Zo was er
een brief ontvangen van Piet Prins,
waarin hij iedereen bedankte voor
het meeleven en ook iedereen fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling toewenste. Deze brief werd
door de leden zeer op prijs gesteld.
Ook kwam de voorzitter nog met
de mededeling dat volgende week
22 december de Kerstdrive gehouden wordt in de Strooppot in de
Hoef (op speciaal verzoek van Bep
Soppe, die ook eens een thuiswedstrijd wilde bridgen ) en de aanvang
is om 9.30 uur. Hij was zeker bang
dat er iemand in de vereniging is die
dat zou vergeten. Tevens werd nog
meegedeeld dat het buurtnest een
winterstop heeft ingesteld en dat
er dus op 29 december en 5 januari niet gebridged wordt. Toen kon
het bridgen aanvangen. Er werd aan
15 tafels gebridged. Acht in de Alijn en zeven in de B-lijn, helaas een
stilstaande ronde in de B-lijn
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 63,13 %, dit paar gaat als
een speer. Tweede werd het paar
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met 59,25 %, dit paar ontliep
in de eerste cyclus de degradatie
uit de A-lijn net, maar liet nu toch
wel zien dat dit terecht was. Derde
werden het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 58,70 %, dit

ter en Alexander wonnen hun dubbelpartij met redelijk gemak en ook
Edwin en Mathe sloten hun dubbelpartij met winst af waardoor het
team uiteindelijk met een 4-4 gelijkspel op zak toch nog tevreden naar
huis ging. Het jeugdteam werd vertegenwoordigd door Lotte Vork, Juna Somers, Susan Blaauw en Wouter Tas en Joeri van Diemen verving de geblesseerde Vincent. Joeri en Wouter wonnen net als Juna
en Lotte door prima spel hun dubbel. Wouter, Juna en Susan speelden heel beheerst en wonnen hun
enkelpartijen met grote cijfers. Joeri moest flink aan de bak tegen een
gelijkwaardige tegenstander, ondanks zeer goed spel verloor hij
maar net in drie sets. De mixpartijen van Lotte en Wouter en Susan en
Joeri werden ruim gewonnen wat
resulteerde in een niet onverdienstelijke 7-1 overwinning.

Biljartclubs Cens 1, Paddestoel
3 en Cens 1 stijgen met stip
Regio - Deze week behaalde Cens
1 op APK-3 een volle 9-0 winst. De
mannen uit Nieuwer Ter Aa konden dat vuurwerkbrandje van Cens
niet blussen. Ook Paddestoel 3 was
thuisspelend in de winning mood.
Tegenstander Cens 2 kreeg geen
voetje tussen de deur. Bobs Bar
ziet de lichtjes van kerst al branden ze wonnen met een maximale winst van 9-0 in een thuiswedstrijd tegen de gasten van Springbok 2 uit De Hoef. De Kromme Mijdrecht 2 liet het laatste kaarsje tegen
De Schans uitwaaien, het werd 4-5
in het voordeel van De Schans. Ab
Augustin van de Kromme Mijdrecht
was de ster van de avond, was tegen kopman John Beets in slechts
16 beurtjes uit.
De Kromme Mijdrecht 2 kwam tegen koploper Dio tot 2-7. De druk
was goed opgevoerd want het waren spannende partijen. Dio blijkt
standvastig. De Kuiper/van Wijk
kreeg het tegen Nieuwer Ter Aa
zwaar te verduren. De poldergeesten ontkurkten heftig, het werd 2-7
voor APK-Mijdrecht 4. De Merel/
Heerenlux 1 verloor met 3-6 van De
Paddestoel 2. Arie van Vliet van De
Merel liet Pim de Jager in 12 beurt-

jes verbijsterd achter. Pim kwam tot
slechts 15 van z,n 53 te maken caramboles. Ook de hoogste serie
van de week ging naar de oud-botenbouwer, hij liet een serie van 14
op de score noteren waarna de arbiter de partij voor hem afsloot. De
nabeurt voor Pim leverde geen enkele productie. Stieva Aalsmeer is
op z,n return Bernard Enthoven en
Lucia Burger behaalde een keurige 4-5 tegen De Vrijheid-Biljartmakers. Lucia was in slechts 19 beurten uit en kwam tot een mooie serie van 7. Bert Loogman van de Vrijheid won in 24 beurten van Derk
Bunders, Derk kwam niet in z,n
spel. De Paddestoel 1 behaalde een
mooie 7-2 op De Merel/Heerenlux
3. Hans Bras, Alan Knightley en Rohan Janmaat deden het voor de De
Paddestoel terwijl Cor van Wijk de
eer voor z,n team de Merel 3 hoog
hield. APK-Mijdrecht 1 verloor met
2-7 van De Merel/Heerenlux 2. Cor
Ultee wist de enige 2 punten voor
z,n team APK 1 te koesteren want
de resterende 7 punten gingen in
de auto mee naar Vinkeveen. Gijs
van der Vliet, Wim van der Linden
en Benno de Rooij eiste dat aandeel op.

Gezellige kijkles G-Judo
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 13
december was er gelegenheid om
eens een kijkje te nemen voor ouders, begeleiders en belangstellenden bij de G-Judo van Judo Ryu
Kensui. (G-Judo wordt gegeven aan
mensen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking) Het was gezellig druk! 10 judoka’s op de mat
en een grote groep langs de kant.
Deze les was een kans om te laten
zien hoe en waarmee ze bezig zijn
met deze speciale groep judoka’s.
Gezelligheid staat voorop, maar ze
lieten eenieder verbaasd staan met
de aangeleerde worpen. Zichtbaar
gespannen demonstreerden de GJudoka’s allerlei technieken. Het

publiek was erg te spreken over de
vorderingen en het plezier van de
judoka’s. Na de les werd de hele
groep in het Grand Café getrakteerd
op koffie met wat lekkers! Het was
nog lang gezellig! De trainers waren
er erg tevreden over, maar ook zeer
trots op hun judoka’s. Zo is er voor
eenieder die wil judoën les op maat!
Wilt u eens komen kijken? Of meer
informatie over deze judoschool dan
bent u van harte welkom! Judo Ryu
Kensui is gevestigd binnen Sport
& Health Club Amstelhof aan de
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
Meer informatie kunt u vinden op
www.judoryukensui.nl.

Foto vlnr: de bondscoach, Tim van de Poel, Quin Wester, Jeffery de Zwaan en
Sven Groen.

Darter Tim had wat last
van de zenuwen
Uithoorn - Helaas is de Zuiderduin Masters 2011 voor Tim minder afgelopen, mede door de spanning van alle camera’s. Zijn eerste
wedstrijd begon Tim goed, hij won
de eerste leg maar daarna hadden
de zenuwen de overhand. Bij de 2e
wedstrijd, die werd gespeeld op zaterdagavond, verloor hij helaas met
4-0. Tim is inmiddels een ervaring

rijker en is heel blij met zijn trouwe
sponsor Huub van Vliet uit De Kwakel en de extra sponsor voor dit grote toernooi Wahlen & Jongkind uit
De kwakel.
Zondag was de gesloten Nederland, uiteraad was Tim daar ook
aanwezig. Hij heeft zich deze zondag weten te plaatsen in het Nederlands Jeugdteam.

Lucky Stable rijdt voor KiKa
De Ronde Venen - Op vrijdag 30
december zal Lucky Stable net als
voorgaande jaren weer een sponsorspringwedstrijd
organiseren,
waarbij de kerstsfeer niet ontbreekt. Het springparcours zal aangekleed worden met planten en bomen die ter beschikking gesteld
worden door Tuincentrum de Huifkar uit Mijdrecht, dat door Lucky
Stable hiervoor hartelijk bedankt
wordt. Lucky Stable gaat er van uit
dat het een zeer succesvolle en gezellige dag wordt! Iedereen die bij
Lucky Stable op de manege rijdt en
kan springen mag meedoen aan deze springwedstrijd. Elk jaar zetten ze
zich met z’n allen in voor een goed
doel. Dit jaar hebben zij ervoor ge-

kozen om KiKa te steunen. KiKa
(Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de
zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld
therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en
genezing van kinderkanker. Minder
pijn en strijd. En meer genezing en
kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw
steun vraagt. Want kinderen met
kanker worden liever gisteren beter
dan vandaag.
Op deze dag is iedereen welkom
om de wedstrijd bij te wonen, KiKa
te steunen of om gewoon eens op
de manege te komen kijken.
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Zaalvoetbal 1: Legmeervogels plaatst zich
eenvoudig voor volgende bekerronde

Lekker op de step!
Met de stepgroep
Uithoorn - Steppen is laagdrempelig, kent weinig blessures en is een
zeer betaalbare sport om te beoefenen. Het kan bij Stepgroep Uithoorn!
Een enthousiaste groep steppers is
wekelijks onder deskundige leiding
van Erik Wolbers aan het steppen,
tussen de weilanden door, langs de
Amstel of de Kromme Mijdrecht.
Elke dinsdag avond (van 19:00 uur
tot 20:00 uur) trainen leden van de
Stepgroep Uithoorn ‘door weer en
wind’ op recreatief, maar ook op
wedstrijd niveau. De Stepgroep Uithoorn verzamelt net iets buiten Uit-

hoorn, bij boerderij ‘Blik op de wei’
(Ringdijk 2e Bedijking 33, Mijdrecht). Het komt echter ook voor
dat trainingen op een andere locatie starten. De stepgroep is op 26
maart 2011 van start gegaan en is
op zoek naar nog meer enthousiaste steppers. Lijkt het u leuk om
mee te doen? Bent u 18 jaar of ouder? Neem dan contact op via www.
stepgroepuithoorn.nl of via mail:
steppen@stepgroepuithoorn.nl.
Heeft u nog geen step? Dan regelt
de stepgroep Uithoorn tegen zeer
lage kosten een huurstep. Tot snel!

Een lach en een traan bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De zesde en beslissende zitting van de 1e paren competitie leverde strijd op tot het voor
sommigen bittere einde. In de Alijn viel het doek voor Froukje & Rini Tromp, Anton Berkelaar & Wil van
der Meer, Anne Tolsma & To van der
Meer en Gerda van Liemt & Els van
Wijk.
Deze paren moeten het verloren terrein in de B- lijn weer zien terug te
winnen. De winst was deze avond
voor Joop van Delft & Dick Licht
met een score van 58,33%, waarmee ze Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister, die 55,83% behaalden, nu eens voor bleven. Jan Egbers & Ben Remmers werden derde met 54,17% en Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst spoelden de nare bridgesmaak van het afgelopen
weekend weg als keurig vierde met
53,33%. Cees & Ruud behaalden
met afstand de eindzege van deze
eerste ronde met een totaal over 6
zittingen van maarliefst 59,21% gemiddeld, hulde! In de B- lijn was de
lach voor Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw, Tom de Jonge &
Herman Vermunicht, Floor Janssen
& Tonny de Jonge en Wouda Roos
& Gijs de Ruiter, die tot de hoogste
regionen doorstootten. Pikant detail
was de allerlaatste plaats van Floor
& Tonny deze avond, maar ze konden het hebben. Het zegt wel iets
over de sterkte van de B paren, die
zijn dus aan elkaar gewaagd.
Tranen
De tranen waren voor Heleen &
Mees van der Roest, Hans & Son-

ja Selman, Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman en Lous Bakker & Debora van Zantwijk.
De tweede plek van Lous & Debora
met 55,83% en de vierde van Hans
& Sonja met 53,75% in deze laatste zitting mochten dus niet meer
baten. Eerste werden Marianne &
Huub Kamp met 56,67% waar vooral
het laatste “passpel”, waarop zij als
enige niet pasten en daardoor Heleen & Mees de das om deden, debet aan was. Echt een voorzitter met
hart voor zijn leden! Wouda Roos
& Gijs de Ruiter werden derde met
54,17% en laveerden zo dus vrij onopvallend naar een promotie plaats.
In de C- lijn de bloemen voor Marjan & Jan Wille, Tini Geling & Jo Wevers, Tini & Johan Lotgerink en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar. Klaas
Verrips & Anneke de Weerdt deden
nog een ultieme poging als eerste,
maar 59,90% was niet genoeg. Mieneke Jongmans & Anneke Wijmans
werden tweede met 54,69% en Tini
& Johan derde met 52,40%. Elly Belderink & Ans Voogel sloten deze zitting af als vierde met 50,31%.
Lekker ontspannen
Op 21 december de kerst drive om
eens lekker te kunnen ontspannen
en dan op naar het nieuwe jaar met
nieuwe kansen.
Wilt u deze ook benutten, kom dan
spelen bij Bridgevereniging de Legmeer. Vanaf 4 januari elke woensdagavond in de barzaal van sporthal De Scheg aanvang 19.45 uur. Info e-mail: gerdschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Legmeervogels A1(zo) al 8
wedstrijden op rij ongeslagen
Uithoorn - Zondagmorgen 08:30
vertrokken vanaf de “vogels”richting
Diemen. Met 12 man aangetreden
voor de laatste competitiewedstrijd
voor de winterstop. Bij het betreden
van het veld bleek al snel dat Diemen 9(negen) man uit hun A1 had
opgesteld om maar punten te kunnen afsnoepen van de LMV. Echter
de Legeermannen lieten zich niet
uit het veld slaan en waren fit en
vooral gebrand op weer een overwinning. Het hele veld wordt gebruikt, er wordt lekker getikt en het
regent corners voor LMV. Eén probleem waar we niet tegen bestand
waren. Een partijdige scheidsrechter. Echt voor ieder wissewasje werd
er tegen Legmeervogels afgefloten.
Dat was heel vervelend. Ondanks
dit smetje wisten ze uiteindelijk via
schitterende passes Jessine in stelling te brengen die snoeihard inschoot, 0-1 voor de Legmeervogels.
Dit was ook de ruststand. Lu had in
de eerste helft een blessure opgelopen waardoor Klaas (net terug van
een blessure) de tweede helft kon
invallen. Hij was direct lekker fanatiek en Diemen had daar echt problemen mee. We zijn vaak bij het
doel geweest, één doelpunt werd
afgekeurd en een andere bal kwam
op de lat. Het wilde ons niet meezitten om nogmaals te scoren.Uit-

eindelijk wist Diemen zelfs te scoren en werd het 1-1. De scheidsrechter kreeg steeds minder grip op
de wedstrijd waardoor het grimmig
werd in het veld. Gelukkig waren de
speelminuten bijna voorbij en floot
hij voor het eindsignaal. 1-1.Legmeer sterspeler was Mohamed El
Farrad die in zijn “nieuwe”positie
rechtsback mocht optreden.
Hij zal binnenkort moeten strijden
om deze fraaie positie met Guido
Limburg, die hopelijk na de winterstop weer hersteld is .
Ze zijn met hun team nu opgerukt
naar de 4e !! plaats in de poule.

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 16
december stond een bekerwedstrijd
op het programma voor het eerste zaalvoetbalteam van Legmeervogels, dat in de competitie uitkomt in de 1e klasse. Tegenstander
deze avond was Plein83 5 dat uitkomt in de 2e klasse. Legmeervogels had aan een gelijkspel genoeg
om naar de volgende ronde te gaan,
maar men ging uiteraard voor een
overwinning deze avond. De spelers
die het moesten gaan doen waren
Stefan van Pierre, Sjors de Hollander, Mels Bos, Jordi en Jasper van
Gelderen, Tim Mollers en Ibrahim el
Ahmadi als invaller.
De 1e helft begon later omdat de
scheidsrechter maar niet kwam opdagen. Na 10 minuten te hebben
gewacht werd besloten om de vlagger van Legmeervogels, Sven Kuit,
te laten fluiten. Anders kon er niet
gespeeld worden. Ook was het publiek in grote getale aanwezig om
het 1e team van Legmeervogels te
ondersteunen, veelal met veel kabaal. Van het begin af aan werd
duidelijk dat Legmeervogels de veel
betere ploeg was dat als een echt
team voetbalt. De tegenstander bestond uit individueel technische
spelers die vaak voor eigen succes
gaan en altijd maar een actie willen
maken, maar geen team vormen.
Doelpunt
Toch kwam Plein83 een paar keer
dichtbij een doelpunt, maar stond
de paal of keeper Jasper van Gelderen een doelpunt in de weg. Legmeervogels creëerde ontzettend
veel kansen, maar de keeper of lat
voorkwamen een doelpunt. Uiteindelijk werd de ban gebroken in de
7e min door Stefan die er op aangeven van Ibrahim 1-0 van maakte. Vijf
minuten later werd het alweer 2-0
toen een afvallende bal van de te-

genstander in de voeten van Ibrahim terecht kwam en hij dit buitenkansje zeer fraai afrondde. In de 14e
min volgde een technisch hoogstaande zaalvoetbalactie tussen
Stefan en Mels, die de tegenstander simpel wegtikten door de bal
drie keer in 1 keer te raken, waarbij
Stefan de laatste was die het karwei
mocht afmaken, 3-0. Het ging allemaal wel heel makkelijk, maar toch
volgde de aansluitingstreffer, doordat een schot van de tegenstander
van richting werd veranderd en Jasper op het verkeerde been stond,
3-1 in de 16e min.

in zijn handen en zag Stefan zich
goed vrij lopen. Hij gooide de bal in
de voeten van Stefan en hij wist hier
wel raad mee, 6-1 in de 2e min.
Helaas ontstond door het vervelende harde spel van de tegenstander
en hun frustraties een relletje tussen keeper Jasper van Gelderen en
een tegenstander, waarbij er wat
geslagen en geschopt werd. Maar
gelukkig gingen Jasper en de rest
van het team daar niet te veel in
mee en werd de boel langzaam gesust. Legmeervogels is er te professioneel voor om mee te gaan in dit
soort zinloze acties.

Tegenstander
Maar Legmeervogels ging door met
haar goede spel, waarbij de tegenstander alleen kon ingrijpen via zeer
grove overtredingen. Bij een aanslag op de benen van Stefan van
Pierre had de speler geel moeten
krijgen, maar Sven besloot niet in
te grijpen. Daarna werd de sfeer
wat grimmiger vanwege het harde
spel van de tegenstander en moest
de scheidsrechter uitkijken dat het
niet uit de hand ging lopen. Legmeervogels bleef kalm en liet zich
niet uit de kast lokken. In de 20e
min werd door een zeer snel uitgevoerde counter de 4-1 op het scorebord gebracht. Stefan bracht Ibrahim in stelling en deze rondde op
zijn beurt simpel af. De volgende
min kreeg Legmeervogels terecht
een vrije trap. Stefan ging achter de
bal staan en schoot de bal hard en
onhoudbaar binnen, 5-1. Dit was tevens de ruststand.

Walk over
De rest van de 2e helft werd een
walk over voor Legmeervogels. De
spelers van de tegenstander deden
alles voor eigen succes en gingen
met z’n allen naar voren, waardoor
hun verdediging totaal weg was.
Voor Legmeervogels was het daardoor simpel voetballen en werd de
wedstrijd met gemak uitgespeeld
met een aantal zeer mooie aanvallen en acties. De mooiste was van
Mels Bos, die probeerde met een

De 2e helft was eigenlijk eenrichtingsverkeer. Legmeervogels was
de veel betere ploeg en aanval op
aanval volgde richting het doel van
Plein83. Al snel volgde dan ook de
volgende treffer. Jasper had de bal

weergaloze omhaal de keeper kansloos te laten. Helaas ging deze inzet
net langs het doel. De score werd
vervolgens simpel uitgebreid van
de 5e tot de 24e min naar een 141 voorsprong door 5 goals van Stefan van Pierre, 2 goals van Mels Bos
en 1 goal van Sjors de Hollander. Zo
werd het een simpele avond voor
Legmeervogels dat veruit de beter
ploeg was. Voor de statistieken kon
de tegenstander ook nog wat terug doen, 14-2 in de 25e min. Man
of the match deze avond was Stefan van Pierre die met 8 doelpunten en een aantal mooie acties het
publiek niet teleurstelde. Legmeervogels kan nu met een goed gevoel
de winterstop in gaan met plaatsing
voor de volgende ronde van de beker en een mooie 2e plaats in de
competitie, met drie punten achterstand op koploper Voorland. De
doelstelling om te promoveren naar
de Hoofdklasse is dus nog steeds
haalbaar. De volgende competitiewedstrijd na de winterstop vindt
plaats op vrijdag 20 januari thuis in
sporthal De Scheg tegen Os Lusitanos 1 om 21.05 uur.

Kom naar de Instuif!
De Kwalk el - Op de laatste vrijdag
in de kerstvakantie (06/01/`12) zal
de sporthal van KDO omgetoverd
worden tot een sport & speltempel voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Tijdens de Instuif kunnen de kinderen aan uitdagende activiteiten
deelnemen zoals springen op het
springkussen, turnen, dansen, zingen, voetbal, basketbal,levensgrote
spellen en nog veel meer. Het programma is zo leuk, dat je het niet
wilt missen!
Instuif
De Instuif begint om 12.30 uur (vanaf 12.15 uur zijn de deuren geopend)
en om 15.00 uur is het weer afgelopen. Je bent vrij om te komen en te

gaan wanneer jij wilt. Het kost maar
2 euro per kind en daarvoor krijg je
ook nog limonade en fruit (gesponsord door Goudreinet Zijdelwaardplein) . Voor de ouders is de kantine geopend, zodat u warm en droog
op uw kind(eren) kan wachten.
Dus heb je zin om je lekker uit te leven met je vriendjes in de kerstvakantie? Kom dan vrijdag 6 januari in
sportieve kleding naar sportvereniging KDO (vuurlijn 51, de Kwakel)!
Het dragen van binnensportschoenen is verplicht.
Meer informatie via: de combinatiefunctionaris sport: marcella@obsdekajuit.nl. We hopen je te zien!

Voetballers beginnen aan
de winterstop

Qui Vive Jongens 8E1 wint
Mak Edel zaalhocketoernooi!
De Kwakel - Zaterdag 17 december jl. speelden de jongens van Qui
Vive 8E1 hun eerste zaalhockeywedstrijden tijdens het Mak Edel
toernooi in Haarlem.
Dit is een toernooi om kinderen
uit de E-jeugd kennis te laten maken met zaalhockey. De reguliere zaalcompetities beginnen namelijk pas vanaf de D-jeugd. De jongens van Qui Vive 8E1 hadden al
eens in de zaal getraind, maar nog
nooit een echte zaalhockeywedstrijd gespeeld. Op het veld hadden
ze, tijdens de laatste competitie, alle wedstrijden gewonnen; hoe zal
dat in de zaal gaan? Nou, dat ging
hartstikke goed! De eerste wed-

strijd was tegen Rood-Wit uit Aerdenhout. De jongens hebben hard
gewerkt en wisten deze wedstrijd
met 3-1 te winnen. Daarna stond er
een wedstrijd tegen De Terriërs uit
Heiloo op het programma. Ook dit
team werd met 3-1 verslagen. De
derde en laatste wedstrijd was tegen onze “buren” uit Mijdrecht, die
wedstrijd werd met 5-2 gewonnen.
In het andere deel van de jongenspoule was er ook een team dat drie
wedstrijden gewonnen had, maar
omdat de jongens van Qui Vive één
doelpunt meer hadden gescoord,
waren zij de winnaar van het toernooi en mochten de grootste beker
mee naar huis nemen!

Uithoorn - Voor de veldvoetballer
is nu de winterstop begonnen. Pas
in het weekend van 14 3n 15 januari 2012 beginnen een beperkt aantal elftallen aan inhaalwedstrijden.
Voor de zaterdag 1 en de zondag 1
van Legmeervogels is de start van
de 2e competitie helft in het weekend van 21 en 22 januari 2012. Maar
voor dde grootste groep start de
competitie pas weer in het weekend
van 28 en 29 januari 2012.

stel van Legmeervogels, de overeenkomst met een seizoen te verlengen in te gaan. Legmeervogels
gaat dus voor de zondagselectie op
zoek moeten naar vervangers. De
vervangers dienen wel hun sporen
in het trainen van selektie elftallen
verdiend te hebben.
Na de winterstop gaat Legmeervogels praten met de begeleiding van
de zaterdag over hoe verder te gaan
in het seizoen 2012 – 2013.

Zondag
Na een matige start van de competitie is de zondag 1 van Legmeervogels opgeklommen naar een keurige 4e plaats op de ranglijst. De 2e
competitie helft moet Legmeervogels er dan voor zorgen dat de top
2 bereikt wordt om zodoende kampioen te worden of de na-competitie te halen met dus de kans op promotie naar de 2e klasse.
De zondag 2 dat uitkomt in de resereve 2e klasse draait al van de start
van de competitie in de kopgroep
mee. Bij het ingaan van de winterstop staan zij met een punt achterstand op een keurige 2e plaats achter Hoofddorp.
De zondag 3 een uitstekende top
3 notering.. De zondag 4 vinden
wij ook terug in het linkerrijtje met
slecht 8 puntjes achterstand op de
koploper. De zondag 5 en 6 hebben een moeilijke start gehad maar
staan bij lange na niet op de onderste stek

Ranglijsten
Het is moeilijk de ranglijsten van de
diverse elftallen terug te vinden in
de diverse krante. Vandaar voor een
ker de ranglijsten van de zaterdag 1
de zondag 1 en de zondag 1.

Zaterdag
De zaterdag 1 is al van af het begin van de competitie te vinden op
de nummer 1 posititie. 13 wedstrijden gespeeld en 27 punten. Op ruime afstand staat de nummer 2 tw.
Sp.Martinus met een achterstand
van 12 punten. Legmeervogels 1 is
al in het bezit van een periodetitel.
Nu de tweede helft van de competitie en kijken of de koppositie wordt
gehandhaafd.. dez aterdag2 is door
de overwinning afgelopen zaterdag
opgeklommen naar een 6e plaats
en dus in het linkerrijtje van de
competitie. De beide veteranen teanms dioen het buiten verwachting
goed en zijn beide terug te vinden in
het linkerrijtej.
Trainers
Hoewel Legmeervogels met de trainers Henny Snel en Harry Talsma in
principe overeen waren gekomen
om het contract met een jaar te verlengen. Hebben beide trainers alsnog besloten om niet op het voor-

Zaterdag 1
01.Legmeervogels 1*
02.Sp.Martinus 1
03.Hoofddorp 1
04.HBC 1
05.RCH 1
06.ABN AMRO 1
07.SIZO 1
08.VEW 1
09.Alliance’22 1
10.Buitenveldert 1
11.UNO 1
12.Diemen 1
13.Olymp. Haarlem 1
14.Bloemendaal

13-37
12-25
12-24
13-23
13-22
13-21
13-19
13-17
12-16
13-16
12-13
13-11
13- 9
13- 5

Zondag 1
01.OSM’75 1*
02.SDO 1
03.Nieuw Utrecht 1
04.Legmeervogels 1
05.Quick 1890 1
06.De Bilt 1
07.Waterwijk 1
08.Kampong 1
09.Nerderhorts 1
10.Wasmeer 1
11.’s Graveland 1
12.PVCV 1
13.SMVC Fair Play 1
14.Maarssen 1

13-33
13-32
13-28
13-22
13-22
13-21
13-20
13-19
13-17
13-17
13-16
13- 9
13- 4
13- 0

Zondag 2
01.Hoofddorp 3
02.Legmeervogels 2
03.RKDES 2
04.Abcoude 2 *
05.HBC 2
06.Limmen 3
07.Kon.HFC 3
08.DEM 3
09.Bloemendaal 2
10.RKAVIC 2
11.EDO 3
12.Velsen 2

13-28
13-27
13-26
12-22
13-19
13-19
13-17
13-16
13-15
12-11
13-11
13- 7

* = winnaar 1ste periode
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Werkzaamheden herstel Eiland 4
Vinkeveense Plassen voltooid
Aalsmeer - Vinkeveen - Afgelopen
periode zijn in opdracht van Recreatieschap Vinkeveense Plassen diverse herstelwerkzaamheden op Eiland 4 uitgevoerd. Zo zijn de parkeervakken, met een totale oppervlakte van zo’n 1.800 m2, met rood
mijnsteen aangevuld. De herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door
de firma Kleywegen uit Woerden,
werden bekostigd uit opbrengsten van duikpenningen. Het eiland
wordt drukbezocht door duikers die
gebruikmaken van de duikzone en
zich op de parkeerplaats omkleden.
Door de rode mijnsteen houden de
duikers voortaan hun voeten droog.
Bovendien zijn de kolken van het
parkeerterrein schoongemaakt en
op één plek van dichte begroeiing
ontdaan. Tevens is bij de botentrailer en de drie fietssluisjes betonverharding aangebracht. De duikpenningen voor de duikzone bij Eiland
4 zijn ook voor 2012 van toepassing.

Kerstfeest op basisschool
Molenland vieren ze samen

tioneel’ kerstfeest. Doordat zij een
Openbare school is komen er mooie
discussies en interessante gesprekjes binnen de school op gang.
Sommige mensen vieren de geboorte van het kindje Jezus, voor anderen is het ook een feest van lichtjes in de donkere dagen, lekker eten
en een jaarlijks terugkerend familiefeest.
Er zijn ook mensen die bewust geen
kerst vieren. De kinderen mogen tijdens de kringgesprekken aan elkaar vertellen waarom en hoe er bij
hun kerstfeest wordt gevierd. Door
naar elkaar te luisteren ontstaat er
een open en warme sfeer.

Mijdrecht - Voor de leerlingen, ouders en ook de buurtbewoners or-

ganiseert basisschool Molenland
ook dit jaar weer een ‘warm tradi-

De school waardeert de inzet en
betrokkenheid van de ouders en is
zich ervan bewust dat ouders het
erg druk hebben. Ondanks dat kan
de schoolleiding er toch op rekenen
dat ouders hun handen uit de mou-

wen willen steken om met hen een
fantastische kerstfeest te organiseren.
Het jaarlijks kerstbuffet is daar
een mooi voorbeeld van. Iedereen
neemt iets lekkers mee naar school,
zo wordt een lopend buffet gecreeerd. Voordat het buffet wordt geopend, luisteren de kinderen eerst
naar een verhaal of gedicht dat
door een van de kinderen is geschreven. Alle leerlingen hebben
kerstliedjes geleerd die gezamenlijk worden gezongen. Alom voor iedereen een mooie afsluiting van het
jaar. Na afloop van het kerstfeest is
er voor de ouders een glaasje glühwein of warme chocolademelk op
het prachtig versierde schoolplein.

AJOC Festival zoekt aanstormend muziektalent
Mijdrecht - Wil jij ook voor 4000
man publiek spelen? Grijp nu je
kans! Op 25, 26, 27 en 28 mei 2012
vindt alweer de 27e editie van het
AJOC Festival plaats.
Op het AJOC Festival hebben voorgaande jaren veel grote artiesten gestaan, onder wie Anouk, Jan
Smit, Racoon, Waylon, Di-Rect, en
Guus Meeuwis. Na het succes van
vorig jaar biedt het AJOC Festival
ook dit jaar aanstormend muziektalent de kans om op het AJOC Festival te spelen.

Sinds het AJOC Festival 2011 is een
tweede podium waar beginnende
muziektalenten (bands, dj`s, soloartiesten) voor een groot publiek kunnen laten zien wat zij in huis hebben. Misschien is dit wel jouw kans
om bij een groter publiek door te
breken! Dus heb jij muzikaal talent
en wil je dit laten zien? Download
dan snel het inschrijfformulier op
www.ajoc.nl en vul het in! Wie weet
sta jij dan in mei 2012 op het AJOC
Festival niet in het publiek maar op
het podium!

Omdat obs Molenland midden in de
wijk Molenland staat en een goede
relatie met de buurtbewoners belangrijk vindt, wil de school net als
voorgaande jaren de buurtbewoners en geïnteresseerden uitnodigen om vanavond, woensdag 21 december, om 18.30 uur een drankje
te komen drinken.
OBS Molenland wenst al haar leerlingen, ouders en ook buurtbewoners een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar.

Deep River Quartet en Eigen Wijs zorgen voor spektakel in H. Hartkerk

Hartverwarmend kerstconcert in Vinkeveen

Vinkeveen - De Heilig Hartkerk
in Vinkeveen zat zaterdagavond
stampvol met muziekliefhebbers
die de regen en de kou hadden getrotseerd om te kunnen genieten
van een werkelijk hartverwarmend
kerstconcert van het jubilerende
Vinkeveense koor Eigen Wijs samen
met het Deep River Quartet.
Aan het begin van de avond druppelde het publiek letterlijk in groten getale binnen in de kerk, waar
zij aan het begin van ´Christmas in
Concert´ warm werden onthaald
door de koorleden van Eigen Wijs,
die met een prachtige vertolking
van ‘Holy Night’, het kerstlied bij uitstek, direct hun visitekaartje afgaven.
Daarna was het de beurt aan de heren van het Deep River Quartet, die
tegenwoordig vooral bekend staan
om hun vertolking van evergreens
en traditionals. Zo ook tijdens dit
concert, dat zij openden met ‘When
the Saints go marching in’, gevolgd
door ´Rock my soul´. Met deze negrospiritual, een religieus volkslied
van Noord-Amerikaanse zwarte sla-

ven waarin westerse en Afrikaanse
elementen versmelten, was de toon
gezet. Een goede keuze, want deze christelijk geïnspireerde liederen met verwijzingen naar het Oude Testament werden oorspronkelijk a capella uitgevoerd door een
solist samen met een meerstemmige groep. En daarin schuilt juist
de kracht van het Deep River Quartet. Tijdens ‘Goodbye Baby’ nam Ace
Vincent de solistenrol over, waarbij
hij ook enkele moves à la Michael
Jackson ten beste gaf.

Uitverkocht
Nadat zanger Dick Rietveld het vorige uitverkochte optreden voor Cultura De Ronde Venen in De Meijert in Mijdrecht nog even had gememoreerd, ging hij voor in het lied
´Mack the Knife´. Het Deep River
Quartet koos daarmee duidelijk niet
voor een standaard kerstconcert.
Maar met de stemmige en warme
uitvoering van de vier heren - waarbij Sy Finck met zijn lage basstem
veelal de kleur bepaalde - paste het
lied, net zoals andere bekende num-

mers van onder andere The Animals
en Adele, prima in dit concert.
Brian Sporkslede stond garant voor
de soul en gospel in de drie kerstnummers die hierna volgden, waarbij tijdens het ‘Ave Maria’ pianist
Erik van der Luijt op bijna adembenemende wijze liet horen hoe Schubert het bedoelde toen hij dit lied
componeerde.
Na het met een eigen Deep Riversausje overgoten ‘Bridge over troubled water’ klapte het publiek zo enthousiast mee dat men het in heel
Vinkeveen heeft moeten kunnen
horen.
Daarna kwam het tijdens ‘A change is gone come’, bekend van Sam
Cooke, tot een fraai samenspel van
het Deep River Quartet met de koorleden van Eigen Wijs. Waardoor de
‘amateurs’ en de professionals voor
een klein wondertje zorgden.
Eigen Wijs Sterk
Na de pauze opende Eigen Wijs
sterk met drie kerstnummers en lieten de koorleden horen absoluut
niet onder te doen voor de vier he-

ren van het Deep River Quartet. En
gelukkig maar, want opnieuw volgde een prachtig samenspel. Waarna
Dick Rietveld bekende zeer trots te
zijn dat hij met ‘die eigenwijze koorleden’ mocht optreden.
De grote finale was wederom een
inspirerend samenspel van het
Deep River Quartet en Eigen Wijs,
met tot ieders genoegen songs zoals ‘Go tell it on the mountain’, ‘Go
like Elijah’ en ‘Silent night’.
Tegen een sprookjesachtig decor
in de werkelijk prachtige ambiance
van de kerk speelde zich afgelopen
zaterdag een mooie samenwerking
in kerstsfeer af, die een warme herinnering zal blijven in de harten van
degenen die ‘Christmas in Concert’
meebeleefden en die nog nagenietend tegen elf uur weer huiswaarts
keerden.
Buiten was het ondertussen opgehouden met regenen en leek het
veel minder guur dan aan het begin
van de avond. Zouden Eigen Wijs en
het Deep River Quartet ook voor dat
wonder gezorgd hebben?

Eendrachtleerlingen bezoeken
bewoners Nieuw Avondlicht
Kinderkersttheater ‘ Schaap Mijdrecht
- Op donderdag 15 de- tig kerstliedje waarvan het refrein al

gezocht’ in Veenhartkerk
Mijdrecht - Geniet tweede kerstdag met het hele gezin van de kindertheatervoorstelling ‘Schaap gezocht’ in de Veenhartkerk. De voorstelling begint om 10.30 uur en
duurt ongeveer een uur.
Schaap gezocht gaat over schapen
die allemaal heel verschillend zijn.
Vóór de voorstelling begint komt er
een schaapje binnenwandelen die
de weg naar de voorstelling heeft
gevonden. Hij introduceert samen
met het publiek het schapenfeest.
Het wordt een feestje!
Al snel maken de bezoekers daarna kennis met allemaal heel verschillende schapen: Olleke, Bolleke,
Knol, Lammert en Liselotje. Geen
één schaap is perfect, maar gelukkig, voor iedereen is er een plekje

in de stal. Er komt één schaap aanlopen die geen naam heeft en dat is
nummer 7, een schaap zonder herder. Hij zegt dat ie zich prima redt,
maar een schaap alleen is maar alleen. Hij sluit vriendschap met Lammert en samen maken ze plezier, alleen wil nummer 7 steeds zijn zin
doordrijven en daarom loopt het een
beetje uit de hand.
‘Schaap gezocht’ wordt gespeeld
door André Verhagen van poppentheater Het @apenstaartje.
Voor de allerkleinsten is tijdens het
theater opvang. Na afloop van de
voorstelling is er voor iedereen iets
te drinken met wat lekkers erbij.
De Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a.
Meer informatie: www.veenhartkerk.nl

cember bracht groep 6 van basisschool De Eendracht een bezoekje aan de bewoners van bejaardentehuis Nieuw Avondlicht. De bewoners en de kinderen genoten van
een paar gezellige uurtjes samen!
Er werd een kerststukje gemaakt
en de kinderen zongen een prach-

snel werd meegezongen door jong
en oud.
Uit handen van de kinderen ontvingen de bewoners ook nog een mooi
kerstpakket. Het was een heerlijke
ochtend voor de ouderen, maar zeker ook voor groep 6 van de Eendracht!
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Opentraining Tai-Otoshi groot succes!
Uithoorn - De deelname aan de open training op woensdag 14 december
heeft de stoutste verwachting overtroffen. Ruim 20 kinderen kwamen kennis maken met de judosport bij judovereniging Tai-Otoshi. Met een hoge
opkomst en een enthousiaste trainer was het een groot succes! Zowel jongens als meisjes uit Uithoorn e.o. konden 14 december kennis maken met
de judosport. Trainer Dennis liet door verschillende spel en stoeivormen
merken dat judo zowel leuk als leerzaam is! Tai-Otoshi hoopt dat de kinderen de volgende training weer aanwezig zijn. Ook nieuwsgierig naar de leuke judolessen van Tai-Otoshi? Tai-Otoshi verwelkomt je graag in de gymzalen van de Brede school Legmeer. Kijk voor meer informatie op www.taiotoshi.nl.
Vanaf januari 2012 krijgen zeven Uithoornse basisscholen het programma
Schooljudo.nl aangeboden. Zes weken lang zullen de basisschoolleerlingen
aan de hand van judovormen werken aan normen, waarden, weerbaarheid,
samenwerken, conditie en coördinatie. Hiermee hopen de combinatiefunctionarissen sport van de gemeente Uithoorn dat de kinderen snel hun weg
vinden naar de judovereniging.
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Honderd G-voetballers
in actie bij KDO
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
werd de 3e ronde van de Friends
League gespeeld bij KDO. Voor zowel de junioren (7 teams) als de pupillen (3 teams) waren er wedstrijden georganiseerd. Het was de hele
week regenachtig weer en de twijfels over het doorgaan van deze
ronde werd zaterdagmiddag weggenomen door een lekker zonnetje.
Wel werd het speelschema iets ingekort om de gewone grasvelden te
sparen.

Meisjes E1 van Legmeervogels
wilskrachtig verder in bekervoetbal
Uithoorn - Met een fantastische
overwinning op het sterke meisjesteam van DSS uit Haarlem bekert
de meisjes E1 van Legmeervogels
op wilskracht verder in de bekercompetitie. Met de 4-2 winst, veilig gesteld in de laatste vijf minuten
van een prachtige partij meisjesvoetbal, staat de ME1 van Legmeervogels trots in de volgende ronde
van de KNVB-bekercompetitie.
Onder de prachtige middagzon van
zaterdag 17 december openden de
meisjes van Legmeervogels overtuigend de score aan de Randhoornweg met de 1-0 in de allereerste minuut van de wedstrijd. Na een voorzet van Robin van Donselaar tikte
aanvalster Luna Kanters de bal slim
in het DSS-doel. Na de snelle openingstreffer van de tegenstandsters
nam DSS het heft stevig in handen
in de eerste helft en een prachtige
promotie voor meisjesvoetbal, onder de vakkundige en bezielende
leiding van de scheidsrechter, ontspon zich op het veld. Het voltallig
aanwezige publiek genoot in een
stilte van bewondering. Door hun
opgebouwde overwicht kwam DSS
nog in de eerste helft terecht op gelijke hoogte met Legmeervogels. De
meisjes van de E1 hadden moeite om onder de druk van DSS uit
te komen die met snel tik-tak overspel richting Legmeervogels-doel
op weg waren naar nog een treffer
voor de rust. Tegen de verhouding
in waren het echter de Legmeervogels-meisjes die na een snelle uitbraak over de rechtervleugel met
een voorzet op maat van Anne-Britt
Bruning de 2-1 maakten omdat Luna weer op de goede plek stond.
Flitsend
Na de limonadepauze gebruikten
de meisjes van DSS de extra suikers
om flitsend uit de startblokken te
komen. Met een prachtig afstands-

schot van hun sterspeelster maakten de Haarlemmers snel na rust
de 2-2. Het was nu erop of eronder voor de Legmeervogels-meisjes.
Op wilskracht en pure klasse toonden zij in de tweede helft toch het
betere team te zijn. Aanval na aanval ging richting het DSS-doel, maar
de bal wilde er maar niet in. Aan de
andere kant van het veld hield Legmeervogels-keepster Brit Baas met
enkele slimme reddingen haar doel
wel schoon. Ook de verdediging van
Legmeervogels ME1, naar het voorbeeld gegeven door Megan Houtsma, beet fanatiek maar sportief van
zich af. Langzaam liep daardoor de
DSS-batterij leeg terwijl Legmeervogels, nu onder de luide aanmoedigingen van het eigen publiek,
steeds meer energie in de spannende slotfase aan de dag legde. Vijf
minuten voor het einde breken zij de
2-2 ban wanneer uit een corner van
Anne-Britt de bal via de verdediging
van DSS voor de voeten van Robin
valt die iets verder van de goal van
de tegenstandster staat. Zij twijfelt
geen moment en neemt uit stand
de bal meteen op de slof om verwoestend de 3-2 in het DSS-doel te
laten ploffen. Nu is de pijp bij DSS
helemaal leeg en na een volgende slim genomen corner van AnneBritt mag Luna haar derde goal van
de middag en de bevrijdende treffer
noteren voor Legmeervogels meisjes E1: 4-2, zij staan in de volgende ronde van de KNVB-bekercompetitie en maken aan het inde van
een sportieve wedstrijd gezamenlijk
een vreugdedans op de middencirkel van het kunstgrasveld.
Wil je zelf ook komen voetballen bij de meisjesvoetbalkampioenen van Legmeervogels? Je bent
van harte welkom. Meld je aan op
www.legmeervogels.nl of bel met
Bea Becht op 06-15279504 want er
is plek voor jou.

Laddercompetitie bvK in
een prachtige kerstsfeer
De Kwakel - In een prachtig in
kerstsfeer gedecoreerd Dorpshuis
De Quakel werd afgelopen donderdag de 4e ronde van de laddercompetitie gespeeld. Nu de diverse lijnen veelal paren herbergen die je
daar uiteindelijk verwacht zijn er
weinig spectaculaire uitschieters
meer in de scores. Zo waren er deze
week slechts 2 paren die een score
boven de 60% noteerden en slechts
1 paar onder de 40%. In de A lijn
vinden we 2 van die 3 scores. Helemaal bovenaan met 61,81% treffen we Eefke Backers en Marianne Kamp, die zich herstelden van de
uitglijder van vorige week en zich
nu tot de 5e plaats in de totaalstand
hebben opgewerkt. De 2e plaats
werd gedeeld door Dick Elenbaas
en Andre Verhoef aan de ene kant
en Gerard en Emmy van Beek aan
de andere kant met beiden 57,29%.
Andre en Dick blijven hierdoor ook
2e in de totaalstand op nog altijd
eerbiedige afstand van Rita en Wim
Ritzen, al kwam er voor dat paar
nog geen eind aan de neerwaartse glijvlucht. Helemaal onderaan de
daguitslag in deze lijn zien we Trudy Fernhout en Thecla Borggreven
terug, die ongetwijfeld de volgende
keer vanuit een lagere lijn weer keihard terug zullen slaan.
B lijn
In de B lijn de 2e 60+ score van
deze avond en die werd gescoord
door Trudy Stokkel en Huub Zandvliet (1e dus met 61,61%). Zij knalden hierdoor omhoog in de totaalstand van 21 naar 9 en mogen dus
volgende keer in de A lijn hun opwachting maken. Bij het verlaten

van de zaal bleef met name Trudy
daar opvallend ‘gewoon’ onder. Zij
hield haar schoenen gewoon aan
en ging er dus niet naast lopen. Ook
de nummer 2 van deze avond, Addie
de Zwart en Hettie Kesting (55,95%)
en de nummer 3, Hilly Cammelot en
Mieneke Jongsma (54,76%) struikelden omhoog naar de A lijn. Riet
en Wim Beijer zaten deze week nog
in het wak waar zij vorige week in
beland waren, maar die klimmen
daar wel weer uit om de weg omhoog terug te vinden.
C lijn
In de C lijn eindelijk weer eens een
hoofdprijs voor Wan en Atie Overwater met 59,72%, waardoor zij in
de totaalstand een flinke sprong
maakten van 36 naar 25. Ans Nieuwendijk en invalster An van der Poel
deden eveneens goede zaken met
een 2e plaats met 59,38% en datzelfde gold voor de verrassende
nummers 3 Irene Egberts en Annie
Lauwers, die evenals Gerda Bosboom en Rina van Vliet (wat doen
die in de C lijn??) 54,86% bij elkaar
kaartten en die dus ook sprongen
maakten in het algemeen klassement en wel resp. van 34 naar 19 en
van 35 naar 26.
Op 22 december wordt de Kerstdrive gespeeld. Dat wordt een ‘Top
integrale’ avond, zodat wedstrijdleider Cor deze week heel wat kaarten
te sorteren heeft. Op zo’n avond zijn
de resultaten van ondergeschikt belang en kan er dus een avondje zonder de enorme stress, die de laddercompetitie met zich meebrengt, gespeeld worden.

De Pupillen
Veertien jongens en meiden stonden toch wel wat gespannen te
wachten tot zij mochten beginnen
tegen NVC uit Naarden. Toen er
eenmaal afgetrapt was verdwenen
alle zenuwen en had Bart al direct
een mooie kans, maar de keeper
wist te bal te stoppen. Hierna kreeg
NVC een paar kansen, maar wist
Sarah Lee een paar keer de bal af te
pakken van de aanvallers van NVC.
Toch weet een spits bij het doel
van Kelly te komen, die een mooie
redding verricht. Meike komt haar
keepster nog helpen, maar helaas
weet NVC toch te scoren. KDO gaat
weer in de aanval en op het middenveld werken Tom en Max hard
om de bal bij de Kwakelse aanvallers te krijgen. Het is dan 2-0 voor
NVC, maar meteen na de aftrap
krijgt KDO een grote kans, doordat
Onno en Timo goed samen spelen
en zo op doel kunnen schieten. Ook
dit schot weet de keeper te pakken,
maar KDO geeft niet op en blijft
knokken voor een doelpunt. Helaas
verliest KDO de wedstrijd wel met
5-0, maar bij het nemen van de penalty’s laat de G2 zien heel goed te
kunnen schieten en vele doelpunten te maken, waarbij Jack iedereen
verrast door heel hard in het doel te
schieten.
Only Friends
Meteen mag KDO weer voetballen
en nu is Only Friends uit Amsterdam de tegenstander, die een hele
goede spits heeft. Hij maakt al snel
twee doelpunten, maar ook nu geeft
KDO niet zomaar op. Mike probeert
Only Friends af te leiden door over
het hele veld achter de bal aan te
gaan en Zemm ruimt op het middenveld vele ballen weg. Een schot
van Niels komt bij Kaj, die op doel
schiet maar zijn schot wordt gestopt
door een verdediger. Als KDO 5-0
achter staat redt Timo de eer door
te scoren na een heel mooi één
tweetje met Manisha. Ook de penalty’s worden heel goed genomen
door de jongens en meiden van de
G2 en na afloop genieten ze van
hun welverdiende limonade en zakje chips. KDO heeft laten zien dat
ze blijven knokken voor een doelpunt en zeker niet opgeven als ze
achter staan. Klasse gedaan allemaal. Only Friends en NVC mochten
samen gaan uitmaken wie in deze
ronde het sterkst was. Het spel golfde op en neer. Waarbij Only Friends
een heleboel kansen kreeg maar de
keeper van NVC stond heel goed te
keepen. Uiteindelijk wist de spits
van Only Friends te scoren maar
NVC deed het toch ietsje beter.
Uitslagen 3e ronde Friends League
pupillen:
NVC JG2 – KDO JG2
4-0

Only Friends JG5 – KDO JG2
Only Friends JG5 – NVC JG2

5-1
1-2

De Junioren
In de eerste wedstrijd van KDO tegen NVC uit Naarden wilde KDO
even de nederlaag in de vorige ronde rechtzetten. In die wedstrijd verloor KDO met 1-0. Nu was KDO direct in de aanval vanaf de start van
de wedstrijd. De keepster van NVC
had een hele goede dag. Ze ranselde werkelijk alle ballen uit het doel
maar werd uiteindelijk gepasseerd
door een eigen verdediger. De verdediging van NVC kan trots zijn op
zijn optreden. Door de goede samenwerking kon KDO bijna geen
gaatje vinden in hun defensie. Uiteindelijk kon KDO nog twee keer
scoren door een verdekt schot van
Stijn en een schot van Luca die in
het zijkant van het doel binnen viel.
Hoe je dat moet vieren met zijn
tweeën kan iedereen zien op bijgevoegde foto.
Op de andere twee velden was een
spannende wedstrijd aan de gang
tussen twee oude rivalen, HOSV
uit Opmeer en KGB uit Bovenkarspel. Op dit veld werd veelvuldig
gescoord. Misschien lag het aan de
ondergrond want deze wedstrijden
werden op het kunstgras gespeeld.
Uiteindelijk werd de uitslag 4-3 voor
HOSV. Bij FC Almere en Buitenboys
uit Almere Buiten werd het ook een
grote score maar hier was het bijna
een richtingsverkeer naar het doel
van FC Almere. Uit een spaarzame
aanval scoorde FC Almere 1x maar
de Buitenboys zorgde voor een zevenklapper. Uitslag 7-1 voor Buitenboys.
Groot verschil
KDO speelde zijn tweede wedstrijd
tegen FC Almere. KDO stond al heel
snel voor met 5-0. Om niet een aantal te groot verschil te krijgen werd
FC Almere versterkt met extra spelers. Dat bracht wat meer gelijkwaardigheid op het veld. Zodoende kon FC Almere 3 x scoren. KDO
bracht zelf nog 2 doelpunten op het
score bord dus uiteindelijk werd het
7-3 in het voordeel van KDO. De andere wedstrijden FC VVC uit Nieuw
Vennep tegen HOSV was weer heel
spannend in een gelijk op gaande
wedstrijd trok HOSV aan het langste eind: 4-3. Buitenboys tegen NVC
eindigde in een 0-2 overwinning
voor NVC. Ook hier was het een
wedstrijd die van beide kanten met
veel inzet werd uitgevoerd. Helaas
voor de Buitenboys kwamen ze hier
net iets tekort. FC VVC mocht zijn
laatste wedstrijd tegen KGB proberen om de winst te pakken. Waarschijnlijk waren de spelers van KGB
erg gebrand op een overwinning.
Waar het in de eerste wedstrijd niet
lukte, ging het nu wel. Uiteindelijk
scoorde KGB 5x.
Uitslagen 3e ronde Friends League
junioren:
HOSV Friends JG1 - KGB JG1 4 - 3
FC Almere JG1 - Buitenboys JG1 1 - 7
NVC JG1 - KDO JG1
0-3
FC VVC JG1 - HOSV JG1
3-4
FC Almere JG1 - KDO JG1
3-7
Buitenboys JG1 - NVC JG1
0-2
FC VVC JG1 - KGB JG1
0-5
Het was een mooie middag om op
terug te kijken en er wordt weer uitgekeken naar de volgende speelronde.

Boven van links naar rechts: trainer Mohamed Boussatta, Sam Langeveld, Jesse van Schouten, Luc Gieling, Bob Titulaer, Jesper Pelk, Morris Germers
Onder van links naar rechts: Stefan Kenter, Iman Griffith, Jaimy de Block, Jessy Kopetzky

Jongens Legmeervogels E1
winnen op Deen toernooi
Uithoorn - Legmeervogels E1 is
door FC Volendam (in samenwerking met Topsponsor Deen Supermarkten BV) uitgenodigd voor deelname aan de Deen Cup voor dit seizoen. De spelers van Legmeervogels E1 mogen voor aanvang van
een thuiswedstrijd van FC Volendam
een voorwedstrijd van 30 minuten
in het Kras Stadion van FC Volendam spelen tegen een E1-team van
een andere amateurclub. De winnaar van deze wedstrijd gaat vervolgens een ronde verder en komt later
in het seizoen weer terug. Er doen
in totaal 32 teams uit heel NoordHolland en Flevoland mee. Deze 32
teams strijden om de toernooiwinst.
LMV E1 speelt de eerste wedstrijd
op vrijdag 16 december 2011. Ze
worden een half uur van te voren
verwacht en krijgen een tenue van
Volendam uitgereikt. In dit tenue
wordt de wedstrijd gespeeld tegen
CSV BOL E1. Er wordt begonnen
met penalty’s schieten. Bij een gelijke stand in de wedstrijd is de uitslag
van de penalty’s doorslaggevend.
LMV E1 wint de penalty’s met 2-1!
Dan start de wedstrijd. Er wordt 7
tegen 7 gespeeld en dat ligt deze
jongens wel. In het begin worden
er door LMV een paar kansen ge-

mist, maar daarna volgt een heerlijke wedstrijd. Er wordt goed overgespeeld en de ruimte wordt opgezocht. De boys weten elkaar prima te vinden. Er worden maar liefst
5 doelpunten van LMV’s zijde gemaakt: Jessy scoort met een kopbal 1-0, Iman 2-0, Luc scoort de 3-0
en 4-0 en Jesper de einduitslag van
5-0. CSV BOL heeft het nakijken!
Keeper Bob hoeft maar één keer in
actie te komen en weet op het juiste moment de bal weg te werken.
Bedankt voor deze leuke wedstrijd
Jessy, Luc, Jesper, Jesse, Iman, Stefan, Jaimy, Sam en Bob (en geblesseerde Morris voor de aanmoedigingen !) Heerlijk, zo’n overwinning!
Na het douchen krijgen de jongens
wat te eten en te drinken van sponsor Deen en mogen ze naar de tribune, waar de ouders en andere familieleden al op hen zitten te wachten. Met de gratis door Volendam
beschikbaar gestelde entreebewijzen mogen ze nog een leuke wedstrijd FC Volendam tegen FC Oss
kijken. Helaas verliest Volendam
met 1-2. Omdat LMV E1 gewonnen heeft, wordt E1 23 maart 2012
verwacht voor de 2e ronde van het
Deentoernooi. Ze verheugen zich er
nu al op!

Dames van A1 Legmeervogels
gaan naar derde plaats
Uithoorn - Weer winst voor de dames A 1 van Legmeervogels. Legmeervogels doet goede zaken. In
een niet bijster goede wedstrijd,
waarin Legmeervogels maar eenmaal uit een break heeft kunnen
scoren, heeft Legmeervogels toch
de 2 punten binnengehaald. Legmeervogels kwam met 2-0 voor,
maar al snel kwam VVW langszij. In de fase daarna speelden beide teams rommelig en geforceerd.
Alles moest snel, waardoor er vele
foutieve passes volgden en ook de
schoten op doel gingen naast.
Ook stopte de keepster van Legmeervogels in deze fase een strafworp. Na deze fase scoorde Legmeervogels 2 maal op rij. Nadat
VVW nog eenmaal tegen kon scoren, ging de trein van Legmeervogels eindelijk lopen. Na tweemaal
een onderschepping van de stoorspeelster, een benutte strafworp en

scores uit de hoek kwam Legmeervogels op een 3-8 voorsprong. Echter VVW gaf zich niet zo maar gewonnen en kon voor rust nog terugkomen tot 7-9.
Na de rust wilde het weer niet echt
vlotten voor Legmeervogels. VVW
scoorde als eerste en daarna scoorden de beide ploegen om en om.
Legmeervogels hield steeds wel
de voorsprong vast, al was het dan
maar met 1 doelpunt verschil. Bij
een stand van 10-11 kon Legmeervogels de voorsprong weer wat verder uitbouwen naar een verschil
van 3 doelpunten, maar weer kwam
VVW terug in de wedstrijd: 13-14,
maar in de laatste vijf minuten kon
Legmeervogels, via doelpunten uit
de hoek, een benutte strafworp en
een break de voorsprong vergroten.
Eindstand 13-18.
Legmeervogels komt door deze overwinning op een gedeelte 3
plaats te staan.

bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – De hartenvrouwen hebben op 13 december de derde zitting
in de laddercompetitie gespeeld, uiteraard weer top-integraal.
De topscore was voor de dames
Kitty van Beem en Agnes de Kuijer, maar liefst 63,10%, met een minimaal verschil volgden op de tweede plaats Nel Bakker en An van der
Poel met 63,04%, de derde plaats
was voor Elly van Brakel en Vera
van Wessem met 60,71%, terwijl
de vierde plaats was voor Elly van
Nieuwkoop en Jessie Piekaar met
59,52%, de vijfde positie werd ingenomen door Wil Blansert met invaller Ineke Hilliard met 58,04%, en
de zesde door Thecla Maarschalk
en Rees van der Post met 57,74%.
Op de zevende plaats eindigden
Reina Slijkoord en Rita Vromen
met 57,14%, de achtste plaats was
voor Renske Visser en Francis Terra met 56,25%, en de negende plek
was voor Mieneke Jongsma en Hilly
Cammelot met 54,76%, op de tiende
plaats eindigden Trudy Fernhout en

Ciska Goudsmit met 54,17%. Bij een
totaal van 31 paren eindigden er 15
paren boven de 50%.
Dan de competitiestand na 3 zittingen van de laddercompetitie: 1: Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar
2: Geke Ludwig & Margo Zuidema, beide paren zijn een treetje gestegen op de ladder. 3: Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck, 4: Kokkie
van den Kerkhoven en Corry Smit zij
zijn twee treetjes geklommen. 5: Kitty van Beem & Agnes de Kuijer, zij
rennen de ladder op met grote stappen. Volgende week zal de kerstdrive gespeeld worden, een drive
met een mix van paren uit de A- en
B-lijn top-integraal, de bridgers willen om 13.00 uur beginnen, dus een
kwartiertje eerder! Zodat ze na afloop onder het genot van een hapje en een drankje op de uitslag
kunnen wachten. Inlichtingen over
bridgeclub Hartenvrouw kunt u inwinnen bij het secretariaat: Mieneke Jongsma tel. 0297-565756 of
wjongsma1@hotmail.com.

