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Kerklaan 9 - Heemstede
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Is uw ketel winterklaar?
Geef ‘m een ‘apk’!
Nu ook een tijdelijke aktie voor een 
ketelcheck, vraag naar de voorwaarden.

Raad akkoord met  
nieuwbouw dorpscentrum
Uithoorn - Het zat al in de lijn der 
verwachtingen dat het merendeel 
van de gemeenteraad van Uithoorn 
zich donderdagavond 12 december 
in goedkeurende woorden zou uit-
spreken over de plannen voor sa-
menbouw van beide dorpshelf-
ten. Dat gebeurde echter niet una-
niem. CDA, Ons Uithoorn en Groen 
Uithoorn konden zich niet vinden 
in de huidige voorstelling van za-
ken, vooral wat de massiviteit van 
de nieuwbouw betreft. Vóór dit zo 
belangrijke besluit dat op termijn 
Uithoorn een ander ‘gezicht’ geeft, 
stemden DUS!, Gemeentebelangen, 
VVD en PvdA.

Hiermee kan het college van B&W 
de volgende fase in gaan met het 
voeren van onderhandelingen met 
de eigenaar van winkelcentrum 
Amstelplein en (mogelijke) inves-

teerders. Deze stap betekent ook 
dat de plannen nu defi nitief door-
gaan. Beide dorpshelften worden op 
termijn aan elkaar gebouwd waar-
bij het stuk provinciale weg N196 
tussen de Prinses Irenebrug en de 
kruising met de Laan van Meer-
wijk, zal komen te vervallen. Dan 
moet dit nog wel door de provin-
cie aan de gemeente worden over-
gedragen nadat de omlegging van 
de N201 geheel voltooid en in ge-
bruik is genomen. Dat laatste is pas 
in april 2014. Vervolgens wordt een 
traject ingegaan dat nog drie maan-
den vergt alvorens het stuk weg in 
eigendom van de gemeente zal zijn. 
Al met al zal op termijn de weg wor-
den afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Bestemmingsverkeer rijdt dan 
– volgens de huidige plannen - over 
de Irenebrug een parkeergarage in. 
Het is nu al duidelijk dat het land-

bouwverkeer de dupe zal zijn van 
dit beleid. Zij kunnen straks geen 
kant meer op langs deze route, ten-
zij door het aquaduct en dat mag op 
voorhand (nu nog) niet van de pro-
vincie. Een snelle oplossing is ook 
nog niet binnen handbereik. Tij-
dens de bewuste vergaderavond 
was er daarom voor het deel van de 
raadsvergadering, waarin het colle-
ge de raad om goedkeuring voor de 
bouwplannen van het centrum ver-
zocht, veel belangstelling vanuit de 
agrarische sector en ondernemers 
uit het oude dorp. Het verkrijgen 
van vrije doorgang voor landbouw-
voertuigen krijgt positieve bijval van 
de politieke partijen en het college 
van B&W uit De Ronde Venen. Ook 
de plaatselijke CDA en Gemeente-
belangen in Uithoorn ondersteu-
nen dit. 
Vervolg elders in de krant

Vuurwerkgroep De Kwakel 
is op zoek naar jou!
De Kwakel - De Stichting Vuurwerk-
groep De Kwakel bestaat uit een aan-
tal gemotiveerde inwoners van De 
Kwakel, die de afgelopen jaren heb-
ben bijgedragen aan een goed ver-
loop van de jaarwisseling en dat is 
erg mooi. Niettemin is men altijd op 
zoek naar nieuwe enthousiastelingen 
en ideeën. Onder het motto ‘De Kwa-
kel voor elkaar en met elkaar’ wordt 
jou gevraagd hierover contact op te 
nemen met de vuurwerkgroep. Zie 
je het zitten om de vuurwerkgroep 
te ondersteunen en heb je nog vra-
gen of opmerkingen? Mail deze naar 
info@vuurwerkgroepdekwakel.nl. Er 

wordt dan zo spoedig mogelijk con-
tact met je opgenomen. Wil je liever 
rechtstreeks contact met de vuur-
werkgroep, kom dan op zondag 29 
december vanaf 17.30 uur naar het 
Boerenkool/Midwinterfeest in Dorps-
huis De Quakel. Kaarten voor dit eve-
nement zijn verkrijgbaar bij Slagerij 
Eijk en Veld, Dorpshuis De Quakel en 
E-Markt Schalkwijk aan de Kerklaan 
in De Kwakel. Een kaart kost 5 eu-
ro. Op zondag 29 december kosten 
de kaarten in Dorpshuis De Quakel 
6 euro. Raadpleeg voor meer infor-
matie en/of het fotoalbum de website 
www.vuurwerkgroepdekwakel.nl

Uithoorn - De gemeente is voor-
nemens om de verkeersregule-
ring en het parkeerbeleid in het 
(oude) centrum van Uithoorn on-
der handen te nemen. Dit omdat 
men straks overal een 30 km zone 
c.q. regime wil gaan instellen. In dit 
verband worden ook de bestaande 
parkeermogelijkheden en -verbo-
den nader bekeken en afgewogen. 
Dat zal ook gaan gebeuren in de 
Willem-Alexanderpoort (WA-poort), 
de verbinding tussen de Wilhelmi-
nakade en de Prins Bernhardlaan. 
De bedoeling is dat de gemeente 
het bestaande parkeerverbod daar 
wil opheffen en dat kunnen omwo-
nenden niet erg waarderen. Sterker 
nog, zij vrezen dat de WA-poort met 
de bijbehorende straat een onleef-
baar parkeerterrein zal gaan wor-
den met veel overlast, vooral in de 
nachtelijke uren. Als het parkeer-
verbod wordt opgeheven zullen au-
to’s op de stoepen worden gepar-
keerd, zeker van horecabezoekers 
in de buurt. Die kunnen volgend 
jaar immers geen kant meer uit met 
hun auto omdat alle parkeerplaat-
sen langs de Amsteloever gaan ver-
dwijnen. Het gebied wordt name-
lijk omgetoverd tot een wandelpro-
menade zonder parkeervoorzienin-
gen. Dus dan maar parkeren in de 
WA-poort? Bewoners zullen er veel 
overlast door ondervinden, zeker 
die van de benedenverdiepingen. 
Niet alleen wordt het uitzicht ont-
nomen, maar ook tast het hun pri-
vacy aan. De onderdoorgang en de 
straat zijn erg nauw. Als aan beide 
zijden auto’s op de stoepen wor-
den geparkeerd wordt de rijbaan 
te smal en kan er geen groot ver-
keer meer door als vuilniswagens, 
brandweer en andere hulpdiensten.

90 Procent vóór
De bezwaren waren voor een af-
vaardiging van de bewoners, de he-
ren Wout Kaal, Rob Kolk en me-
vrouw M.F. Costa, aanleiding om de 
gemeentelijke kat de bel aan te bin-
den. Maar eerst hadden zij de pro-
blematiek besproken in het bewo-

De heren Wouter Kaal en Rob Kolk bieden wethouder Maarten Levenbach een 
bewonerspetitie aan over handhaving van het huidige parkeerverbod in de Wil-
lem-Alexanderpoort

Bewoners Willem-Alexanderpoort 
willen handhaving parkeerverbod

nersoverleg van het Oude Dorp en 
met Buurtbeheer Uithoorn. Vervol-
gens heeft men veertien dagen ge-
leden een petitie gehouden on-
der de bewoners van de WA-poort. 
Het gaat daarbij om 88 bewoonde 
adressen. Daarvan hebben de initia-
tiefnemers 73 bewoners kunnen be-
reiken, waarvan 66 de petitie heb-
ben ondertekend dat zij het niet 
eens zijn met het opheffen van het 
parkeerverbod. Dat is zo’n 90 pro-
cent. Vervolgens hebben de initia-
tiefnemers Wout Kaal en Rob Kolk 
de petitie met de uitgebreide argu-
mentatie op woensdag 11 decem-
ber op het gemeentehuis aangebo-
den aan wethouder Maarten Leven-
bach (Verkeer en Vervoer). Mevrouw 
Costa kon daarbij niet aanwezig zijn.
Samen met de ambtelijke adviseurs 
verkeer en vervoer, de heren Ronald 
van der Hoek en John Swaans, werd 
tijdens een kort overleg toegezegd 
dat er serieus naar de problematiek 
van het parkeren en de handhaving 
in de WA-poort gekeken zal worden. 
Maar ook dat er bij de herinrichting 
van het Oude Dorp in een 30 km 
wijk de ‘overregulering’ en een ‘te-
veel aan verkeersborden’ aangepakt 
zal worden. Er moet één regime gel-
den, ook voor de WA-poort. Daar 

is al een parkeerverbod van kracht 
voor plaatsen waar het al duidelijk is 
dat daar niet geparkeerd mag wor-
den. Dat is dus dubbel op. Daarom 
wil men dit (extra) parkeerverbod 
opheffen. Geopperd werd parkeer-
vakken te maken die vallen binnen 
een blauwe parkeerzone. Buiten die 
lijnen mag dus niet geparkeerd wor-
den. De bewoners vroegen zich af of 
autobezitters zich daar in de avond-
uren iets van zouden aantrekken. 
Die gaan weer op de stoep staan 
en dan moet er toch ook weer ge-
handhaafd worden! Wouter Kaal 
vond het daarom een beter idee om 
op de stoepen waar niet geparkeerd 
mag worden, een rijtje kleine beton-
blokken te plaatsen, met name voor 
de ramen en deuren van de bene-
denwoningen. Dan kunnen daar ze-
ker geen auto’s worden geparkeerd 
en hoef je ook niet te handhaven. 
Zo sla je twee vliegen in een klap. 
Het werd door de wethouder en ver-
keerskundigen ter kennisname aan-
genomen. Toegezegd werd dat de 
gemeente komend voorjaar nog met 
de bewoners van het Oude Dorp in 
gesprek zal gaan over het parkeren 
en het verbod daarop. Tevens hoe 
dit op een voor iedereen acceptabe-
le manier kan worden gerealiseerd.

Uithoorn - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is deze grijs-wit cy-
perse kater. Gerrit is de naam van 
deze kat, die wordt vermist van-
af de Hugo de Grootlaan in Uit-
hoorn. Wie het dier heeft gezien 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de Dierenbescherming via 
tel. 0297-343618.

Vermist

Sieraden en geld gestolen
Uithoorn - Op woensdag 11 de-
cember is tussen acht uur in de 
ochtend en acht uur ‘s avonds in-
gebroken in een woning in Bui-
tenhof. Via de achterzijde hebben 
de dieven zich toegang verschaft. 

Het cilinderslot van de buitendeur 
is uitgeboord. Het gehele huis is 
doorzocht. 
De inbrekers zijn er vandoor ge-
gaan met geld, sieraden en een 
paspoort.
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297-513151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

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

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

COLOFON

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen 
van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-

dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

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

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Concept welstandsnota 2014, Inzageperiode van 6 december 2013 tot en 

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

- Uitbreiding tuingroendepots, Inzageperiode 13 november tot en met 27 decem-
ber. Inlichtingen bij Leefomgeving, M. Vermaas, 0297-513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Jaagpad nabij 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

recreatiewoning met een berging. Ontvangen 10 december 2013.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff)
- Legmeer-west fase 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

51 eengezinswoningen. Ontvangen 9 december 2013.
- Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West).
- Gaastmeer 14 en 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en 

vergroten van een schuur aan de voorzijde. Ontvangen 5 december 2013.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 30, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van 

een sportieve buitenschoolse opvang. Beroep: t/m 5 februari 2014.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 120, omgevingsvergunning voor het oprichten van een 

Integraal Kindcentrum Thamerdal. Bezwaar: t/m 21 januari 2014.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166. Melding ontvangen van The Society Shop b.v. voor 

het houden van een magazijnverkoop van 2 t/m 5 april en 1 t/m 4 oktober 2014.
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelwij-

zigingen en het inpandig wijzigen van het bestaande bedrijfspand. Bezwaar: 
t/m 21 januari 2014.

- Wiegerbruinlaan 2-A en 2-B, vergunning kabels en leidingen voor het leggen 
van LS-kabel. Bezwaar t/m 21 januari 2014.

Industrieweg 15
- Vergunning verleend aan Hoveniersbedrijf loondiensten en vuurwerk B.H.M. 

Wiegmans voor het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 30 en 31 de-
cember 2013. Bezwaar t/m 23 januari 2013.

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

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

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

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

Openingstijden informatiecentrum 2013
- Dinsdag 24 december vanaf 16.00 uur gesloten
- Woensdag 25 december 2013 tot en met 1 januari 2014 gesloten

Pionnenbeeld wordt 
gerestaureerd
Het “Pionnenbeeld”, het sculptuur in polyester op het plein voor het gemeen-
tehuis, is gisteren, dinsdag 17 december 2013, gedemonteerd en op transport 
gegaan voor restauratie. Eind januari 2014 zal het worden teruggeplaatst.

Christinalaan heeft een speciale 
bank én nieuwe bomen gekregen
Woensdag 11 december hebben de 
inwoners van de Prinses Christina-
laan een speciale bank gekregen. 

Een motorkettingzaag-kunstenaar 
heeft ter plekke van één van de stam-
men van de kastanjebomen onder 
toezien oog van wethouder Ria Zijl-
stra en de bewoners een bank met 
logo van de gemeente gemaakt in de 
Christinalaan.

Mooie herinnering
De kastanjes in de Pr. Christinalaan 
waren mooie bomen en zeer bepa-
lend voor het straatbeeld. Als herin-
nering aan de bomen heeft de ge-
meente Uithoorn besloten om van 

één van de stammen een kunst-
werk te maken. Er werd woensdag-
middag een gezellig middag georga-
niseerd met warme chocolademelk 
met kerstbrood. Na afloop konden 
bewoners ook nog een stuk stam krij-
gen van de andere kastanje bomen. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor het vervan-
gen van de kastanjes in de Pr. Chris-
tinalaan/ Dreeslaan zijn nagenoeg 
afgerond. De kastanjes zijn gekapt, 
het grondwerk is uitgevoerd en de 
nieuwe bomen worden geplant. Het 
zaaiwerk is nog niet uitgevoerd. Dit 
wordt in verband met het weer in het 
voorjaar van 2014 uitgevoerd.

Wijziging bekendmakingen 
verordeningen per 1 januari 2014
De officiële volledige bekendma-
king van verordeningen vindt voort-
aan plaats in het Elektronisch Ge-
meenteblad op www.offi cielebekend-
makingen.nl. Door u aan te melden 
op de website ontvangt u automa-
tisch de bekendmakingen per e-mail. 
Voor het publiceren van verordenin-
gen maken wij vanaf 1 januari 2014 
gebruik van de Gemeenschappelijke 
Voorziening voor Offi ciële Publicaties 
(GVOP). De GVOP is een voorzie-
ning waarmee lagere overheden hun 
regelgeving rechtsgeldig via internet 
bekend kunnen maken. 

Waarom doet de gemeente dit?
Alle gemeenten in Nederland zijn per 
1 januari 2014 verplicht om een aan-
tal wettelijke bekendmakingen te pu-
bliceren op www.offi cielebekendma-
kingen.nl. De publicatie op deze site 
heeft een aantal voordelen: 
- De nieuwe bekendmakingen zijn 

direct beschikbaar en wachten 
niet meer op verschijningsdatum 
van de gemeentepagina.

- De bekendmakingen zijn beter 
leesbaar.

- U kunt de bekendmakingen down-
loaden als PDF (Gemeenteblad).

- U kunt zoeken op alleen de be-
kendmakingen bij u in de buurt 
van de gemeente maar ook pro-
vincies en waterschappen. 

- U kunt zich abonneren op een e-
mailservice waardoor u de be-
kendmakingen van uw voorkeur 
automatisch toegestuurd krijgt.

- Alle bekendmakingen zijn altijd op 
één plek te vinden, ook als u geen 
huis-aan-huisblad ontvangt.  

- De informatie op internet is uit-
gebreider dan u gewend bent op 
de Gemeentepagina. In veel ge-

vallen kunt u meteen doorklikken 
naar achterliggende informatie. 

Bekendmakingen op maat via uw 
postcode
Via de attenderingsfunctie van Over-
heid.nl is het mogelijk een abonne-
ment te nemen op bekendmakin-
gen van decentrale overheden. Dus 
ook van gemeente Uithoorn. Op ba-
sis van uw postcode ontvangt u via e-
mail automatisch de bekendmakin-
gen die betrekking hebben op activi-
teiten in uw buurt. Hierdoor bent u al-
tijd op de hoogte van de bekendma-
kingen van de gemeente die voor u 
van belang kunnen zijn.

Gemeentepagina
Als service verschijnen verkorte be-
kendmakingen van algemeen verbin-
dende voorschriften nu nog tijdelijk 
op de gemeentelijke informatiepagi-
na in De Nieuwe Meerbode. De offi -
ciële bekendmaking van deze beslui-
ten treft u echter vanaf 1 januari 2014 
op www.offi cielebekendmakingen.nl
Elektronische publicatie van lokale 
bekendmakingen, bijvoorbeeld be-
leidsregels, (omgevings)vergunnin-
gen, bestemmingsplannen of ope-
ningstijden van het gemeentehuis, is 
(nog) niet verplicht. Ruimtelijke plan-
nen (bestemmingsplannen) en ver-
keersbesluiten worden ook al digitaal 
bekendgemaakt en zijn, net als de 
verordeningen, online te raadplegen 
via www.offi cielebekendmakingen.nl 

Heeft u geen internet?
Heeft u geen computer dan kunt u In 
het gemeentehuis (Laan van Meer-
wijk 16) gratis gebruik maken van de 
computers om www.offi cielemedede-
lingen.nl te bekijken;

Aanvragen subsidie 2014 bij 
Burgemeester Kootfonds
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 25 maart 2014 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. 
Daartoe behoort ook een zo recent 
mogelijk inzicht in de financiële po-
sitie van de aanvrager. De aanvraag 
moet worden gericht aan: Stichting 
Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de 
heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. Het Burgemeester Koot-
fonds verleent in beginsel geen bij-
dragen in normale uitgaven. Die moe-

ten bekostigd kunnen worden uit de 
normale inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke. De doelstelling van 
Stichting Burgemeester Kootfonds 
is het verlenen van fi nanciële steun 
aan instellingen en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cultuur 
en sociaal-maatschappelijke activitei-
ten. De subsidieaanvragen worden in 
april 2014 door het bestuur van Stich-
ting Burgemeester Kootfonds beoor-
deeld. Alle aanvragers worden schrif-
telijk in kennis gesteld van de beslis-
sing. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. 513185.

Vervolg op volgende blz.

Fotograaf M. Fiechter



 Bekendmakingen gemeentelijke verordeningen per 
 1 januari 2014 via www.officieleBekendmakingen.nl
Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2014 hun verordeningen via internet be-
kendmaken. Vanaf dan vervalt de wettelijke eis van publicatie in het gemeente-
blad en wordt officieel gepubliceerd via internet. Het college heeft op 12 decem-
ber 2013 besloten www.offcielebekendmakingen.nl aan te wijzen als officieel pu-
blicatieorgaan.

 intrekken Beleidsregel op grond van wet elektronische 
Bekendmakingen
Het college heeft op 10 december 2013 besloten de beleidsregel naar aanleiding 
van de wet elektronische bekendmaking (25 oktober 2004) ingetrokken. Hierdoor 
wordt de mogelijkheid geboden om aanvragen om vergunning, of ontheffing, ver-
zoeken om subsidie, bezwaarschriften etc ook digitaal in te dienen. Destijds was 
de gemeente hier technisch en procedureel nog niet op toegerust om berichten 
met zulk een formele inhoud te accepteren en in behandeling te nemen. Nu is dit 
wel het geval.

 vaststelling regeling elektronisch Berichtenverkeer 
 gemeente uithoorn
Naar aanleiding van het intrekken van genoemde beleidsregel (25 oktober 2004) 
heeft het college op 10 december 2013 de ‘regeling elektronisch berichtenver-
keer gemeente Uithoorn’ vastgesteld. Deze regeling geeft de richtlijnen welke ge-
hanteerd worden bij het aanbieden en het afhandelen van elektronische berich-
ten door de gemeente.

 mandaatBesluit 
Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2013 besloten om het hoofd 
van de afdeling Leefomgeving te mandateren om te besluiten op de subsidiever-

zoeken inzake de beleidsregel voor subsidie duurzame energiemaatregelen be-
staande bouw voor particulieren gemeente Uithoorn 2013-2016, met onderman-
daat aan de coördinator van het cluster projecten.

 Bekendmaking aanwijzingsBesluit toezichthouders 
 omgevingsrecht
De Algemeen directeur van de Omgevingsdienst heeft namens het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn op 12 december 2013 
besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 18.2 van de Wet 
milieubeheer, artikel 5.1, 5.2 en 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht en artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.De aangewezen 
ambtenaren krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het 
kader van het Vuurwerkbesluit. Op grond van artikel 5:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) zullen de betreffende personen voorzien worden van een le-
gitimatiebewijs. Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking 
in werking. Het aanwijzingsbesluit is in te zien op het gemeentehuis in Uithoorn. 

 1e wijziging apv uithoorn 2012
De raad heeft in haar vergadering van 12 december 2013 de 1e wijziging van de 
Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2012 vastgesteld. Samengevat zijn 
de volgende wijzigingen opgenomen.
- Er zijn regels opgenomen waaraan paracommerciële instellingen zich moeten 

houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Paracommerciële in-
stellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien 
die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurt-
huizen en kantines van sportverenigingen.

- Zo mogen deze instellingen 5 x per kalenderjaar activiteiten ontplooien buiten 
de doelstelling waarvoor ze zijn opgericht en mogen zij alcohol schenken van 
12.00 uur tot maximaal 01.00 uur.

- Voor het houden van een vechtsport is een evenementenvergunning nodig. 
Nieuw is dat er een levensgedragtoets is opgenomen met betrekking tot de 
door de burgemeester aan te wijzen vechtsportwedstrijden. 

- Een exploitatievergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten is ver-
plicht gesteld. 

- Tot slot is de bepaling die was opgenomen om overlast gevend drugsgebruik 
tegen te gaan (artikel 2:74a) verwijderd vanwege het feit dat dit reeds geregeld 
in de Opiumwet. 

Deze wijziging van de Algemene plaatselijke verordening treedt in werking één 
dag na deze bekendmaking. De wijziging ligt tijdens openingstijden ter inzage 
bij het Klant Contactcentrum van de gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16.

 puBlicatie aanwijzen alcoholverBodsgeBieden
Het college van burgemeester en wethouder heeft de conceptnota alcoholverbod 
in aangewezen gebieden 2013 vastgesteld en wil deze in werking laten treden.
Een ieder heeft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze (artikel 3.11 
Algemene wet bestuursrecht) alvorens het besluit definitief wordt. De termijn van 
inzage is 6 weken (artikel 3.16 Algemene wet bestuursrecht). De conceptnota al-
coholverbod in aangewezen gebieden 2013 ligt van 23 december 2013 tot 3 febru-
ari 2014 ter inzage op het gemeentehuis Laan van Meerwijk 16, de openbare bi-
bliotheek, Alfons Ariënslaan 1 en het Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16, De Kwa-
kel. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij de Gemeente Uithoorn, t.a.v. me-
vrouw C. Hesselmann, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Nadat de conceptnota defi-
nitief is zal deze na publicatie in werking treden.

 Bekendmakingen Belastingverordeningen 2014 van raad 
 van 12 decemBer 2013
Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, be-
kend dat zij in de vergadering van 12 december 2013 heeft besloten tot vaststel-
ling van:
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2014
- Verordening Rioolheffing 2014
- Verordening Algemene rechten 2014
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. De verordeningen zijn van-
af 1 januari 2014 digitaal te raadplegen via www.uithoorn.nl

officiële mededelingen en Bekendmakingen
g  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s

18 decemBer 2013

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

vervolg van vorige blz.

Kaas en Zo Stijn Melenhorst 
‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel’
Uithoorn - Eind november is het 
certificaat uitgereikt aan Kaas en Zo 
Stijn Melenhorst van de heer S. Me-
lenhorst. “Wij hebben bewezen dat 
wij aan de kwaliteitseisen voldoen 
die gesteld worden door de Stich-
ting Kaas- en Delicatessenwinkels 
Nederland. Daar zijn wij bijzonder 
trots op”, aldus de trotse eigenaar.
De Stichting Kaas- en Delicatessen-
winkels Nederland (KDWN) is een 
initiatief van het Vakcentrum bran-
che Kaas en Delicatessen, de bran-
cheorganisatie voor zelfstandige 
detaillisten in de foodsector en de 
fastmoving consumer goods. Met 

het opstellen van een transparante 
self-audit checklist stelt de stichting 
KDWN ondernemers in staat om de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Op het moment dat de 
ondernemer aan de gestelde eisen 
voldoet kan hij zich aanmelden om 
in aanmerking te komen voor een 
certificaat. De door de ondernemer 
ingevulde lijst wordt door een onaf-
hankelijke controleur in de betrok-
ken winkel gecheckt en pas na zijn 
goedkeuring wordt overgegaan tot 
certificering.

In Nederland zijn ongeveer 900 

foodspeciaalzaken (kaas-, noten-, 
en delicatessenwinkels), die zich 
met hun assortiment en kwaliteit 
richten op de consument die (kwali-
teits-)bewust inkoopt.
“Met de breedte en de diepte van 
het assortiment, deskundig en be-
trokken personeel, hoogstaande 
kwaliteit van de producten en goe-
de product- en klantenkennis on-
derscheiden wij ons als foodspeci-
aalzaak van andere aanbieders rich-
ting consument.
Dit betekent wel dat wij ons moeten 
blijven scholen en verbeteren om de 
consument op de juiste manier te 

kunnen helpen bij het aankooppro-
ces”, aldus de heer S. Melenhorst.
Met het certificaat bewijst de onder-
nemer te voldoen aan de eisen die 
een consument mag stellen aan een 
foodspecialiteitenwinkel op het ge-
bied van hygiëne, inrichting, wette-
lijke normen, productkennis, assor-
timent, gastvriendelijkheid en uit-
straling. 
“Met dit certificaat bewijs ik dat ik 
aan alle eisen voor het vakman-
schap voldoe en dat ik me met mijn 
medewerkers continu inspan om 
mijn klanten op de juiste manier te 
helpen bij hun aankopen.”

50 Jaar getrouwd, dus goed voor goud!

Uithoorn - Het is een bijzonde-
re gebeurtenis vandaag de dag als 
twee mensen vijftig jaar met elkaar 
lief en leed hebben gedeeld en het 
heugelijke feit dat in leven en wel-
zijn mogen vieren. Een ‘juweel’ van 
een huwelijk in figuurlijke zin. Goud, 
maar niet ‘van oud’ kan je zeggen. 
Want Bert en Ans van Beek-Mahieu 
uit de Legmeer die dit predicaat toe-
komt, zijn nog relatief jong van leef-
tijd en blakend van gezondheid.

Die kunnen nog een hele tijd mee… 
De gedenkwaardige ‘gouden da-
tum’ werd op donderdag 12 decem-
ber thuis gevierd. Het ‘jonge paar’ 
gaf elkaar vijftig jaar geleden op 12 
december 1963 het jawoord. Dat 
was tijdens een hele strenge win-
ter… Bert werd 23 jaar eerder op 27 
mei 1940 in Aalsmeer geboren, Ans 

Mahieu zag het levenslicht in Am-
sterdam op 23 juni 1942. Een maand 
later, op 14 januari 1964, trouwden 
ze voor de kerk. Dat was in de Ma-
ria Magdalenakerk, toen een prach-
tig gebouw in de Amsterdamse 
Spaarndammerbuurt.
“Die datum is voor mijn ouders be-
langrijker in hun huwelijk dan voor 
de wet. Op 14 januari volgend jaar 
vieren ze dat breed met een receptie 
voor familie, vrienden en kennissen. 
Vandaag vieren zij het thuis in klei-
ne familiekring met een paar goe-
de vrienden.
Hoe ze elkaar tegen kwamen? Voor 
zover ik nog weet tijdens de dans-
lessen in hun jonge jaren. En ze 
hebben elkaar nooit meer losgela-
ten zoals je ziet”, aldus dochter Yo-
landa die voor het verkrijgen van 
deze informatie de honneurs voor 

haar ouders even waarnam. Zij wa-
ren namelijk in een geanimeerd ge-
sprek gewikkeld met de altijd be-
langstellende en goed gehumeurde 
burgemeester Dagmar Oudshoorn 
die persoonlijk haar felicitaties 
kwam overbrengen. Als cadeautje 
voor het jubilerende bruidspaar had 
zij een fraaie en ingelijste penteke-
ning van het Oude Uithoorn aan de 
Amstel meegenomen. De gesprek-
ken werden in feestelijke ambiance 
en een ontspannende sfeer over en 
weer gevoerd.

Toppertjes
Uit het huwelijk werden twee kinde-
ren geboren, zoon Edwin en doch-
ter Yolanda. Intussen smaken Bert 
en Ans het genoegen van vier leu-
ke kleinkinderen te kunnen genie-
ten. In het begin woonde het echt-

paar in Amsterdam, vervolgens 
werd verhuisd naar Uithoorn waar 
zij een woning kregen in de Gaspe-
riflat aan de Europarei. Tot slot ver-
kasten zij naar de Legmeer, vlakbij 
het Legmeerplein waar zij tot op de 
dag van vandaag wonen. Bert heeft 
zijn leven lang tot aan zijn pensioen 
in de detailhandel gewerkt, als laat-
ste bij diverse filialen van Blokker, 
waaronder zo’n tien jaar in die op 
het Zijdelwaardplein.

Ans heeft zich ook niet onbetuigd 
gelaten en achtereenvolgens bij de 
veiling in Aalsmeer gewerkt en bij 
het bekende reclamebureau BB-
DO. Momenteel is zij actief bij het 
Buurtbeheer de Legmeer. Bert on-
dersteunt dit, maar blijft op de ach-
tergrond. Yolanda: ”Onze ouders 
zijn altijd actief geweest en doen 
nog steeds van alles. Mijn vader fo-
tografeert graag en maakt ook vi-
deo’s. Hij kan bovendien goed met 
de PC overweg. Verder is hij chauf-
feur op volgauto’s bij begrafenis-
ondernemer Finnema. Moeder Ans 
heeft als hobby koken. Culinair ge-
zien mag ze er zijn; houdt daarbij 
van mooi gedekte tafels, sfeer en 
gezelligheid. Dit tot groot genoegen 
van iedereen om haar heen en niet 
in de laatste plaats van vader Bert… 
Ans verwent het liefst iedereen en 
is graag onder de mensen. Kortom, 
het zijn alle twee toppertjes.”
Gelet op deze positieve uitspra-
ken en gezien de levendigheid, kan 
het best zo zijn dat het jubileren-
de bruidspaar er nog wel heel wat 
jaartjes aan gaat vastplakken. Mits 
de gezondheid daaraan wil mee-
werken. De redactie van deze krant 
feliciteert Bert en Ans in elk geval 
met het behalen van deze mijlpaal 
in hun leven en wenst hen nog ve-
le actieve en gezonde jaren toe. 
Wie weet komen we tegen die tijd 
weer op bezoek als het goud een 
diamantje wordt (60 jaar). Of eerst 
maar ‘smaragd’ (55 jaar)… Moet 
kunnen toch?

Duoplant geeft kerst-
workshop aan Plusgroep
Uithoorn - Duoplant heeft de Plus-
groep van de Ontmoetingsgroepen 
Uithoorn een onvergetelijke dag be-
zorgd. De deelnemers van de Plus-
groep voor vergeetachtigen wer-
den met koffie ontvangen. Ieder-
een mocht een kerststukje maken 
naar eigen inzicht. Al het kerstma-
teriaal stond om de groep heen, dus 
zij konden zelf hun keuze bepalen. 
Geweldig om te zien hoe creatief de 
deelnemers zijn, zowel vrouwen als 

mannen. Met de lunch zijn de deel-
nemers verwend met heerlijke zelf-
bereide erwtensoep en goed gevul-
de tomatensoep. Daarna mocht ie-
dereen nog een kerstkrans maken. 
Voldaan en in kerstsfeer ging de 
groep naar huis. 
Plusgroep Ontmoetingsgroepen 
Uithoorn Vita welzijn en advies be-
dankt via deze krant Duoplant, Di-
on en zijn zus Wilma voor dit gewel-
dige initiatief.

Speelgoedbeurs in 
Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Voor een speelgoed-
beurs zoeken de ouders van Peu-
teropvang De Quakel leuk speel-
goed in goede staat. De speelgoed-
beurs wordt gehouden op zater-
dag 25 januari van 10.00 tot 13.00 
uur in het dorpshuis. Aanleve-
ren van speelgoed kan vanaf he-
den elke maandag en dinsdag tus-
sen 9.00 en 10.00 uur bij de peuter-
opvang aan Kerklaan 16 (achter-
ingang dorpshuis). Het speelgoed 
moet heel, compleet en schoon zijn. 
Geen knuffels, in verband met hy-

giëne. Het ingeleverde speelgoed 
wordt tegen kleine prijzen verkocht 
en de opbrengst wordt door de ou-
ders geschonken aan Peuteropvang 
De Quakel. Peuteropvang de Quakel 
organiseert op 25 januari ook een 
open dag. Ouders en kinderen zijn 
van harte welkom om een kijkje te 
nemen op de locatie. Voor de kin-
deren worden er leuke activiteiten 
geregeld zoals schminken, cakejes 
versieren e.d. Wilt u meer informa-
tie, bel Peuteropvang De Quakel, tel. 
0297-563377.







Uithoorn - Op vrijdag 13 december 
jl. sprak Marleen van Dalen, rechter-
commissaris van de rechtbank Am-
sterdam, in een vol KerkCafé Uit-
hoorn over de strafrechtspraak in 
Nederland. Deze bijzonder ervaren 
rechter, onder andere bekend van 
het grote liquidatieproces Passage, 
hield een boeiend betoog over haar 
vak. De strafrechtspraak is vaak in 
het nieuws. Leken hebben vaak vra-
gen over uitspraken van rechters. 
Mevrouw Van Dalen behandelde in 
wisselwerking met de bezoekers on-
der meer: de onafhankelijkheid van 
rechters, het nut van straffen, de be-
paling van de strafmaat, de rol van 
slachtoffers in het proces, de rol van 
advocaten en de media. Ook liet ze 
de bezoekers aan de hand van con-
crete praktijkvoorbeelden meeden-
ken over wat daarbij een wijze en 

rechtvaardige uitspraak zou zijn. De 
bezoekers waren erg enthousiast 
over deze interessante en verhelde-
rende avond en bleven nog geruime 
tijd napraten. Het KerkCafé Uithoorn 
van 17 januari gaat over verslaving 
in het gezin. Brijder Verslavingszorg 
is dan te gast en zorgt voor de des-
kundige inbreng. Kijk ook op www.
kerkcafeuithoorn.nl
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

INFORMATIEF

Schilderijenexpositie aan 
de Bilderdijkhof
Uithoorn – Biezenwaard Creatief is 
een groep enthousiaste kunstschil-
ders die inmiddels ruim tien jaar, el-
ke week samenkomt in Uithoorn om 
met hun hobby bezig te zijn. Het 
doel is om te werken aan de indi-
viduele ontwikkeling waardoor ie-
der in zijn gekozen techniek en ma-
teriaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element.
De basis is aquarel, maar er wordt 
ook getekend met potlood, pen, 
pastelkrijt en houtskool. Een aantal 
mensen heeft voorkeur voor acryl-
verf. Natuurlijk resulteert dit alles 
ook in werken die gemaakt zijn met 
gemengde technieken. En zeker een 
aanrader om een zestigtal kleurrijke 
werkstukken wat nader te gaan be-
zien en misschien wel om iets bij-
zonders aan te willen schaffen.
Vanaf heden tot en met 3 janua-
ri 2014 heeft Biezenwaard Creatief 
van deze werken een expositie inge-

richt en bestaat voor u de mogelijk-
heid om op werkdagen van 9.30 tot 
15.00 uur deze te bezoeken bij ‘VITA 
welzijn en advies’ in het Wijksteun-
punt aan de Bilderdijkhof. 

Mijmeringen
Winterslaap 

Elk jaar leer ik weer wat meer over orga-
niseren, plannen en voorbereiden. Vooral 
het laatste is een toverwoord, tenminste 
als je het ook echt uitvoert. Als ik zonder 
kleerscheuren door de decembermaand 
wil komen, hoort daar een strakke voor-
bereiding bij. Ik geloof daar in, maar vind 
het tegelijkertijd nog steeds lastig. Het liefste wil ik namelijk ge-
woon warm onder een dekentje wegkruipen en een lange winter-
slaap houden.

De eerste helft
De eerste helft van december was ik buitengewoon goed door heen 
gerold, al zeg ik het zelf. Ik was niet overdreven moe, alles liep, de 
voorbereiding van cadeautjes (tip: tijdig bestellen via internet), het 
eten (simpel en een dag van te voren koken) en daardoor was ik 
relaxed en had ik er zin in. So far, so good en nu hoop ik datzelfde 
trucje uit te gaan halen met de kerst, en twee belangrijke verjaar-
dagen in mijn gezin (ook in die drukke feestperiode). Ogenschijn-
lijk lijk ik op schema te zitten, maar toch ben ik er niet gerust op. De 
tijd lijkt ineens zoveel sneller te gaan, of is dat nu gewoon het ou-
der worden? 

Kerstplanning
Zoals het er nu naar uitziet, komt alles bij ons samen op tweede 
kerstdag. Een behoorlijke drukte, maar dat vind ik wel heel gezel-
lig. De uitdaging ligt natuurlijk er in dat er voldoende eten en drin-
ken is en iedereen een fijne tijd heeft. Letterlijk een uitdaging omdat 
het niet alleen kerst is, maar ook de verjaardag van mijn jongste. En 
kinderen moeten zich jarig kunnen voelen op hun verjaardag. Dus is 
het niet alleen kerst wat bij ons de klok slaat. De kerstkransjes zul-
len zich verstoppen achter de verjaardagstaart en kerstcadeautjes 
zijn er niet, maar wel verjaardagscadeautjes. Op dit soort dagen ben 
ik extra blij met mijn familie, de mensen die natuurlijk naar de ver-
jaardag komen. Ik leerde op de eerste verjaardag van mijn jongste 
al, dat iedereen andere plannen heeft met kerst en dat een verjaar-
dag bezoeken daar niet bij hoort. Jammer, maar daar heb ik me bij 
neergelegd. Alle familie zal er zijn en mijn jarige job zal zich net zo 
jarig voelen als altijd, hij weet immers niet beter. 

Denken
Het is altijd goed nadenken wanneer je wat in huis moet halen, of de 
kerstkaarten al zijn verstuurd en of alle cadeautjes wel zijn gekocht 
in opdracht van opa, oma en oom. Er komt altijd wel nog wat tus-
sendoor fietsen en misschien is dat de onrust die ik nu nog even in 
mijn lijf voel. Waar haal ik de tijd vandaan tussen alle gewone werk-
dagen, kerstborrels, kerstdiner op school en een kerstvakantie die al 
bijna begint? Help, daar gaan mijn schema en voorbereiding. Maar 
nogmaals komt mijn familie daar om de hoek kijken, omdat ik weet 
dat ze zullen helpen en ik het niet alleen hoef te doen. Hulp vragen 
is altijd goed (niet altijd even makkelijk) maar in dezen is het iets 
wat we samen doen.

Rust
Afgelopen vrijdag zuchtte ik even diep en was ik blij dat het week-
end voor de deur stond. Even rust, een kerstboom aanschaffen, 
heerlijk het huis versieren. Maar het mocht niet zo zijn als in mijn 
ideale plaatje. Het hele weekend door werd ik geteisterd door een 
irritante hoofdpijn die niet meer weg wilde. Het begon als een ge-
wone hoofdpijn, transformeerde een dag later tot een migraine en 
na veel rust, kwam die op zondagochtend gewoon weer retour. Mis-
schien toch het lichaam wat wil aangeven dat er iets te veel word 
geregeld, gepland en druk wordt gedaan? Ik weet het niet, maar het 
is niet anders, het enige wat je kan doen is alles stilzetten en niks 
doen. Wachten tot het weer voorbij gaat. Dat klopt dan wel weer 
met het seizoen waar we in zitten. Ik hoorde namelijk van een wijs 
iemand dat de winter het seizoen is van wachten tot de lente komt. 
Na 21 december kunnen we langzaamaan weer wat drukker gaan 
doen, als de dagen weer gaan lengen. Maar nu zijn het gewoon de 
donkere dagen voor Kerstmis en is een beetje rust op zijn plaats, 
goedschiks of kwaadschiks. Dus wens ik u allen voldoende rust toe, 
een beetje licht in de donkere dagen en een goede voorbereiding 
op de feestdagen! 

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Hugo de Grootlaan: Cypers grijs-witte ex-kater. Gechipt. 

Hij luistert naar de naam Gerrit.

Gevonden:
- Wilnis, Dorpsstraat: Zwart-grijze, ongeveer 6 maanden oude, 
 cyperse poes met witte bef en witte teentjes. 
- Uithoorn, Amsteldijk Noord: Blauw-grijs katertje zonder tanden. 

Lijkt bejaard.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Muisgrijze kater.
- De Hoef, Merelslag: Jonge rode kater met witte bef.
- Abcoude, Meerzicht: Grote zwarte Boskat met chip. 
 Hij heet Quincy. 
- Abcoude, Waterlelie: Zwart-witte kat met witte bef en sokjes. Hij 

heeft ook wit vlekje op buik.

Uithoorn - Op kerstavond, 24 de-
cember, wordt er een echte ‘Glitter 
en Glamour Party’ georganiseerd 
in Bar Dancing Roadies aan de Ju-
lianalaan 18 te Uithoorn. Roadies 
heeft inmiddels het gehele interieur 
in de kerstsfeer aangepast en hier 
komt dit feestje nog eens bovenop! 
Op het feest wordt een gave mix ge-
draaid van kerst- en Nederlandsta-
lige muziek en DJ Frank Deibert zal 
tevens zijn alomgeliefde hitmachi-
ne aanzwengelen! Alles draait deze 
avond om ontmoeting, gezelligheid 
en het samenzijn met vrienden en 
bekenden. Om de avond nog fees-
telijker te maken heeft Roadies de 
befaamde zanger Tony XL geboekt! 
Tony zingt een heerlijke mix van Ne-
derlandse- en Engelse hits en hij zal 
er persoonlijk voor zorgdragen dat 
iedereen met de kerstdagen kan te-

rugkijken op een geweldige avond! 
De entree voor deze avond is gra-
tis en voor niets en daarbij serve-
ren de bardames van Roadies ook 
nog heerlijke hapjes van de zaak! 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Glitter- en glamourfeest 
in Bar Dancing Roadies

Zonnebloem bezorgt haar 
gasten een kerstpakket
Regio - Elk jaar wordt door de Ri-
ki Stichting voor gasten van de Zon-
nebloem een kerstpakket beschik-
baar gesteld. Alleen al voor deze re-
gio zijn dit in totaal zo’n 170 pakket-
ten. Dit jaar werden er ook nog eens 
vijf pakketten beschikbaar gesteld 
voor vijf gezinnen die het moeilijk 
hebben om rond te komen.

Op vrijdagmiddag rond vier uur kwa-
men de vrijwilligers bij het verdeel-
punt de pakketten ophalen om deze 
bij de gasten af te leveren. Daar de-
ze afdeling van de Zonnebloem een 
zeer goede band heeft met de prak-
tijkschool had deze school aange-
boden als een soort stageopdracht 

ook pakketten bij de gasten te be-
zorgen. Een zestal leerlingen, bege-
leid door een docent, heeft vijftien 
pakketten bezorgd. Bij een van de 
gasten werden alle leerlingen uit-
genodigd binnen te komen om iets 
lekkers te komen eten. Er is vervol-
gens binnen bij de kerstboom een 
foto van de gast met kerstpakket en 
de kinderen gemaakt. Aan de glun-
derende gezichten van de gasten 
was goed te zien hoe blij ze werden 
en bij het vertrek was er dan ook 
een wederzijds ‘Fijne Kerstdagen’. 
Het is fijn te ervaren dat mensen die 
zich vaak heel eenzaam voelen en-
thousiast kunnen raken wanneer zij 
op deze wijze aandacht krijgen.

Golden Flame vuurwerk:
Maak ook dit jaar weer 
kans op 1000 euro
Mijdrecht – Vanaf het begin dat 
Golden Flame vuurwerk verkoopt, 
verkopen zij het PYROSTAR assor-
timent. Deze collectie is 5 jaar ge-
leden gelanceerd in België en van-
wege het daverende succes ook te 
koop bij Golden Flame in Mijdrecht. 
Het PYROSTAR assortiment bestaat 
uit een totale aanbieding voor jong 
en oud tegen zeer scherpe prijzen 
met een hoogwaardige kwaliteit. 
Met het fop- en schetsvuurwerk is 
aan de kleintjes gedacht. Naast het 
PYROSTAR assortiment is er nu ook 
een klein assortiment van de MAG-
NUM/VC serie. Bent u op zoek naar 
mooie flowerbeds, pijlen of een 
compleet pakket, kom dan kijken in 
hun winkel aan de Genieweg 26 of 
kijk op www.goldenflame.nl.
U kunt in de winkel bestellen en 
contant of per pin betalen. Ook be-
staat de mogelijkheid via internet te 
bestellen en te betalen via Ideal, Vi-
sa of overboeking per bank. Naast 
de artikelen die in de folder staan 
kunt u in hun webshop nog meer 
artikelen vinden. Tot en met 27 de-
cember, tot 22.00 uur, kunt u via in-
ternet bestellen met 10% korting. 
In de winkel kunt u t/m 27 decem-
ber, tot 15.30 uur, profiteren van de-
ze korting. Het voordeel van vooraf 
bestellen is dat je zeker krijgt wat 
je besteld hebt en je profiteert van 
10% korting. Tijdens de verkoopda-
gen bestaat de mogelijkheid dat een 
artikel tijdelijk uitverkocht kan zijn.

Nieuwe producten
Nieuw binnen het assortiment van 
Golden Flame Vuurwerk zijn Mag-
num artikelen waaronder siervuur-
werkpakketten en diverse cakes. 
Ook hebben zij nu de wensballon in 
hun assortiment. In de online web-
shop kunt u van verschillende arti-
kelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo 
krijgt u een goede indruk van de di-
verse aangeboden producten welke 
van hoogwaardige kwaliteit zijn. De 
locatie is zeer gemakkelijk te berei-

ken. Het industrieterrein ligt aan de 
Industrieweg en het biedt voldoen-
de parkeergelegenheid.

Bestel en maak kans op 1000,- 
Jaarlijks wil Golden Flame Vuurwerk 
zijn klanten de gelegenheid bieden 
om kans te maken op 1000,-. Bij be-
steding van elke 50,- aan vuurwerk 
kunt u op een bon uw naam, adres 
en overige gegevens invullen. Dit 
doet u bij het afhalen van uw be-
stelling. Alle klanten kunnen hier-
aan meedoen, ook al heeft u tijdens 
de voorverkoop dagen besteld. Na 
de verkoopdagen, in het begin van 
januari, zal er onder toeziend oog 
van een notaris een winnaar getrok-
ken worden uit alle bonnen. De win-
naar ontvangt 1000,- welke op uw 
rekening gestort zal worden.

Win kaarten voor de Hollandse 
Avond of voor het Oud & 
Nieuw Festival in Mijdrecht
Dit jaar kunnen er weer kaarten ge-
wonnen worden voor de Hollandse 
Avond of voor het Oud & Nieuw fes-
tival in Mijdrecht. Like onze Golden 
Flame vuurwerkfacebookpagina fa-
cebook.com/VuurwerkGoldenFlame 
en maak kans. Voor meer info zie 
advertentie elders in deze krant.

Bekende rechter in 
KerkCafé Uithoorn

Feestelijke groet ANBO
Uithoorn/De Kwakel - Ieder jaar verrast ANBO Uithoorn/De Kwa-
kel voor de kerstdagen haar leden met een surprise. Deze zou dit 
jaar wat schraal uitvallen wegens budgettaire redenen. Echter, ge-
heel spontaan kreeg ANBO Uithoorn/De Kwakel een aanbod van Su-
permarkt AH Jos van den Berg, gevestigd aan het Amstelplein. Hier-
door is het mogelijk geworden de surprise meer ‘body’ te geven. AN-
BO afdeling Uithoorn/De Kwakel is Supermarkt AH Jos van den Berg 
dan ook zeer dankbaar voor dit mooie gebaar.

Zondag in Zijdelwaard 
gratis op de foto met

de kerstman
Uithoorn - Zondag 22 december 
zijn de winkels in winkelcentrum 
Zijdelwaard geopend van 12.00 
tot 17.00 uur!

Natuurlijk zijn er dan ook gezelli-
ge kerstactiviteiten. De kerstman 
is aanwezig en je kunt gratis met 
hem op de foto in een mooi de-
cor!
De foto’s zijn meteen klaar en 
kunnen later ook gedownload 
worden vanaf de facebookpagina 
van winkelcentrum Zijdelwaard. 

Daarnaast is er een pianiste aan-
wezig die gezellige kerstliedjes 
speelt en zingt. 
Buurtbeheer Zijdelwaard is ook 
present op koopzondag 22 de-
cember. Zij delen hartjes en 
kaarsjes uit met een feestdagen-
wens. Ze vragen aan de bezoe-
kers een donatie voor het goede 
doel: Kinderboerderij De Olievaar. 
Shantykoor de Brulboei treedt 
om 14.00 en 16.00 uur op. Maan-
dag 23 december is er een extra 
kerstkoopavond tot 21.00 uur.
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Overwinning voor 
Meiden C1 Legmeervogels
Uithoorn - Zaterdag 13 december 
was er weer een wedstrijd om de 
beker. Dit keer speelde de meiden 
van Legmeervogels tegen Rode 23 
uit Bovenkerk en beide teams had-
den er zin in. De eerste helft van de 
wedstrijd was duidelijk voor de Leg-
meervogels. Ze speelde goed over 
en kwamen ook meerdere keren bij 
het doel van de tegenstander. Kim 
van Kooten maakt met een mooi 
schot het eerste doelpunt.

Daarna maakt de tegenstander een 
eigen doelpunt en zorgde zo voor 
2-0. Via een geweldig afstandschot 
maakte Lizanne een 3-0. Rode 23 
kwam ook een paar keer bij het doel 
van de LMV en maakte 3-2. Ashley 
benutte haar kans en scoorde een 
mooie 4-2 zodat de LMV met een 
gerust gevoel de rust in ging. He-
laas was de tweede helft wat min-
der. Beide teams speelde de bal niet 

goed over of maakte het niet af. De 
kansen die Rode 23 kreeg benutte 
zij echter wel. Ze werkte hun achter-
stand weg en een minuut voor het 
einde scoorde ze de gelijkmakende 
treffer 4-4.
Dit betekende penalty’s. De LMV 
MC1 heeft geen vaste keepster. Am-
ber stond op doel met een blessu-
re. Voor de penalty’s wilde ze ruilen 
maar dit mocht niet van de scheids-
rechter. De tegenstander waren in-
middels wel gewisseld van keepster. 
De penalty’s waren enorm span-
nend. LMV mistte twee keer waar-
door Roda 23 de volgende ronde 
kon halen. Doordat ook zij een keer 
mistte en Amber een prachtig schot 
tegenhield waren de kansen voor 
LMV nog open. Met 5-5 werden de 
penalty verlengt. Joyce schoot de 
bal er goed in en Amber hield het 
schot van Rode 23 tegen waardoor 
LMV naar de volgende ronde is.

‘Rien ne va plus’ bij paren-
competitie BC De Legmeer
Uithoorn - En toen was het gedaan 
na de laatste wedstrijdavond van 
de paren competitie. Tot grote blijd-
schap van de bevorderden en diepe 
droefenis van diegenen die te licht 
bevonden werden voor de lijn waar 
ze in speelden.

In de A-lijn ontketenden Joop van 
Delft & Frans Kaandorp een he-
vig slotoffensief en haalden zo een 
eerste plek met 64,58% binnen. Lij-
nie Timmer & Rita Vromen werden 
keurig tweede met 59,58%, net voor 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter die met 58,75% op drie kwamen. 
Cees Bergkamp deed het met Ruud 
Lesmeister met 57,50% wat kalmer 
aan, maar de eerste plaats in de 
eindstand na zes avonden zat bij 
hen wel in de tas, gefeliciteerd! Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst bleven 
netjes bij de top van de toppers als 
vijfde met 52,08%.
In de B-lijn was de winst deze keer 
voor Cobie Bruine de Bruin & Trudi 
Zandbergen met een mooie 62,92%. 
Heleen & Mees v/d Roest speelden 
de sores van het viertallen gedeci-
deerd weg door met 55,42% tweede 
te worden. Lidy Krug deed het met 
Ada van Maarseveen weer fantas-
tisch en dat leverde 54,58% en een 
derde plek op. Trudy v/d Assem & 
Cathy Troost lieten dat niet op zich 
zitten en behaalden knap de zelfde 
score en trede van het virtuele podi-
um. Ook An & Jan van Schaick re-

kenden af met het mindere viertal-
len en koppelden het herstelde ver-
trouwen in zich zelf aan een vijfde 
plaats met 50,83%. Gepromoveerd 
zijn hier: Cobie & Trudi, Marianne & 
Huub Kamp en Lidy & Ada, proficiat.
In de C-lijn schitterden als vanouds 
Elly Belderink & To van der Meer, 
waarvan laatst genoemde net de 
leeftijd der zeer sterken heeft be-
reikt. Van bridgen kun je dus heel 
lang genieten, toch! Ze kwamen 
uit op 63,13% en bleven zo Anne-
ke Houtkamp & Marianne Jonkers 
die heel knap 61.80% bereikten, 
Age gaat voor Beauty, net de baas. 
Marjan & Jan Wille werden derde 
met 55% precies en Tini Lotgerink & 
Jeanette Vermeij vierde met 53,13%, 
waarna Ger Quelle & Ans Voogel als 
vijfde van de besten eindigden met 
51,56%.
Een klasse hoger gaan hier spelen: 
Elly & To, Tini & Jeanette, Tini Geling 
& Jo Wevers en Ger & Ans, succes 
toegewenst. De laatste bridgeavond 
van 2013 staat in het teken van de 
kerst, waarna na het reces de com-
petitie weer op 8 januari wordt her-
vat. Wilt u het nieuwe jaar goed be-
ginnen, neem u dan voor te gaan 
kaarten bij Bridge Club de Legmeer.
Elke woensdagavond in de bar-
zaal van sporthal de Scheg, aan-
vang 19.45 uur. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail  
gerdaschavemaker@live.nl of per 
telefoon 0297 567458.

Evert ten Napel en Frits Barend bij 
DRV Showdown Dutch Open 2013

De Ronde Venen - Veel BN’ers 
waren de afgelopen week getuigen 
van een spetterend sport evene-
ment Showdown. In Waverveen was 
men 3 dagen getuigen van de “Ron-
de Venen Showdown Dutch Open 
2013”. Showdown is een sport voor 
blinde en slechtziende, deze tak van 
sport kan met vergelijken met ta-
feltennis/airhockey en wordt in zijn 

geheel op gehoor gespeeld. Onder 
toeziend oog van de wethouder van 
sport David Moolenburgh en sport-
verslaggever Evert ten Napel was 
afgelopen woensdag de opening in 
het Eet en Drink Lokaal - Mijdrecht. 
De wedstrijddagen waren op don-
derdag,12.vrijdag 13 en zaterdag 14 
december j.l. De zaterdag stond in 
het teken van halve en finale wed-

strijden. Onder toeziend oog van 
o.a. Frits Barend en andere promi-
nenten die de Showdownsport een 
warm hart toe dragen ging de fina-
le tussen Sven van de Wege (Neder-
land) en de Italiaan Luigi Abate.

Kokend
In een kokende wedstrijd met veel 
toeschouwers en een hels kabaal 
wist van de Wege met goud naar 
huis te gaan.De Nederlanders Lean-
der Sachs en Mitchel Snel eindigde 
respectievelijk op plaats 4 en 9. Bij 

de dames ging het zilver naar Hel-
ma van der Boom,terwijl Nicky Cor-
stanje op een mooie derde plaats 
eindigde. De fairplay prijs ging naar 
de Italiaanse Ornella Punzo. Aan dit 
internationale toernooi deden maar 
liefst 35 sporters mee uit diverse Eu-
ropese landen. Frits Barend was ra-
zend enthousiast over deze sport en 
melde direct een twitter bericht met 
de tekst “zelden zo veel emotie ge-
zien” Voor alle uitslagen en standen 
kunt u kijken op gameresultsonline.
com of dutchshowdownteam.nl

Sterk kersttoernooi voor 
Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag jl was Ryu 
Kensui te gast op het kersttoernooi 
bij Snel & Lenig in Wassenaar! Een 
leuke bijkomstigheid van dit toer-
nooi was dat alle judoka’s zonder 
graduatieband moesten aantreden. 
Dus geen gele, oranje, groene, blau-
we of bruine banden, maar alleen 
witte en rode banden om de kerst-
sfeer te benadrukken. Het grappige 
hieraan is dat er ook minder tegen 

elkaar opgekeken en gewoon voor 
iedere wedstrijd gestreden wordt 
zonder vooraf geïntimideerd te zijn 
door de kleur band van de tegen-
stander. Uithoorn was met 10 ju-
doka’s goed vertegenwoordigt en 
meester Ruud heeft genoten van al-
le 10! Er werd veel strijd geleverd en 
geknokt voor elk punt! De arbitrage 
op dit toernooi was erg goed en we 
konden tevreden naar huis.

Mark Visser zet Amstelheren 
in op stevige derde plaats
Regio - In een laatste wedstrijd 
voor de winterstop hebben de heren 
van de Amstel zich op een veilige 3e 
plaats gespeeld tegen het Amster-
damse het Y.
Het verschil met de nummer twee 
is 1 wedstrijd minder en kan na de 
winterstop bij winst resulteren in 
een 2e positie.
Afgelopen weekend thuis werd een 
wedstrijd die de eerste periode op 
een schrale 0-2 achterstand uitliep, 
hoewel het team zich netjes aan de 
opdracht, rust nemen om een aan-
val op te zetten, hield. Hoewel het 
team daarmee meer balbezittijd had 
en meer op de helft van de tegen-
stander vertoefde, werd een tweetal 
keren de contra-aanval door onop-
lettendheid knap door het Y benut.
Na een eerste pauze met daarin het 
accent gelegd op de opvang van 
contra-aanvallen, waren het achter-
eenvolgens Coen van Haaster met 
een zeer uitgelezen lobbal over de 
keeper en Bram Degens en de der-
de ook door Coen om de stand naar 
een voordeelstand te brengen. Met 
name de 2e treffer, van jeugdspeler 
Bram, was na een herhaalde dreig-
aanval van de vleugel bij een man-

meerspel een goed en eervol afge-
ronde aanval, waarmee de klasse in 
het team werd bevestigd.
Solide spelend werd aanvankelijk in 
de derde periode weer iets te on-
stuimig aangevallen en verloor het 
team haar rust in het spel. Via een 
gelijkspel 3-3 halfweg deze periode, 
werd het met een fabuleuze soloac-
tie van Mark Visser 4-3 en bezegel-
de Stefan Bramsen op de midvoor-
positie, na een uitsluiting van het Y 
en een snel aangespeelde bal van 
Mark Visser met de 5-3 het lot van 
het Y.

De laatste periode werd op safe ge-
speeld. Goed en rustig samenspel 
zonder geforceerd aanvallen bracht 
de rust van spelen gaanderweg de 
laatste periode en het zicht op een 
gewonnen partij.
Toen halverwege deze laatste speel-
tijd Mark Visser, na een mooie pase 
van Stefan Wijtsma, zijn klassevorm 
nogmaals demonstreerde met een 
mooie 6-3 door het centrum van de 
Y-verdediging was het nog slechts 
een kwestie van uitspelen.
Met 3 punten winst werd de eerste 
competitiehelft afgesloten.

Zero Heroes wint eerste 
damesavond Quakeltoernooi
De Kwakel - De eerste dames-
avond was een spraakmaken-
de. De winnaar van vorig jaar, Ze-
ro Heroes, was op voorhand de top-
favoriet. Verder speelden er teams 
uit Nieuwveen, De Kwakel en Wilnis. 
Het voetbalplezier is bij een aantal 
teams belangrijker dan de winst. 
Banaan 2 speelt de eerste wedstrijd 
tegen de FC Ongeregeld. Banaan 
2 is een jong team dat op het veld 
voetbalt bij KDO. Zij doen dit jaar 
voor de eerste keer mee. FC Onge-
regeld, een jong fris elftal uit Wil-
nis, maakte een sterke indruk. De-
ze wedstrijd eindigde in 0-5 voor FC 
Ongeregeld. De dames van het goe-
de leven, spelend in een zeer blits 
roze tenue, mocht daarna aantre-
den tegen Banaan 1. Banaan 1, net 
als Banaan 2 voetbalsters van KDO, 
verloor deze wedstrijd met 3-0. Ze-
ro Heroes, spelend als titelverdedi-
ger wist de eerste wedstrijd met 10-
0 te winnen van de Voetbalvrouwen. 
De Voetbalvrouwen is een team met 
vriendinnen van een aantal spelers 
van de KDO veldselectie. Dit team 
had een grote gezellige supporters-
vereniging meegenomen. Dit zorgde 
voor een zeer leuke sfeer. 
De bananenteams mochten al snel 
tegen elkaar aantreden. In een leu-
ke wedstrijd won Banaan 1 van Ba-
naan 2. Beide frisse jonge teams 
hadden het zichtbaar naar hun zin! 
Hopelijk zijn dit twee nieuwe teams 
die we nog vaak gaan tegen komen 
op het Quakeltoernooi.

Voorspoedig
Zero Heroes is zichtbaar het best 
spelende team van de avond. Na 
twee gewonnen wedstrijden moes-
ten zij aantreden tegen FC Ongere-
geld. Ook FC Ongeregeld had bei-
de wedstrijden winnend afgesloten. 
Zero Heroes liet zien dat zij op 8 fe-
bruari graag mee willen doen met 
de finaleavond. Zij wonnen deze 
wedstrijd met 6-1.

De avond verloopt voorspoedig en 
er is leuk en sportief gevoetbald. De 
scheidsrechters Ton Flobbe en Her-
man Westerbos hebben, mede door 
hun goede optreden, geen wan-
klank gehoord. Voor aanvang van de 
laatste speelronde is Zero Heroes 
al zeker van een finaleplaats. De-
ze laatste speelronde begon met de 
wedstrijd tussen Banaan 2 en Voet-
balvrouwen. Beide teams hebben 
voorafgaand aan deze wedstrijd nul 
punten. De enthousiaste aanhang 
van de Voetbalvrouwen stond di-
rect op de banken. Eva maakte na-
melijk de 1-0. Banaan 2 was echter 
genadeloos en maakte de 1-1. Dit 
was tevens de eindstand. Banaan 2 
eindigde hierdoor, op basis van het 
doelsaldo, op de vijfde plaats.

Won
Zero Heroes won ook de laatste 
wedstrijd, met 5-1 van Banaan 1, en 
eindigde hierdoor met 15 punten als 
eerste. De laatste wedstrijd van de 
avond ging om de tweede plaats. 
Door de 5-0 overwinning van FC 
Ongeregeld tegen de Dames van 
het goede leven gaan we FC Onge-
regeld ook terug zien in de finale. 
Dit belooft op voorhand al heel wat 
leuks. De nummer 1 (Zero Heroes) 
en nummer 2 (FC Ongeregeld) spe-
len op 8 februari 2013 tijdens de fi-
nale avond om de beker. Zij hebben 
dus nog genoeg tijd om zich voor te 
bereiden.
1 Zero Heroes
2 FC Ongeregeld
3 Dames van het goede leven
4 Banaan 1
5 Banaan 2
6 De voetbalvrouwen

Zaterdag 21 december 2013 staat er 
een sterke avond op het program-
ma. Onder andere spelen er twee 
teams onder leiding van KDO trai-
ner Raymond de Jong. Ook good old 
New Deco is weer van de partij.

Oosterveer Assurantie- & Adviescentrum
nieuwe sponsor KDO C1

De Kwakel - KDO C1 heeft in Oos-
terveer Assurantie- & Adviescen-
trum een nieuwe sponsor gevon-
den voor zowel de wedstrijdkleding 
als trainingspakken. Trots tonen de 
spelers van de KDO C1 selectie de 
nieuwe trainingspakken en tenues. 
De laatste wedstrijden van de eer-
ste seizoenshelft zitten erop en de 
resultaten zijn prima, ofwel een top-
positie in de competitie en plaatsing 
voor de 3de ronde van het KNVB 
bekertoernooi. Het team bestaat uit 
een mix van eerste en tweede jaar 
C-junioren die elkaar prima aanvul-
len en zijn gegroeid naar een hecht 
team. Dit onder leiding van de lei-
ders Wim Wiering en Johan Zet-
hof. Hierbij wil de C1 de firma Oos-
terveer Assurantie- & Adviescen-
trum bedanken voor het vertrouwen 
en de steun en we zijn benieuwd of 
voetbaladviezen ook in het portfo-
lio zitten.







2e katern

De Kwakel – Komende zaterdag 21 
december gaat Knotgroep Uithoorn 
weer ‘Het Enge Bos’ in. Twee jaar ge-
leden deed de Knotgroep dat ook... 
Hoe eng zal het deze keer zijn? Van-
af 9.00 uur tot 13.00 uur zal daar ge-
werkt worden: in het privé-natuur-
gebiedje van Cok Lek in De Kwakel. 
In Het Enge Bos moeten weer veel 
knotwilgen zorgvuldig ontdaan wor-
den van hun wilde pruik. Cok geeft 
zelf uitleg hoe hij zijn Enge Bos aan-
gepakt wil hebben: veel zaagwerk 
waarbij de takken op rillen gelegd 
moeten worden. Het Enge Bos is te 
vinden in De Kwakel aan de Drecht-
dijk nr 49, achter de kwekerij Nieuw 
Mexico. Doorrijden tot voor de ach-
terste kas. Daar doorheen lopen 
naar Het Enge Bos. Iedereen die het 
leuk vindt om actief in de natuur te 
zijn, is welkom om mee te werken. 
De knotgroep zorgt voor goed ge-
reedschap, voor koffie halverwe-
ge en soep aan het slot. Neem zelf 
werkkleding, waterdicht schoeisel 
én een mok+lepel mee.

Ook op zaterdag 4 januari gaat de 
Knotgroep aan de slag. Verzame-
len bij de Werkschuur in Uithoorn 
aan Elzenlaan nr 27.. Voor meer in-
fo: Bert Schaap, 0297-565172 of op 
www.knotgroepuithoorn.nl.

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

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

BINGO
In Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 
vrijdag 20 december, aanvang 
13.30 uur.

KLAVERJASSEN/
SPELLETJES MET KERST
Organisatie ANBO/KBO en Vita
Senioren zijn op tweede kerstdag, 
donderdag 26 december, vanaf 
13.30 uur in het Vita-wijksteun-
punt van harte welkom.

Zij kunnen deze middag gebruik-
maken van alle aanwezige bord- 
en kaartspelen. U betaalt twee 
euro, dit is inclusief 1 kopje thee 
of koffie.

Weer nieuwbouw in 
woonwijk De Oker
De Kwakel - En weer gaat er 
nieuwbouw van start in de ge-
meente Uithoorn. Dit keer krijgt de 
nieuwbouwwijk De Oker in De Kwa-
kel een vervolg. Daar werd donder-
dagmiddag 12 december in het bij-
zijn van meer dan honderd belang-
stellenden, voornamelijk de nieuwe 
eigenaren van nog te bouwen wo-
ningen, de ‘laatste paal’ door wet-
houder Jeroen Verheijen geslagen 
op het bouwterrein. Dit gebeurt va-
ker waarbij vrijwel alle palen al in de 
grond zitten. Op deze locatie gaat 
het om de bouw van deelplan A met 
28 en deelplan B met 20 eengezins-
woningen. Het zijn royale wonin-
gen, omringd door water en groen 
in een prachtig polderlandschap. De 
ontvangst van het gezelschap vond 
plaats bij Poldersport aan de Boter-
dijk. Daar ontving Peter Maalman, 
directeur HSB-Bouw uit Volendam 
die de woningen gaat bouwen, sa-
men met wethouder Verheijen de 
toekomstige bewoners. Na een 
kort openingswoord werd naar de 
bouwplaats gegaan voor de feeste-
lijke handeling. Hierna werd terug-
gekeerd naar Poldersport waar men 
nog geruime tijd in een informele 
sfeer met elkaar kon kennismaken 
en praten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Nog opvallen-
der dan de nieuwbouw is dat nage-
noeg alle woningen al verkocht zijn! 
EKZ Makelaars uit Uithoorn was dit 
jaar gevraagd de woningen in de 
markt te zetten.

Het liep storm
“De start van de verkoop is begin dit 
jaar moeizaam op gang gekomen 
door gebrek aan consumentenver-

trouwen en gewijzigde regelgeving 
t.a.v. hypotheken,” vertelt Peter Kruit 
van EKZ Makelaars. “HSB besloot in 
april/mei daarom voor de 28 wonin-
gen in fase 3A niet alleen de kwa-
liteit ervan naar een hoger niveau 
te tillen, zoals toevoegen van een 
complete standaard keuken met in-
bouwapparatuur, grotere standaard 
vloer- en wandtegels en meer keu-
zemogelijkheden en wandafwerking 
op de begane grond en de 1e ver-
dieping, maar ook de koopsommen 
te verlagen! Daardoor konden we 
complete eengezinswoningen aan-
bieden vanaf 179.900 euro v.o.n tot 
289.900 euro v.o.n. Na deze wijzigin-
gen liep het spreekwoordelijk storm 
en waren alle 28 woningen in zeer 
korte tijd verkocht. Doorbordurend 
op dit succes hebben we direct na 
de zomervakantie, met hetzelfde af-
werkniveau en scherpe prijsstelling, 
de volgende 20 woningen (fase 3B) 
in de verkoop gedaan en inmiddels 
zijn er van die 20 woningen ook al 
weer 18 verkocht. Op een ervan is 
een optie genomen.

Gelet op de kopers komt driekwart 
daarvan uit Uithoorn of De Kwakel 
en in totaal zijn inmiddels 46 van de 
48 woningen verkocht. Van de laat-
ste twee onverkochte woningen is 
er nu één onder optie. Dat kan je 
dus een mooi resultaat noemen en 
een teken dat de woningmarkt in de 
gemeente Uithoorn aantrekt. Eer-
der is een begin gemaakt met de 
bouw van Beleef Buitendijks en be-
gin volgend jaar gaat De Toekomst 
in Legmeer-West van start. Een ver-
heugende ontwikkeling.” Aldus Pe-
ter Kruit.

Kerstvertelling en gezellige 
avond bij Inner Art
Uithoorn – Volgende week maan-
dagavond 23 december houdt Zorg-
boerderij Inner Art in Uithoorn een 
inloopavond. De aanvang is 20.00 
uur. De organisator Inner-Art hoopt 
op een gezellige avond met een 
drankje en hapje en bij aanvang 
kerstvertelling in het kort, als voor-
bereiding op de kerst en afsluiting 
van het jaar. Ook is er gelegen-
heid tot stellen van vragen rond het 
kerstthema. Ieder, jong en oud, is 
van harte welkom. Voor de kinde-
ren zijn er de poezen en de konijnen 
en binnen is er speelgoed. Inner Art 
hoopt op zoveel mogelijk bezoekers 
om het kerstverhaal te horen zoals 
dat werkelijk gebeurd is. Te midden 
van een tijd waarin uiterlijke dingen 

zoveel meer aandacht krijgen dan 
innerlijke dingen, kan het waarde-
vol zijn om toch iets meer te bele-
ven aan de kersttijd. Vrede zit niet in 
materiële invulling, maar wel in een 
hart dat antwoorden krijgt die meer 
vrede, aanvaarding en dus moed en 
hoop tot gevolg hebben om in don-
kere tijd licht te zien. Daarbij ook 
kracht om iets te betekenen voor 
anderen die veel missen.. . Kerst-
feest is een feest van lichtjes, let-
terlijk en figuurlijk, om het licht te 
zien schijnen en donkerte wat af te 
zwakken! De entree is gratis. Graag 
wel aanmelden vooraf. Zorgboerde-
rij Inner Art is gevestigd aan Vuurlijn 
36, 1424 NS De Kwakel. Tel. 0297-
563753.

Doet u mee?
Knotgroep gaat zaterdag naar 
Het Enge Bos aan de Drechtdijk

Nog geen uitsluitsel over 
landbouwverkeer
Regio - Als de gemeente Uithoorn 
haar plannen doorzet om het aan el-
kaar bouwen van beide dorpshelf-
ten te realiseren, wordt doorgaand 
verkeer over de Prinses Irenebrug 
onmogelijk. De weg erover heen 
eindigt vanuit De Ronde Venen 
dan in een parkeergarage, zo is het 
plan. Nu de gemeenteraad afgelo-
pen donderdagavond het besluit 
nam dat nieuwbouw van het cen-
trum doorgang zal vinden, heeft dat 
met name verstrekkende gevolgen 
voor het landbouwverkeer. Want dat 
kan niet meer langs deze weg van-
uit Utrecht naar Noord-Holland rij-
den en omgekeerd. Zoals het er nu 
naar uitziet is dat fataal voor loon-
werkbedrijven, veehouders, akker-
bouwers en mechanisatiebedrij-
ven in de regio. Want omrijden via 
Vrouwenakker is absoluut geen op-
tie, niet vanwege de afstand van 24 
km, het extra brandstofverbruik, om 
milieutechnische en veiligheidsre-
den en het tijdverlies. Nu zou op 
die avond ook bekend worden ge-
maakt welke oplossing de bestuur-
lijke instanties hiervoor zouden aan-
dragen. Sinds geruime tijd name-
lijk nemen vijf partijen gezamenlijk 
deel aan een overleg langs welke 
weg(en) het landbouwverkeer zijn 
bestemming(en) dan wel kan be-
reiken. Dat zijn de Stadsregio Am-
sterdam, de gemeenten De Ron-
de Venen en Uithoorn en de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland. 
Wethouder Maarten Levenbach zou 
namens hen het verlossende woord 
spreken. Geen wonder dat tiental-
len medewerkers uit de Landbouw 
en veeteeltsector donderdagvond 
nieuwsgierig kwamen opdraven bij 
het gemeentehuis. Bij voorbaat als 
een stil protest tegen de sluiting van 
de Prinses Irenebrug parkeerden zij 
een aantal reusachtige tractoren pal 
voor het gemeentehuis. In de raad-
zaal vulden zij tot in de nok de pu-
blieke tribune in afwachting van het 
antwoord.

Weinig keus
Namens de aanwezige landbouwers 
trad Jan van Doorn op als inspreker 
waarbij hij de raadsleden en het col-
lege met een aantal voorbeelden op 
het hart drukte hoe belangrijk het 
voor de sector en de werkgelegen-
heid is om de route vanuit De Ron-
de Venen naar de Zijdelweg in Uit-
hoorn vice versa open te houden. 
Als is dit niet meer kan, wordt het 
werken de landbouwers onmoge-
lijk gemaakt met alle gevolgen van 

dien. Mede om die reden moet vol-
gens de landbouwsector de Prinses 
Irenebrug en de doorgang naar het 
achterland open blijven. Spreker gaf 
aan dat dit misschien via het stukje 
N196 achter de brug kon en vervol-
gens richting Amsterdamseweg via 
de Prins Bernhardlaan (heen) en de 
Thamerlaan (terug)… Maar dat is 
iets wat zeker niet zal gebeuren. Be-
kend is wel dat de provincie Noord-
Holland destijds een realisatieover-
eenkomst heeft ondertekend waar-
bij werd bepaald dat landbouw-
voertuigen niet meer over de nieu-
we N201 via het aquaduct naar de 
andere kant mogen rijden. Al met 
al tonen de verschillende zienswij-
zen aan dat men er nog lang niet uit 
is. Dat kwam dan ook duidelijk naar 
voren toen wethouder Levenbach in 
zijn mededelingen aanvoerde dat er 
geen beslissing was genomen over 
het tracé waarover het landbouw-
verkeer te zijner tijd zijn weg mag 
vervolgen. De partijen hadden wel-
iswaar een constructief gesprek ge-
voerd, maar tot een oplossing kwam 
het niet. Op 10 januari komend jaar 
wordt verder gepraat. Daar moesten 
de aanwezige landbouwers het op 
de tribune maar mee doen die ver-
volgens teleurgesteld de publieke 
tribune en het gemeentehuis ver-
lieten.
Wie de realiteit onder ogen ziet zal 
constateren dat er weinig keus is. 
Uithoorn bouwt het centrum op ter-
mijn in ieder geval dicht, dus geen 
Irenebrug meer beschikbaar, over 
de busbaan is mogelijk, maar de 
busbrug is te smal voor het land-
bouwverkeer. De brug zou dan voor 
veel geld moeten worden verbreed. 
Via Vrouwenakker is geen optie 
(maar zou wel kunnen), de pont bij 
Nessersluis kan je vergeten en door 
het aquaduct mag niet. Tenzij de 
provincie wat betreft het laatste te-
rugkomt op haar eerder gemaakte 
afspraken. Maar of dat gaat gebeu-
ren blijft een groot vraagteken. De 
vraag is ook of het aquaduct voor 
deze voertuigen met een breed-
te van 2.85 meter geschikt is om er 
door te rijden, bijvoorbeeld als een 
vrachtwagen op de andere rijstrook 
de combinatie passeert… Insiders 
geven aan dat de besluitvorming 
nog wel eens opgerekt zou kunnen 
worden tot na de gemeenteraads-
verkiezingen. Er zijn dan nieuwe he-
ren en nieuwe wetten en misschien 
komt Uithoorn in de loop van het 
jaar dan zelf met een oplossing. 
Wordt vervolgd dus!

Knallende kerstvakantie in Crazy 
Winterwonderland Uithoorn
Uithoorn - De kerstvakantie gaat 
bruisen van de energie! Want terwijl 
buiten Koning Winter heerst, zijn uw 
kinderen de baas bij Sporthal de 
Scheg. Aanstaande zaterdag 21 en 
zondag 22 december opent lucht-
kussenparadijs Crazy Winterwon-
derland Uithoorn namelijk de deu-
ren. En daar staat het bol van de op-
blaasbare attracties en ander ver-
maak voor kinderen van de basis-
school. Crazy Winterwonderland is 
een initiatief van Crazy Air en Op-
tisport. Zij presenteren een giganti-
sche binnenspeeltuin met de leuk-
ste springkussens van dit moment, 
waaronder de Junglerun en de 
Bouncing Balls. Deze 18-meterlan-
ge stormbaan is bekend van het tv-
programma Wipe-out. 
Naast deze kolossen staan er ve-
le luchtkussens en -attracties op-

gesteld, zoals een voetbalboarding, 
klimbergen en de Survival Run. Ook 
is er een knutsel- en peuterhoek 
en worden oud-Hollandse spelen 
nieuw leven ingeblazen. Is de ener-
gie even op? Dan is er plaats aan 
de kinderbar, waar ranja, snoep, ijs, 
friet en snacks worden geserveerd 
tegen een kleine vergoeding. 

Handig om te weten! 
De entree van Crazy Winterwonder-
land Uithoorn bedraagt 5,- per kind. 
De toegang voor ouders is gratis. 
De deuren openen om 10.00 uur en 
sluiten om 18.30 uur. Hebt u behoef-
te aan een rustig bezoek? Dan ra-
den we u aan om vroeg te komen. 
De ervaring leert dat het vanaf 13.00 
uur echt druk wordt. Tot aanstaan-
de zaterdag 21 en/of zondag 22 de-
cember!

Mooie sopraansolo’s van Ireen van Bijnen bij Franz Liszt Kamerkoor
Uithoorn - Zondagmiddag verzorg-
de het Franz Liszt Kamerkoor in de 
Uithoornse Thamerkerk onder au-
spiciën van de Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU) een 
goedbezocht kerstconcert. Het koor 
heeft in de regio een trouwe scha-
re vrienden en belangstellenden. 
En de SCAU wil ook aan talentvol-
le muzikale plaatsgenoten een po-
dium bieden. Daarom had het koor 
de sopraan Ireen van Bijnen, in Uit-
hoorn ook muziekpedagogisch ac-
tief onder andere als bevlogen kin-
derkoorleidster, gevraagd solisti-
sche medewerking aan het concert 
te verlenen. Dirigent Eric-Jan Joos-
se had met smaak een mooi pro-
gramma samengesteld. De prachti-

ge sopraansolo’s van Ireen van Bij-
nen waren met goed inzicht in het 
belang van een voor het publiek 
prettige afwisseling heen gewe-
ven door de vocale onderdelen met 
volledig koor. Haar lichte en zuive-
re sopraanstem paste prima bij de 
fraai gezongen Franse kerstliede-
ren van Willem Pijper. Onder andere 
in de korte miniaturen ‘Cantica pro 
tempore natali’ van Herman Strate-
gier wisselde de zangeres haar soli 
af met de bijdragen van de voltalli-
ge sopraansectie van het koor. Ook 
koortenor Jaap Montagne trad even 
naar voren in het door de dirigent 
pasklaar bewerkte lied ‘Die Könige’ 
van de romantische Duitse compo-
nist Peter Cornelius. 

Heikes
Organist Henny Heikens zorgde 
voor goed op de koor- en solobij-
dragen afgestemde en flexibele in-
strumentale ondersteuning vanaf de 
orgelbank hoog boven het koor. En 
zo namen koor, solisten en organist 
het publiek mee op een aangename 
muzikale kerstreis door vijf eeuwen, 
van het ‘Dixit Maria’ van Hassler tot 
de twee gezongen kerstliederen van 
de onlangs overleden Engelse com-
ponist John Tavener. Terecht ston-
den ook liederen van Nederland-
se componisten zoals Herman Stra-
tegier en Frank van Nimwegen op 
het programma. Immers ook uit hun 
Nederlandse pennen vloeiden zeer 
goed voor koor geschreven vocale 

werken, zoals de ‘Cantica pro tem-
pore natali’ van Herman Strategier 
en het in goed toegankelijk muzi-
kaal idioom geschreven ‘Gabriel’s 
Message’ van Frank van Nimwegen. 
In ‘The first Nowell’ van de Engel-
se koordirigent en componist Da-
vid Willcocks en bij ‘Hark the Herald 
sing’ mocht het publiek meezingen. 
In de fraai met groen en lichtjes ver-
sierde kerk bleek dat dirigent Joos-
se de mensen in de zaal daartoe niet 
vergeefs had uitgenodigd. 

Op zondag 12 januari, om 14.30 
uur, zullen de zingende dames van 
‘Fem@il’ weer de lichte toets in de 
lopende serie SCAU-concerten in 
de Thamerkerk aanraken.

Kandidatenlijst VVD 
Uithoorn bekend

Uithoorn - De leden van de 
VVD, afdeling Uithoorn-De Kwa-
kel, hebben de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen 2014 vastgesteld. Lijst-
trekker Nick Roosendaal  geeft 
aan dat de lokale VVD trots mag 
zijn op de lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. “We heb-
ben een top 12 die stuk voor 
stuk uit zeer geschikte kandida-
ten bestaat: een goede combina-
tie van ervaren en nieuwe kandi-
daten met een brede kennis van 
zaken. Vrouwen en mannen die 
naast hun baan en andere werk-
zaamheden volop meedoen in de 
Uithoornse en Kwakelse samen-
leving. Veel inwoners zullen kan-
didaten persoonlijk kennen uit de 

buurt, van de school of de ver-
eniging. Dat maakt de VVD de 
meest brede lokale partij.”  De 
volgorde ziet er na Nick Roosen-
daal als volgt uit: Rebecca Ster-
renberg, Jan Hazen, Daniël Wolf-
fensperger, Marvin Polak (wet-
houderskandidaat), Marcel van 
Haren, Katja Laugs, Frank van 
Kooten, Wike Lijs, Chantal van 
Schaik, Alexander Reuvekamp 
en Gerard Troost vormen de ge-
noemde top 12.  De kandidaten 
zullen de komende periode van 
zich laten horen. Samen maken 
zij zich sterk voor een gemeente 
waar het prettig leven en werken 
is! De lijst en het verkiezingspro-
gramma zijn na te lezen op www.
vvduithoorn.nl

Uithoorn - Op vrijdag 20 december 
organiseren buurtbeheer Europarei, 
buurtbeheer Zijdelwaard en Stich-
ting Cardanus, samen met bewo-
ners en vrijwilligers, een ware win-
terbuurtfeest. De kinderen zijn wel-
kom tijdens de kids @ de scheg, 
precies zoals de kinderen deze kin-
derdisco gewend zijn, alleen met 
een winters thema. De volwassenen 
kunnen (gratis entree) genieten van 
een winterse avond, met muziek en 
versnaperingen in winterse sferen. 
De ouders van de kinderen van de 
kids @ the scheg kinderdisco krij-

gen alvast gratis consumptiebon-
nen, deze kunnen zij van het voor-
verkoopkaartje van de kinderdisco 
afknippen! Met z’n allen wordt de 
winter deze avond gevierd in sport-
hal de Scheg van 19.00 tot 21.30 
uur. De volwassenen en de kinderen 
vieren de winter in verschillende za-
len, zodat de kinderen ongestoord 
met hun vriendjes en vriendinne-
tjes kunnen dansen. Voorverkoop-
adres: Boekhandel Ten Hoope, Zij-
delwaardplein. Vijf euro. Voor meer 
informatie: Natascha Halici M: 06-
52646156 E: nhalici@cardanus.nl

Door de buurt, voor de buurt!











 
20   Nieuwe Meerbode  •  18 december 2013

Nieuw: Vuurwerkhal Uithoorn met 
echte ‘vuurwerktoppers’
Uithoorn - Rond eind december 
is het weer smullen geblazen voor 
liefhebbers van professioneel sier-
vuurwerk. Op dat gebied kunnen 
die voor het eerst volop terecht bij 
een nieuwe aanbieder: Vuurwerk-
hal Uithoorn op de industrieweg 
15, gevestigd tegenover de water-
zuivering. De industrieweg is bij ve-
len bekend vanwege de gemeen-
tewerf, de kringloopwinkel van Ce-
res, dansschool Colijn, enzovoort. 
Vuurwerkhal Uithoorn is een nieu-

we loot aan de stam en onderdeel 
van Tuincentrum Wiegmans uit 
Mijdrecht. Nard Wiegmans is de ei-
genaar en aangesloten bij de lan-
delijke organisatie van vuurwerk-
verkopers in Nederland, die zich al 
jarenlang presenteert met de naam 
‘Vuurwerktoppers’. Voor het zoveel-
ste keer uitgeroepen tot de nummer 
1 van Nederland in vuurwerk. On-
der die naam en Vuurwerkhal Uit-
hoorn is een folder met een groot 
aanbod aan (goedgekeurd) fantas-

Lekker dansen voor kids in 
de kerstvakantie bij Colijn!

Uithoorn - Op vrijdag 3 januari a.s. 
organiseert Danscentrum Colijn een 
Dance-Inn voor iedereen die hele-
maal gek is van dansen! Tijdens de 
Dance-Inn zullen er per leeftijdsca-
tegorie, 8-12 en 13+, vier workshops 
aangeboden worden aan de deel-
nemers, in verschillende stijlen. De 
workshops worden gegeven door 
de balletdocenten van Danscen-
trum Colijn. Zij zijn allen HBO gedi-
plomeerd en hebben al veel gepres-
teerd in de danswereld. De Dance-
Inn is toegankelijk voor iedereen, 
dus ook wanneer je geen lid bent 

van de dansschool. Wat is er nou 
leuker dan een hele dag dansen met 
je vrienden?

‘Modern voor Kids
Tijdens deze dag zal er ook een 
workshop ‘Modern voor Kids’ ge-
geven worden aan de leeftijds-
groep 8-12 jaar. Vanaf januari zal 
er een cursus starten in deze dans-
vorm. Modern ballet is al een onder-
deel voor de 14+ groepen en deze 
stijl wordt ook veelvuldig gedanst in 
TV-programma’s zoals SYTYCD en 
wordt steeds populairder! Kijk op 

tisch siervuurwerk van diverse gere-
nommeerde merken inmiddels huis 
aan huis verspreid. Met behulp van 
de folder kan men zijn bestellingen 
plaatsen waarna die tot en met 24 
december a.s. van 12.00 tot 19.00 
kan worden ingeleverd bij de balie 
van de Vuurwerkhal. Maar men kan 
ook online bestellen: kijk daarvoor 
op www.vuurwerktoppers.nl/vuur-
werkhaluithoorn. Dat kunt u tot en 
met 27 december doen, waarna u 
uw vuurwerk in de dagen daarna – 
zaterdag 28 (8.00-20.00 uur), maan-
dag 30 (8.00–20.00 uur) en dinsdag 
31 december (8.000-19.00 uur) - in 
de Vuurwerkhal kunt afhalen. Te-
vens is er dan ook losse verkoop 
van vuurwerk. Aan dat online be-
stellen is overigens een leuke actie 
verbonden. Zo maken tien internet-
bestellers door loting kans op een 
rit met een heuse Ferrari sportwa-
gen. De winnaars zullen bekend ge-
maakt worden op http://www.face-
book.com/vuurwerktoppersnl en via 
de betreffende nieuwspagina van 
Vuurwerktoppers.

25 Kilo mee
Het omvangrijke vuurwerkassor-

timent is veilig opgeslagen in een 
daarvoor speciaal gebouwde bun-
ker met sprinklerinstallatie. Alle 
handelaren en verkopers van vuur-
werk moeten voldoen aan stren-
ge regels wat betreft opslag en vei-
ligheid. Bij Wiegmans wordt daar-
op geen uitzondering gemaakt. “Wij 
voldoen aan alle gestelde wettelij-
ke regels en voorschriften. Dat be-
tekent dus veilig vuurwerk opslaan 
en verkopen. En van dat vuurwerk 
hebben we aardig wat in de bun-
ker. Dat assortiment laten we in de 
folder zien.” laat Nard weten. Wieg-
mans heeft van de Vuurwerktoppers 
meer dan 150 soorten vuurwerk in 
de bunker op voorraad. Daaron-
der bijvoorbeeld het langste, zwaar-
ste en hardst knallende ratelband-
pakket van Europa: 35 meter grof 
geweld! Bovendien heeft hij al-
tijd ‘vers’ vuurwerk door regelmati-
ge aanvoer; ‘nee’ verkopen is er niet 
bij (dus geen op=op!). Persoonlij-
ke aandacht en begeleiding van el-
ke klant tijdens de (losse) aankoop 
van vuurwerk staan hoog in het 
vaandel, evenals deskundige voor-
lichting. Verder mag het aanbod 
van bijzondere vuurwerkproducten 

bij Nard Wiegmans er zijn. Dat is 
uniek in Nederland. En waar vroe-
ger een klant per keer maar 10 ki-
logram vuurwerk vanuit de winkel 
mee mocht nemen, is dat vandaag 
de dag 25 kilogram!

Gratis vuurwerk
Vuurwerktoppers is een overkoe-
pelend orgaan van diverse vuur-
werkwinkels die door een hech-
te samenwerking een grote sorte-
ring fantastisch vuurwerk verko-
pen. Alle aangesloten vuurwerkwin-
kels beschikken over een betrouw-
bare online vuurwerkwebsite waar 
u als klant alle vuurwerkinforma-
tie en ook vuurwerkfilmpjes van het 
vuurwerk naar uw keuze kunt bekij-
ken. Keuze maken, bestellen en vei-
lig via iDeal betalen. Nard: “Er zijn 
altijd veel nieuwe producten en in 
de winkel zijn er dummy’s om het 
vuurwerk op ware grootte te kun-
nen bekijken. We hebben deze da-
gen altijd een ruime voorraad waar-
uit onze klanten tot de op de laat-
ste verkoopdag hun keuze kun-
nen maken. Vuurwerk kopen bij een 
winkel als de onze die is aangeslo-
ten bij de Vuurwerktoppers, bete-
kent bovendien gunstige prijzen en 
het krijgen van GRATIS vuurwerk. 
Al naar het bedrag dat de klant be-
steedt komt die in aanmerking voor 
gratis vuurwerk wat soms kan oplo-
pen tot een forse waarde. En dat is 
dan mooi meegenomen!” Afgelopen 
week zijn de vuurwerkfolders van 
de Vuurwerktoppers huis aan huis 
bezorgd, inclusief een bijbehorende 
bestellijst waarop de voorwaarden 
voor het verkrijgen van gratis vuur-
werk staan vermeld. Niet in de laat-
ste plaats de voorschriften hoe men 
als koper/gebruiker veilig met vuur-
werk kan omgaan. Die informatie 

kan men ook op de website zien via 
‘Pyro Piet’. Dat is een ervaren vuur-
werkdeskundige die op de websi-
te uitleg geeft over het vuurwerk, 
de veiligheid voor uzelf en uw om-
geving en alle bijkomende zaken bij 
het veilig en verantwoord afsteken 
van vuurwerk. Toch wel een must 
om daar even kennis van te nemen.

Maximaal 500 gram
“Soms wordt vuurwerk aangeboden 
in de vorm van reusachtige afme-
tingen. Dat wil dan niet zeggen dat 
grote en duur uitziende vuurwerk-
pakketten ook meteen het beoog-
de resultaat geven,” legt Nard uit. 
“Ze nemen veel ruimte in en de ge-
bruikte hoeveelheid kruit blijft na-
melijk maximaal 500 gram per een-
heid. Om die reden richten wij ons 
voornamelijk op compacter maar 
kwalitatief hoogwaardig vuurwerk 
met dezelfde uitwerking.” Kortom, 
bij Vuurwerktoppers, alias de Vuur-
werkhal, vindt de liefhebber super-
vuurwerk, bijzonder vuurwerk, sier-
vuurwerk, maar tevens vuurwerk 
voor kinderen tegen aantrekkelij-
ke en soms zelfs stuntprijzen! Ver-
koop van specifiek vuurwerk is toe-
gestaan aan klanten vanaf 12 jaar, 
16 jaar en 18 jaar. Nard Wiegmans is 
blij met zijn nieuwe vestiging in Uit-
hoorn, waar bovendien voor de deur 
zo’n vijftig parkeerplaatsen zijn. 
De Vuurwerkhal kent voor de lief-
hebber een zeer groot assortiment 
prachtig en professioneel siervuur-
werk. Wie zich wil oriënteren zal er 
even naar toe moeten rijden. Om-
dat het centrum van Uithoorn en de 
Amsterdamseweg momenteel nog 
op de schop zijn, moet u rekening 
houden met omleidingen. U bent 
van harte welkom en het loont ze-
ker de moeite!

Geslaagde kerstmarkt op 
kinderboerderij de Olievaar
Uithoorn - Kinderboerderij de Olie-
vaar heeft afgelopen zondag 15 de-
cember een geweldige dag beleefd.
Het weer werkte mee tijdens de al-
lereerste kerstmarkt, georganiseerd 
door de medewerkers van de boer-
derij. Een 20-tal kramen stond op-
gesteld op het terrein; de opbrengst 
van de verhuur komt geheel ten 
goede aan de kinderboerderij. Door 
sponsoring van diverse onderde-
len is de kerstmarkt mede moge-
lijk gemaakt. Met dank aan Mode-
huis Blok, Homan Electrotechniek 
Mijdrecht, Jos van den Berg voor al-
le goede tips, slagerij Gert Stronk-
horst, Jan Uithol, Rian van de Veldt, 
Biri Publications, gemeentewerf en 
alle overburen die de parkeerplaat-
sen ter beschikking hebben gesteld.
Kerstverlichting en versierde bo-
men droegen bij aan het kerstge-
voel, dat zeker heerste op de markt. 
Onder het genot van een beker war-
me chocolademelk of glühwein kon 
men op het gemak het hele terrein 
overzien.

Kerstman
De kerstman bracht ook een be-
zoek aan de boerderij en de huifkar 
reed al rinkelend door het Libelle-
bos. Kinderen die met hem op de fo-
to zijn geweest kunnen in de kerst-
vakantie langskomen op de Olievaar 
om hun foto na te bestellen. De ve-
le bezoekers en de kraamhuurders 

Raad akkoord met 
nieuwbouw dorpscentrum
vervolg van de voorpagina

Er ontspon zich een kortdurend 
debat tussen raadsleden en de 
wethouder(s) over het ‘functioneel 
ontwerp’ van het dorpscentrum zo-
als dat er na enkele jaren moet gaan 
uitzien. Er was een vraag en ant-
woordspel over de leegstand aan 
winkels en de massiviteit van de 
nieuwbouw die op sommige plaat-
sen drie tot vierhoog zal zijn. De ver-
hoogde toegang vanaf de Irenebrug 
naar de parkeergarage op de eer-
ste verdieping kwam weer in beeld, 
evenals naar het idee van sommi-

ge raadsleden veel te kleine nieuwe 
Amstelplein in de plannen; tevens 
of het allemaal niet wat kleinscha-
liger kon zijn dat meer recht zou 
doen aan het historisch perspectief 
van Uithoorn. Benno van Dam van 
Ons Uithoorn diende daartoe twee 
moties in die het echter bij lange na 
niet haalden. Het CDA had ernsti-
ge bezwaren tegen de voorgestelde 
hoge bebouwing en zag ook meer in 
een garagevariant waarbij zowel on-
dergronds als bovengronds gepar-
keerd kan worden. Ook wil het CDA 
dat er meer recht wordt gedaan aan 
de karakteristieke bebouwing en 

dat er dienaangaande aanpassin-
gen aan het beeldbepalende ka-
rakter zouden moeten volgen. Ook 
dat de pleinfunctie van het nieuw te 
vormen Amstelplein als een gezel-
lige verblijfplaats meer in de plan-
nen naar voren moet komen. Frac-
tievoorzitter Jordy Keimes diende 
daartoe een amendement in wat uit-
eindelijk niet de meerderheid haal-
de. Alleen Ons Uithoorn was voor.
Wethouder Verheijen verwees naar 
het Masterplan waarin de raad des-
tijds zelf kaders en richtlijnen heeft 
aangegeven wat betreft de hoogte, 
omvang en variëteit van de bebou-

wing. Maar dat Masterplan kan als 
een ‘verouderde’ versie van enkele 
jaren geleden worden gezien. Er is 
nu immers op voorhand geen spra-
ke meer van een ondergrondse par-
keergarage en de bebouwing moet 
daardoor hoger worden om de on-
dergrondse ruimte bovengronds 
in te vullen. Dan is het logisch dat 
sommige partijen zich zorgen gaan 
maken over de ‘hoogbouw’ die er 
dan gaat komen. Maar zover is het 
nog niet. Zodra er te zijner tijd ech-
te bouwontwerpen en artistieke im-
pressies in beeld komen, kan er 
meer over worden gezegd en kun-
nen mogelijk (nog) wijzigingen wor-
den aangebracht. Dan zal ook een 
financieel plaatje komen bovendrij-
ven wat het allemaal gaat kosten. 
Komt bij dat er tegen die tijd al lang 
en breed een nieuwe raad en een 
nieuw college op het pluche zit. En 
dan kunnen de hazen wel eens an-
ders gaan lopen.

De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is 
de geschiedenis van de oudste nog bestaande Aals-
meerse krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over 
idealen en confrontaties, over het hoofd boven water 
houden onder moeilijke omstandigheden en over 
roemruchte medewerkers als meester Folkert Roosjen, 
A.B. Roosjen, Chris van den Heuvel, Karel Wesselius en 
Jan Goulooze. En natuurlijk is het ook een verhaal over 
Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe Meerbode al 125 
jaar onlosmakelijk mee verbonden is. 

Vanaf half december verkrijgbaar bij:

BOEKHUIS aalSmEEr
Zijdstraat 12 aalsmeer • www.boekhuisaalsmeer.nl

132 pag. op A4-formaat - rijk geïllustreerd - voor maar 25 euro

AH Jos van den Berg 
steunt de voedselbank
Uithoorn - In de Nieuwe Meerbode 
van vorige week heeft u kunnen le-
zen dat de Stichting Bevorderen Ef-
ficiënt Betalen (BEB) een promotour 
door Nederland maakt waarmee zij 
de pinbetalingen wil stimuleren in 
Nederland. 
Daarnaast heeft deze stichting zich 
ten doel gesteld om 150.000 school-
maaltijden te doneren aan kinderen 
in ontwikkelingslanden. Rekening 
houdend met deze feiten werd af-
gelopen maandag Albert Heijn Jos 
van den Berg bezocht door deze 
organisatie. Tussen 15.30 en 16.30 
uur werden alle pinnende klan-
ten beloond met een leuke atten-

tie en een pinnende klant ontving 
zelfs een fraai kerstpakket uit han-
den van supermarktmanager Patrick 
van der Helm. Zij was overigens niet 
de enige die een fraai kerstpak-
ket in ontvangst mocht nemen. Na-
mens de Voedselbank Uithoorn ont-
vingen mevrouw Bep Blenderman 
en de heer Gert de Vries maar liefst 
17 kerstpakketten. Zij zullen er op 
toe gaan zien dat deze de komen-
de dagen op de adressen terechtko-
men waar ze het hardst nodig zijn. 
Eens te meer werd duidelijk dat de-
ze supermarkt haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid zeer seri-
eus neemt.

de website voor een link naar een 
impressie van deze dansvorm door 
kinderen. Inschrijven voor deze cur-
sus kan nu al.

Mom’s Class
Vanaf februari start er op donder-
dagavond een speciale dansles 
voor de moeders, volwassenen tus-
sen de 25 en 50 jaar. Tijdens deze 
lessen is er aandacht voor condi-
tie, lenigheid, ontwikkelen en trai-
nen van spieren en natuurlijk ook 
voor hele leuke choreografieën! De 
cursus is laagdrempelig, dus ook als 
men nog nooit heeft gedanst kan 
men meedoen. Deze cursus be-
staat uit 14 lessen van 1 uur. Ook 
voor meer informatie en inschrijven 
voor de Dance-Inn kunt u terecht 
op de website. www.dansenparty-
centrumcolijn.nl

waren zeer goed te spreken over 
deze kerstmarkt, georganiseerd om 
geld bijeen te brengen dat aange-
wend wordt voor de verzorging van 
de dieren en het onderhoud van de 
kinderboerderij. De opbrengst van 
de kerstmarkt helpt kinderboerderij 
de Olievaar deze winter zeker door.
Niet onvermeld mag blijven dat vrij-
willigster Ilse Stemmerink kort ge-
leden 80 is geworden en haar ver-
jaarsvisite heeft gevraagd een bij-
drage te doen voor de kinderboer-
derij. Zij verraste de Olievaar met 
een dikke enveloppe waarvan de 
inhoud goed besteed zal worden. 
Veel dank gaat uit naar alle stand-
houders, waarvan enkelen van ver 
buiten de regio naar Uithoorn kwa-
men: imker Judith de Koning, stich-
ting Crea Uithoorn, Crown Thea-
ter Aalsmeer, vanuit stichting Ons 
Tweede Thuis de afdeling Facilitair 
van het Bedrijfsverzamelgebouw in 
Amstelveen en Eigen Stijl uit Hoofd-
dorp, Marieke van Loenen, de Vrien-
den van de Olifant, Monique Hey-
steeg, Ingrid Beintema-Ammerlaan 
uit Amersfoort, Bi en Bri met kerst-
stukjes, Wendy Commandeur, Stich-
ting Mariposa Peru, Made With Love 
By Sylvia, Discus van Tol, Full En-
glish, Bakker Bart, Ellen Touwslager, 
en alle helpende handen Matthijs, 
Ilse, Vera, Sonja, Finny, Jan, Corinne, 
Frans, Atie en Nino. De organisa-
tie van deze geslaagde dag gaat er 
voor om de kerstmarkt tot een tra-
ditie te maken op de kinderboerde-
rij. Wilt u helpen, op wat voor manier 
dan ook, neemt u dan contact op: 
0297-540405 of per mail olievaar@
onstweedethuis.nl.

Laptop uit 
woning weg
Uithoorn - Op vrijdag 14 december 
is tussen kwart over tien in de och-
tend en kwart voor acht ‘s avonds 
ingebroken in een woning in de Al-
bert Verweijlaan. Via het keuken-
raam aan de achterzijde zijn de die-
ven het huis ingegaan. Er zijn spo-
ren op het raam aangetroffen. En-
kele kamers op de begane grond 
zijn doorzocht. De inbrekers zijn er 
vandoor gegaan met een laptop, 
sieraden en contant geld.









De Kwakel - Afgelopen week zijn 
het veldvoetbalbestuur van onze sv 
en hoofdtrainer Raymond de Jong 
overeengekomen de samenwerking 
voor een jaar te verlengen. Na een 
uitgebreid overleg met de spelers-
groep en staf wordt de vruchtba-
re relatie die reeds drie seizoenen 
loopt voortgezet met de 45-jarige 
Uithoornaar. Met zijn eigen sociale 
werkwijze heeft hij de belangrijkste 
doelstellingen meer dan goed ge-
realiseerd. In dit licht kan de tacti-
sche en technische progressie die 
geboekt is genoemd worden, maar 
ook het inpassen van spelers van-
uit de regio in de selectie met over-
wegend spelers uit eigen opleiding. 
Voor het volgende seizoen is afge-
sproken om weer wat stapjes voor-
uit te maken, met zoals bij KDO ge-
bruikelijk vrijwel dezelfde spelers-
groep. Daarnaast hebben de trainer, 

de spelers en het bestuur er gezien 
het vertoonde veldspel, prima inzet 
en fantastische sfeer, alle vertrou-
wen in dit lopende seizoen de hui-
dige resultaten te kunnen continu-
eren en daarmee het volgende sei-
zoen weer in de derde klasse uit te 
kunnen uitkomen.
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KDO en Raymond de Jong 
gaan door

Legmeervogels organiseert:
Traditionele Oliebollen 
klaverjas- en voetbaltoernooi
Uithoorn - Ook in 2013 organiseert 
de vereniging Legmeervogels het 
traditionele en bijna wereld beroem-
de oliebollen klaverjas-en voetbal-
toernooi. Deze keer is dit, tot over 
onze landsgrenzen bekende olie-
bollen voetbal-en klaverjastoernooi 
op zondag 29 december 2013.
De voetballers, bestaande uit de se-
niorenelftallen, de A junioren elf-
tallen, de leiders, trainers, scheids-
rechters en ass. scheidsrechters, 
dames en heren, beginnen om 13.30 
uur aan hun toernooi. Het toernooi 
wordt weer gespeeld volgens het 

al oude lotingsysteem. Geen last 
van commercie dus alle namen in 
een hoge hoed en op deze manier 
worden de teams samengesteld. Er 
wordt gespeeld op de kunstgrasvel-
den.Het klaverjastoernooi begint om 
14.00 uur en de deelnemers betalen 
slechts 4 euro p.p. tijdens dit toer-
nooi is er uiteraard warme chocola-
demelk en kunt u loten kopen voor 
de tombola. Voor alle deelnemers 
zijn uiteraard de gratis verse en war-
me oliebollen. Dit jaar weer gebak-
ken door de 12 sterren koks Harry 
Abma en Gerrit v/d Maat.

Heel veel sport- en 
zwemplezier voor jong 
en oud in kerstvakantie!

Aalsmeer - De kerstvakantie is dit 
jaar van maandag 23 december tot 
en met vrijdag 3 januari. Het perso-
neel van de ESA heeft van alles ge-
organiseerd om het de vakantie vie-
rende kinderen naar de zin te ma-
ken. De diverse activiteiten vinden 
plaats in De Waterlelie, De Proosdij-
hal, De Bloemhof en De Mikado.

Spektakels
In sporthal De Proosdijhal & De 
Bloemhof kunnen de kinderen van-
af 4 jaar zich heerlijk uitleven tij-
dens een waar Luchtkussen Spek-
takel! Op maandag 23 december in 
De Proosdijhal en op donderdag 2 
januari in de Bloemhof. Lekker spe-
len, springen, klimmen en veel meer! 
Kortom, te veel om op te noemen! 
De sporthallen zijn helemaal opge-
bouwd met diverse soorten lucht- 
en springkussens. De kinderen zijn 
van harte welkom van 10.00-21.00 
uur en mogen tussendoor naar huis. 
Vanaf 17.30 uur begint de kinder-
disco. Een dagkaart kost 7 euro per 
kind en begeleidende ouders/ver-
zorgers zijn zelfs helemaal gratis. 
De Winter Wonderland Luchtkussen 
Spektakels worden mede mogelijk 
gemaakt i.s.m. Jeugd Belangen Ku-
delstaart en Jafrem Verhuur. Meer 
informatie via www.esa-aalsmeer.nl 
of de beheerder van De Proosdijhal.

Vechtsporten in De Mikado
In de bovenzaal van Breeschool De 
Mikado worden op maandag 23 en 
dinsdag 24 december twee vecht-
sport-clinics gegeven. Op 23 de-
cember kan men meedoen met Tae-
kwondo. Deze clinics worden geor-
ganiseerd i.s.m. David Chung Tae-
kwondo. Van 12.30-13.30 uur is de 
clinic voor 12 t/m 14 jarigen en van 
13.30-14.30 uur voor 14 t/m 16 jari-
gen. De kosten zijn 4 euro p.p. Op-
geven kan via: 06-55138470. Op 24 
december wordt er Capoeira gege-
ven van 11.00-12.30 uur voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Deelname kost 2 

euro p.p. en men hoeft zich niet van 
tevoren op te geven.

Smaaklessen
Deli Line uit Uithoorn organiseert op 
dinsdag 24 december een smaakles 
voor kinderen vanaf 8 jaar in de keu-
ken en foyer van De Mikado. Kinde-
ren leren tijdens de les de verschil-
lende smaken als zoet, zout en bit-
ter. Ook gaan ze een lekkere smoot-
hie maken en wordt er een gezonde 
muffin gebakken. Deelname aan de 
smaakles kost 5.00. De smaakles is 
van 14.00-16.00 uur.

Vrijzwemmen
Ook in de kerstvakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen vrij-
zwemmen in zwembad De Waterle-
lie. Bijna elke dag kunnen de kinde-
ren komen spelen en zwemmen in 
het water met alle speelmaterialen. 
Alle openingstijden kunt u vinden 
op de nieuwe website: www.esa-
aalsmeer.nl

Zwemlessen
Alle zwemlessen gaan niet door in 
de periode van 23 december t/m 1 
januari. Er zijn wel extra kerstvakan-
tielessen, waar kinderen voor inge-
schreven zijn. Wellicht zijn er nog 
enkele plekjes vrij. U kunt bellen met 
de receptie voor de mogelijkheden.

Sportgroepen
U kunt mee doen met Aquajog-
gen op maandag 23 en 30 decem-
ber van 19.30-20.15 uur en op vrij-
dag 3 januari van 09.15-10.00 uur. Er 
is Swim & Fit op donderdag 2 janu-
ari van 19.45-20.30 uur. Ook wordt 
er op 23 en 30 december Aquaro-
bics gegeven van 20.15-20.45 uur. 
Zwembad De Waterlelie is gesloten 
op 25 en 26 december en op 1 janu-
ari. Op 24 en 31 december is het bad 
vanaf 18.00 gesloten. Voor meer in-
formatie over alle openingstijden en 
activiteiten: www.esa-aalsmeer.nl of 
0297-322022

De Kwakel - In het laatste week-
end van de najaar competitie stond 

de wedstrijd tussen de koploper SV 
Waterwijk B2 en nummer 2 KDO 

B1 op het programma. Het punten-
verschil tussen beide ploegen was 

slechts 1 punt, dus de uitslag van de 
wedstrijd zou uitwijzen wie als na-
jaar kampioen de winterstop zou in-
gaan. De vele meegereisde suppor-
ters zagen in Almere een spannen-
de en boeiende wedstrijd.

KDO kwam meteen goed uit de 
startblokken en was de betere 
ploeg. Dit resulteerde in een fraai 
doelpunt van Mats Schalkwijk. Te-
gen het einde van de eerste helft 
verloren de mannen iets meer de 
grip op het middenveld en werd de 
passing slordiger. Maar Waterwijk 
kon geen vuist maken tegen dit fel 
spelend KDO. Met een 0-1 stand 
gingen beide partijen de rust in.

In de tweede helft ging de strijd ge-
lijk op, waarbij KDO nog de groot-
ste mogelijkheid kreeg op de 0-2 
en doelman Dalhey Spring in’t Veldt 
nog eenmaal met een fraaie snoek-
duik zijn doel schoon hield.
Met 5 minuten extra speeltijd kwam 
er toch nog een einde aan deze 
wedstrijd. Hierdoor mocht KDO B1 
zich met 2 punten meer dan Water-
wijk terecht najaar kampioen noe-
men.

KDO B1 najaarskampioen

KDO 1 op eenzame 
hoogte de winterstop in
De Kwakel - Na de 4-1 thuisover-
winning van vorige week op naaste 
concurrent Zuidoost United, speel-
de KDO 1 afgelopen zondag de uit-
wedstrijd tegen UNO. Op het win-
derige nieuwe complex in Hoofd-
dorp wilden de Kwakelaars de goe-
de reeks van tien overwinningen op 
rij een goed vervolg geven. Trainer 
Raymond de Jong, die midweeks 
zijn contract met één jaar verleng-
de, kon vandaag niet beschikken 
over de geschorte Bobby Uitermarkt 
en de geblesseerden Rick Kruit en 
Timo Kas. Mathijs Molleman start-
te daarnaast in de basis ten koste 
van aanvoerder Michael Meijer die 
slechts in noodsituatie kon spelen 
in verband met een kuitblessure. In 
de eerste helft had KDO veel moei-
te met de wind en het verzorgde po-
sitiespel van de thuisploeg. Met fris 
enthousiasme bood UNO KDO veel 
tegenstand en werd hiervoor in de 
25e minuut beloond in de vorm van 
een doelpunt. Nadat de Kwakelse 
verdediging dacht aan buitenspel, 
kon een Hoofddorpse aanvaller al-
leen op doelman Peter Onderwater 
aflopen en faalde niet, 1-0. Vlak na 
deze openingsgoal ontsnapten de 
Kwakelaars aan de 2-0, toen er niet 
alert werd verdedigd achterin. In de 
38e minuut werd Joeri Stange op 
schandalige wijze onderuit gemaaid 
op het randje van het zestienmeter-
gebied, waardoor UNO geen rood 
kreeg, maar KDO wel een penal-
ty. Bart van der Tol ging achter de 
bal staan en maakte koelbloedig 
de gelijkmaker, 1-1. Vlak voor het 
rustsignaal profiteerde Mathijs van 
Rijn van een te slappe terugkopbal 
van een Hoofddorpse verdediger 

op zijn doelman. Mathijs reageerde 
hier zeer alert op en wist zodoen-
de op eenvoudige wijze de 1-2 bin-
nen te schieten. Enigszins tegen de 
verhoudingen in, maar dit doelpunt 
viel voor KDO wel op een zeer gun-
stig moment in de wedstrijd. Na de 
rust speelde UNO verder ingezakt 
en loerde op de counter. Dit leidde 
niet tot problemen voor de Kwakelse 
koploper. In de 75e minuut was Ma-
thijs van Rijn opnieuw scherp voor-
in toen hij een terugspeelbal onder-
schepte. Niet zelfzuchtig speelde 
Mathijs de bal naar Joeri Stange die 
in leeg doel makkelijk de 1-3 wist te 
maken. De wedstrijd leek gespeeld, 
maar niets bleek minder waar. In de 
85e minuut wist UNO uit een vrije 
trap de bal over de Kwakelse muur 
en in het doel te schieten, 2-3. De 
Hoofddorpers waren in de hectische 
slotfase nog dichtbij de 3-3, maar 
KDO hield uiteindelijk stand. Door 
de elfde driepunter op rij staat KDO 
1 fier aan kop in de vierde klasse F 
met het ingaan van de winterstop. 
In totaal wisten de Kwakelaars maar 
liefst zesendertig punten te pakken 
uit dertien wedstrijden. Door deze 
fantastische prestatie staat de ploeg 
van Raymond de Jong negen pun-
ten voor op de nummer twee Zuid-
oost United. Absolute uitblinkers in 
de Kwakelse ploeg zijn Joeri Stange 
en Mathijs van Rijn die beide der-
tien doelpunten wisten te maken in 
de eerste seizoenshelft. Aangevuld 
met een zeer solide verdediging en 
een betrouwbaar middenveld heb-
ben de Kwakelaars alles in eigen 
hand om na de winterstop op jacht 
te gaan naar het felbegeerde kam-
pioensschap.

Nieuwe kampioenen bij BVU
De Kwakel - Op maandag 9 de-
cember speelde Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) de 5e en tevens 
laatste ronde in de 2e parencom-
petitie. In de vorige competitie ston-
den Huib en Lambert op degrade-
ren en behaalden een dusdanige 
score dat zij direct “veilig” waren. 
Dat lukt deze keer niet, helaas voor 
hen. Wie dat echter wel deden wa-
ren Martin en Marineke. Met 1 been 
in de B-lijn vorige week, nu gedeeld 
1e, samen met Bep en John, met 
57,92%. Dat leverde hen een stij-
ging op van maar liefst 6 plaatsen 
en daarmee staan zij “veilig” op 5. 
Bep en John, de andere winnaars 
in de A-lijn, konden Greet en Henk 
niet meer inhalen, maar wel Ans en 
Lia. Zij stijgen van 4 naar 2. Ans en 
Lia, die juist zo goed op weg waren, 
hadden hun avond niet en zakten 1 
plaatsje in de eindlijst. Met hun al-
ler laagste score in deze competitie, 
6e en 51,25%, bleven Greet en Henk 
al hun belagers ruim voor. Een ge-
middelde van 56,50% leverde hen 
de 1e plaats in de eindstand op en 
mogen zij zich de 2e periode kam-
pioen noemen. Onder in de A-lijn 
verplaatsten de degradanten zich, 
maar zij die niet genoemd willen 
worden, konden geen potten meer 
breken. 

B lijn
In de B-lijn blijven To en Gijs een 

goed -tijdelijk- koppel. Nadat To uit 
handen van Ineke namens het be-
stuur een prachtige bos bloemen in 
ontvangst mocht nemen, voor het 
feit dat zij de volgende dag een zeer 
respectabele leeftijd zal bereiken, 
heeft het hen extra vleugels gege-
ven. Met een score van maar liefst 
60,63% stijgen zij van 4 naar 3 en 
die plaats geeft recht op promotie 
naar de A-lijn. Ook Tineke en An-
ke deden wat van hen werd ver-
wacht, winnen... Met een 2e plaats 
en 59,38% vergrootten zij hun voor-
sprong op Leo en Henk en brach-
ten zij hun gemiddelde op een on-
wijs hoge stand van 60,85%. Henk 
en Leo hadden nog wel een redelij-
ke score nodig en zagen die in hun 
6e plaats en 53,13%. Ook genoeg 
om weer terug te keren in de A-lijn. 
Wanneer dit stukje verschijnt heeft 
BVU haar traditionele Kerstdrive 
reeds gehouden, een kleurrijk spek-
takel met voor iedereen wat en een 
smakelijke invulling van de avond. 
Bestuur en leden van BVU wensen 
alle bridgeliefhebbers hele hartelij-
ke feestdagen en een contractvol 
2014. Wilt u weten of de BVU iets 
voor u is, of heeft u naar aanleiding 
van de TV cursus Bridge vragen, 
neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur) 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Weinig uitschieters bij BVK
De Kwakel - Nadat wedstrijdlei-
der Cor alle uitslagen had voorgele-
zen kon geconcludeerd worden dat 
slechts 1 paar de 60% grens was 
gepasseerd en dat de laagste sco-
re van deze week 38,54% was. Een 
redelijk gelijkmatig verloop van de 
scores in alle lijnen, maar al met al 
vonden er toch wel wat verschui-
vingen plaats in de totaalstand na 5 
van de 6 speelavonden.

In de A lijn was het weer stuivertje 
wisselen aan de kop van de rang-
lijst. Door hun 1e plaats deze avond 
met 59,38% krikten Rita en Wim Rit-
zen hun gemiddelde op tot 57,91% 
en daarmee passeerden zij de kop-
loper tot dan toe (Elly en Jaap van 
Nieuwkoop). Hun voorsprong van 
2,3% gemiddeld rechtvaardigt de 
gedachte dat  zij die 1e plaats op 
de slotavond op 2 januari 2014 niet 
meer uit handen zullen geven. Tru-
dy Stokkel en Loes Schijf vormden 
een succesvol gelegenheidsduo dat 
met 56,74% de 2e plaats verover-
de. De 3e plaats waas voor Ria van 
Zuylen en Bep Verleun met 55,69%. 
Onderin eindigden 2 paren gelijk en 
dat waren Ineke Hilliard met Huib 
van Geffen en Geke en Jaap Lud-
wig. In de strijd tegen degradatie 
lijkt het doek voor 3 paren nu al wel 
gevallen en gaat de strijd om lijfsbe-
houd nog tussen 2-3 paren. Wie niet 
meer voor degradatie lijken te hoe-
ven vrezen zijn Emmy en Gerard van 
Beek in de B lijn. Met hun 66,32% 
declasseerden zij de rest van het 
veld en hiermee steeg hun gemid-
delde in een klap van iets meer dan 
44% naar bijna 49%. Op gepaste af-
stand maar met een niettemin de-
gelijke 55,9% eisten Rina van Vliet 
en Gerda Bosboom de 2e plaats 
op en hun terugkeer naar de A lijn 
komt daarmee weer een flinke stap 
dichterbij. Trudy Fernhout en Thecla 
Borggreven  deelden de 3e plaats 

met Susanne Ambagtsheer en Riet 
Wesselingh met beiden 55,21%.  
Susanne en Riet namen daarmee de 
1e plaats in de totaalstand over van 
Greet de Jong en Roel Knaap, die nu 
2e staan met 0,02% verschil. Die 2 
paren kan promotie nagenoeg niet 
ontgaan, voor de 2 andere promo-
tieplaatsen zijn nog 4 paren in de 
race. Riet Koot en Wim Schijf, die na 
wekenlange afwezigheid gelukkig 
weer zijn opwachting kon maken, 
konden geen potten breken deze 
avond en zij eindigden dan ook als 
15e van de 15 paren. 6 paren moe-
ten het degradatiespook nog van 
zich af zien te houden op 2/1/2014, 
4 ervan zullen daar niet in slagen.
In de C lijn waren Ruud Doeswijk en 
Huub Zandvliet deze week de sterk-
sten met 59,03%. Hierdoor verste-
vigden zij hun 3e plaats in de to-
taalstand en kunnen zij zich opma-
ken voor promotie. Dat gaat moge-
lijk ook Tilly en Frans Wouda lukken, 
want door hun 2e plaats met 57,64% 
stegen zij naar plaats 4 in de to-
taalstand. Zij zullen met Helen Co-
nijn en Herman Koperdraad  gaan 
uitmaken wie na de slotavond die 
felbegeerde 4e plaats inneemt. Het 
verschil is 0,45% in het voordeel van 
Tilly en Frans. De 3e plaats was de-
ze keer voor inval- en gelegenheids-
paar Ruud v.d. Peet - Jan Streng die, 
met dank voor het invallen, van Cor 
een score van 56,25% doorkregen.
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nig-
tevegt gaan met 59,05% gemid-
deld pontificaal aan kop, gevolgd 
door Annie Lauwers en Toos Boer-
lage met 57,24%. Die paren zien we 
de volgende cyclus sowieso in de B 
lijn terug.

Volgende week de Kerstdrive, dan 
een weekje geen bridge en vervol-
gens op de 2e dag van het nieuwe 
jaar de apotheose van de 2e cyclus 
van de parencompetitie.

Geslaagd twintigjarig 
jubileum damdonateurs
Uithoorn - Alweer voor de 20e keer 
werd er door Kunst & Genoegen een 
damtoernooi georganiseerd voor 
damliefhebbers die de damclub 
ondersteunen. Zaterdagmiddag 
stroomde ’t Fort De Kwakel vol met 
dammers, biljarters en darters. Een 
geslaagde combinatie in het sfeer-
volle onderkomen, er werd wel eens 
te hard gestoten of geschoven maar 
dat kon de pret van de verschillende 
sporten niet drukken. Voor de pauze 
speelden de dammers de voorron-
des, hierin kon men zich plaatsen 
voor drie verschillende poules naar 
sterkte. In de sterkste groep A kwa-
men weer sterke huisdammers bo-
vendrijven; oud winnaars Marco de 
Groot en Mike Kouwenhoven , Erik 
van Breukelen en vanuit Duitsland 
helemaal overgekomen Jeroen vd 
Belt. Erik en Jeroen moesten uitein-
delijk om de derde plaats knokken, 
Erik bleek de sterkste in het eind-
spel. De grote finalepartij ging dus 
tussen de oud winnaars Marco en 
Mike. Mike kon op gelijke hoogte 
met Marco in het aantal totaalzeges, 
maar daarvoor moest hij de laat-
ste partij wel winnen omdat hij een 
punt aan Erik verspeeld had. Remise 

was genoeg voor Marco, maar remi-
ses waren er nog amper gespeeld 
op deze middag. Toch slaagde Mar-
co daarin, zo mocht hij zich voor de 
vijfde keer tot donateurdamkampi-
oen laten kronen. Dat werd gedaan 
door toernooileider Adrie Voorn die 
ook de overige winnaars in het zon-
netje zette.
Zo wist Alfred vd Belt de twee-
de groep te winnen na verschillen-
de vluggertjes. Drie dammers wa-
ren namelijk gelijk geëindigd waar-
door de bedenktijd naar vijf minuten 
werd teruggeschroefd.
Wederom leek dit trio gelijk te ein-
digen , maar Fred Buskermolen ging 
in de fout, oorzaak een te strakke 
panty. De C-groep werd een prooi 
voor Paul den Haan, hij trad in de 
voetsporen van zijn opa en redde 
de eer van de trouwe Kudelstaart-
se aanhang van K&G. Bij de jeugd 
kwamen twee zusjes op het podi-
um, daartussen stond Jan Baars die 
tweede werd. Winnares werd Lai-
da Wijfje, Charlotte werd derde. Er 
werd nog lang nagedamd in ’t Fort, 
met tevredenheid keken de deelne-
mers en de damclub terug op een 
leuke middag.
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