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Gemeente zet volgende stap in geschil
met Uithoorn over Prinses Irenebrug
Regio - Het college van B en W van
De Ronde Venen heeft besloten een
volgende stap te zetten in de procedure om met Uithoorn tot overeenstemming te komen betreffende
het geschil over de Prinses Irenebrug. De Ronde Venen en Uithoorn
hebben getracht het geschil in onderling overleg op te lossen. Dit is
niet gelukt. De Ronde Venen heeft
daarom dinsdag 9 december besloten mediation (een bemiddelaar) in
te schakelen om te kijken of op die
manier tot overeenstemming kan
worden gekomen.
Om de omlegging van de N201 mogelijk te maken is tussen een groot
aantal partijen, waaronder De Ron-

de Venen en Uithoorn, een Realisatieovereenkomst gesloten. Deze
overeenkomst gaat voor het dorpscentrum van Uithoorn uit van een
autoluwe inrichting en niet van de
thans door Uithoorn voorbereide autovrije herinrichting, waarbij
door middel van een ‘knip’ de N201
(thans N196) volledig wordt afgesloten. Omdat deze plannen in strijd
zijn met de Realisatieovereenkomst,
doet De Ronde Venen een beroep
op de in de overeenkomst opgenomen geschillenregeling.
Bij Stap 1 van deze regeling trachten partijen het geschil in onderling
overleg op te lossen. Hiertoe heeft
op 5 november 2014 een bestuur-

lijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Noord-Holland en
Uithoorn en De Ronde Venen. Uitkomst van dit overleg is, dat de eerder door de partijen ingenomen
standpunten onveranderd zijn en
dat via dit overleg geen oplossing is
gevonden voor het geschil.
Vanwege deze uitkomst heeft het
college van B en W van De Ronde Venen 9 december besloten om
stap 2 te zetten. Via deze stap trachten partijen het geschil op te lossen met behulp van mediation. De
provincie Noord-Holland en de gemeente Uithoorn zijn hiervan inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld.

VRIJDAG 19, ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 DECEMBER
G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB
VERO MODA/PUREWHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER
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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN fASHION | WWW.BIGL.NL

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Kerstactiviteiten van Buurtbeheer op het Legmeerplein

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Tankstation
Zijdelwaard

Inwonende mantelzorgers
ADVERTEREN? vaak rechteloos!

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

IN DE

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

APK

ALL-IN

r19.95
voor alle merken

FIAT DEALER

Van der Wal B.V.

AALSMEER
Witteweg 6 | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

Regio - Het zal u niet ontgaan, de
samenleving én de zorg veranderen in rap tempo waarbij de ‘zorg en
oog voor elkaar’ een steeds grotere rol gaan spelen (participatie) in
uw buurt. In dat licht gezien wordt
steeds vaker een beroep gedaan op
vrijwilligers en mantelzorgers om bij
te springen in de hulp en de zorg
voor hen die dat nodig hebben. Dat
is op een breed gebied. Was het al
bekend dat vrijwilligers in alle geledingen van de samenleving nu
al een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren, in de (nabije)
toekomst wordt dit als de ‘normaal-

Schoolsale
Uithoorn - Basisschool de Regenboog verhuist morgen, donderdag
18 december, en vrijdag 19 december naar het Duet aan de Prinses
Christinalaan. Alles wat achterblijft
in het oude gebouw aan de Kuyper-

ste zaak’ van de wereld beschouwd.
Sterker nog, er wordt op hen gerekend! En wat te denken van mantelzorgers? Die zijn onmisbare hulpen
waar het gaat om intensieve (onbetaalde!) zorg voor langere tijd voor
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden of vrienden met
wie de mantelzorger een persoonlijke band heeft. Dat kan dus een familielid zijn, maar ook een vriend of
kennis. Een mantelzorger is geen
beroepskracht! Men steekt met behulp van het gezonde verstand de
handen uit de mouwen en doet dat
op basis van vrijwilligheid. Het gaat

daarbij om diverse werkzaamheden,
waaronder huishoudelijke hulp, helpen bij het douchen, aankleden,
boodschappen doen, etc. Er zijn vele vormen van ondersteuning te bedenken.

laan zal te koop aangeboden worden op zaterdag 3 januari tussen
10.00 en 13.00 uur. De opbrengst
gaat naar de inrichting van de binnen- en buitenruimte van de nieuwbouw. Wat er in ieder geval te koop
aan geboden wordt: leerlingsetjes
(tafels en stoelen), bureaustoelen,

oude kasten, schoolshirtjes, leermiddelen, oude landkaarten, kopjes en bekers en alles wat nog meer
achterblijft. Voor sommige items zal
een ‘vanaf’prijs gemaakt worden.
Meer betalen mag uiteraard. Er zullen ook spullen bij zijn waar u zelf
een bod op kunt doen.

Uithoorn - Buurtbeheer de Legmeer doet weer van zich spreken.
Waar de gezellige burendag deze
zomer al buitengewoon werd gewaardeerd door belangstellende
bezoekers, worden er nu weer leuke kerstactiviteiten georganiseerd.
Buurtbeheer de Legmeer is erg actief in de wijk en dat wordt door bewoners zeer op prijs gesteld. Komende zaterdag 20 december is het
Legmeerplein rondom supermarkt
Deen in de kerstsfeer getooid. De
super is inmiddels met een nieuw
aangebouwd gedeelte uitgebreid,
namelijk het stuk waar vroeger de
Aldi in zat. Deen is nu veel groter en heeft daardoor nu ook veel
meer te bieden. Buurtbeheer haakt

op deze extra feestelijke gebeurtenis in met kerstactiviteiten voor jong
en oud. Zaterdag tussen 12.00 en
16.00 uur wordt muziek ten gehore gebracht door het Dixielandduo
in sneeuwmannenkostuum. Maar er
is ook een rijdende poffertjeskraam
van Pief Paf Poffertje, men kan genieten van een lekker glaasje glühwein, warme chocolademelk en
kerstbrood. Tussen 13.00 en 15.00
uur rijdt er een ponywagen door de
wijk. Een en ander wordt gratis aangeboden door Buurtbeheer de Legmeer. De ponywagen is jaren geleden al eens van stal gehaald voor
dit doel. Kinderen waren er destijds
dol op om een ritje te mogen meemaken.

Aanmelden als mantelzorger
In de meeste gevallen woont de
mantelzorger in hetzelfde woonblok
of in de woning ernaast (buurman/
buurvrouw). Dikwijls heeft de mantelzorger ook nog een baan om in
de eigen levensbehoefte te voorzien.
(Vervolg elders in deze krant)

Elke dag het laatste regionale nieuws!

zie onze site: meerbode.nl
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COLOFON

www.uithoorn.nl
7 dagen per week, 24 uur per dag
Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
twitter.com/Gem_Uithoorn

Klant Contact Centrum
(zonder afspraak kunt u hier terecht)
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur
Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., do.
08.30-12.00 uur
Aalsmeer: di., vr.
08.30-12.00 uur
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur
13.30-16.30 uur
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: ma., wo., vr. 08.30-12.00 uur
Aalsmeer: ma., di., do.08.30-12.00 uur
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr. en za. 09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur.
Informatiecentrum Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr.
13.00-17.00 uur
Burgemeester of wethouder
spreken?
U kunt een afspraak maken via
hun secretaresse: 0297-513151.
U kunt ze ook een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Ruimten te huur via
gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft een aantal accommodaties in eigendom. Deze kunnen al dan niet gedeeltelijk voor verschillende doeleinden worden gehuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.uithoorn.
nl/ruimtehuren
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Afwijkende openingstijden in
december en januari
Vanwege de feestdagen zijn er in december en januari afwijkende openingstijden van toepassing. Hieronder vindt u deze openingstijden. De tijden gelden voor het gemeentehuis en de gemeentewerf, uitzonderingen staan in onderstaande lijst.
Donderdag 18 december 2014 vanaf 16.00 uur gesloten.
Woensdag 24 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten.
De avondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum
Dorpscentrum is tot 16.00 uur geopend.
De balie van Werk en Inkomen in Aalsmeer is op
woensdag 24 december en 31 december gesloten.
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Gemeentepagina verschijnt in 2015
elke 14 dagen in plaats van elke week
Vanwege de bezuinigingen verschijnt de gemeentepagina vanaf januari
2015 elke 14 dagen in plaats van elke week. De gemeentepagina komt
uit in de even weken (week 2, week 4 etc.).

Aanvragen subsidie 2015 bij
Burgemeester Kootfonds

Dien voor 27 maart 2015 uw subsi- Stichting Burgemeester Kootfonds,
dieaanvraag in bij het Burgemeester t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, PostDonderdag 25 december en vrijdag 26 december 2014
Kootfonds. De doelstelling van Stich- bus 8, 1420 AA Uithoorn
gesloten vanwege kerst.
ting Burgemeester Kootfonds is het Het Burgemeester Kootfonds ververlenen van ﬁnanciële steun aan in- leent in beginsel geen bijdragen in
Woensdag 31 december 2014 vanaf 15.00 uur gesloten. De
stellingen en personen die binnen de normale uitgaven. Die moeten beavondopenstelling vervalt hierdoor. Het informatiecentrum
gemeente Uithoorn werkzaam zijn op kostigd kunnen worden uit de normaDorpscentrum is op deze dag gesloten.
het gebied van sport, cultuur en so- le inkomsten, zoals contributies en
Donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari gesloten vanwege nieuwjaar.
ciaal-maatschappelijke activiteiten.
dergelijke.
Scheidingsdepot is wel open op vrijdag 2 januari.
Verenigingen, instellingen, organisa- De subsidieaanvragen worden in
Maandag 5 januari vanaf 10.00 uur weer geopend.
ties en personen die menen op grond april 2015 door het bestuur van Stichvan hun activiteiten in Uithoorn en De ting Burgemeester Kootfonds beoorKwakel èn hun ﬁnanciële positie aan- deeld. Alle aanvragers worden schrifspraak te kunnen maken op steun telijk in kennis gesteld van de besliskunnen vóór 27 maart 2015 een on- sing.
derbouwde subsidieaanvraag indie- U kunt het aanvraagformulier downnen. Daartoe behoort ook een zo re- loaden via www.uithoorn.nl
Heeft u een laag inkomen, dan heeft de koopkrachttegemoetkoming, ad- cent mogelijk inzicht in de financië- Voor meer informatie kunt u conu dit jaar mogelijk recht op extra geld viseren wij u om de test te doen op le positie van de aanvrager. De aan- tact opnemen met de heer T.J.J.
van de gemeente.
www.laaginkomen.nl van de Rijks- vraag moet worden gericht aan: Schrandt, tel. (0297) 513 185.
Het kabinet heeft besloten eenma- overheid.
lig een tegemoetkoming in de koopkracht voor inwoners met een laag Meer informatie
inkomen te verstrekken in 2014. Het Meer informatie over de koopkrachtis gebleken dat hun koopkrachtont- tegemoetkoming kunt u vinden op
wikkeling is achtergebleven bij inwo- www.aalsmeer.nl en www.uithoorn. In de periode van 1 november tot gladheid leest u hoe wij de gladheid
ners met hogere inkomens. Om te nl. Daar vindt u ook de voorwaarden en met 1 april is het risico op glad- deze winter voor u bestrijden en welkijken of u in aanmerking komt voor en het aanvraagformulier.
heid het grootst. Op www.uithoorn.nl/ ke routes wij als eerste rijden.

Eenmalige Koopkrachttegemoetkoming 2014

Gladheidbestrijding

O F F I CI Ë L E ME D E D E L IN GE N E N B E K E N D MA K IN GE N
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de buurt.
Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen
kunt indienen. Helaas kunnen we moeilijk leesbaar taalgebruik niet altijd vermijden. Mocht u vragen hebben, belt u gerust: (0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank u grifﬁekosten in rekening. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunt u de president van de Amsterdamse rechtbank met een gemotiveerd verzoekschrift vragen om een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Voor
het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift moet u betalen.

PROCEDURE
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval vermelden we bijvoorbeeld de openbare bibliotheek De Hoeksteen of
dorpshuis De Quakel.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet meer gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 is het verplicht om algemeen verbindende voorschriften uitsluiten digitaal bekend te maken. U vindt de volledige
teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ geattendeerd op besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders
vermeld. Het bezwaarschrift moet vóór het verstrijken van de bezwaartermijn
zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. Dat kan bij de sector
bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. U moet voor het aanvragen van een
voorlopige voorziening aan de rechtbank geld betalen.

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

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Bestemmingsplan Cultuurcluster dorpscentrum. Beroepsperiode: 5 december
2014 t/m 15 januari 2015. Inlichtingen bij Afdeling Ontwikkeling, R. Noorhoff
(0297) 513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren
hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Sportlaan 66, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van twee woonblokken. Ontvangen 9 december 2014.
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
Vuurlijn 30. Melding van Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het toestaan van
een festiviteit welke buiten de doelstelling van de vereniging valt.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 22. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Wen Wah
V.O.F. voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015.
Bezwaar t/m 19 januari 2015.

Dorpscentrum
- Marktplein 2, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de achtergevel en
het realiseren van een terras aan de Amstelzijde. Bezwaar: t/m 20 januari 2015.
- Julianalaan 18. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van The PoolShack B.V. voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december
2015. Bezwaar t/m 19 januari 2015.
- Julianalaan 20. Aanwezigheidsvergunning aan de exploitant van Café Bonaire voor het plaatsen van twee kansspelautomaten t/m 31 december 2015. Bezwaar t/m 21 januari 2015.
- Marktplein 11. Melding ontvangen van Sjiek aan de Amstel V.O.F. voor een
incidentele festiviteit op 13 december 2014. Onthefﬁng later sluitingsuur aan
Sjiek aan de Amstel V.O.F. van 13 op 14 december 2014 tot 03.00 uur. Bezwaar t/m 19 januari 2015.
- Wilhelminakade 62. Vergunning aan de exploitant van Hertog Jan op het Water voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar
t/m 22 januari 2015.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 125. Vergunning aan de exploitant van Snackbar De
Bokkesprong B.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 21 januari 2015.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100b. Vergunning aan de exploitant van Cafetaria
Friends voor het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2017. Bezwaar t/m 22 december 2015.
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Gereedschap weg
uit bedrijven
Uithoorn - Tussen woensdag 10 en
maandag 15 december is ingebroken bij twee bedrijven aan de Ondernemingsweg. Bij beide bedrijven

Scheidsrechter
onwel
De Kwakel - Op vrijdag 12 december rond acht uur in de avond is een
70 jarige man uit Uithoorn onwel

Dealer in kraag
gevat
Uithoorn - Op donderdag 11 december is in Nieuw-Vennep een 24
jarige man uit Uithoorn aangehouden. De politie van Hoofddorp had
de man al vaker in de buurt zien rijden en besloot een controle te hou-

hebben de dieven een rolluik geforceerd om binnen te komen. Mogelijk
is hierbij gebruik gemaakt van een
heftruck. Uit beide bedrijven is een
aantal koffers met allerlei gereedschappen gestolen. De politie doet
samen met het beveiligingsbedrijf
van het industrieterrein onderzoek.
geworden op een veld van KDO aan
de Vuurlijn. De man had als scheidsrechter een wedstrijd gefloten en
werd hierna onwel. Hij had het benauwd en moest overwegen. De
Uithoornaar is overgebracht naar
het ziekenhuis in Hoofddorp.
den. De Uithoornaar bleek vanuit
zijn auto drugs te verkopen. In de
wagen troffen agenten diverse capsules, pillen en bakjes met wit poeder aan. Alle drugs is in beslag genomen, evenals de mobiele telefoons en het navigatiesysteem in de
auto. De 24 jarige dealer is aangehouden en zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

15 Jarige beroofd
van mobiel
Uithoorn - Op woensdag 10 december om 18.35 uur is een 15 jarige
jongen uit Amstelveen beroofd van
zijn mobiele telefoon. In het tunneltje
bij de Admiraal de Ruyterlaan werd
de jongen door vier of vijf jongens
met capuchons en bivakmutsen belaagd. De 15 jarige was op weg naar
het busstation. De overvallers hebben de mobiele telefoon van de jongen afgepakt en hem vervolgens in
de sloot gegooid. De jongen is uit de
sloot geklommen en is naar de nabij
gelegen patatzaak gelopen. De ei-

Niets weg na
inbraken
Uithoorn - Op zaterdag 13 december is ingebroken in een woning in
de Brederolaan. Om binnen te komen hebben de dieven een schuifpui geforceerd. Het huis is door-

genaar heeft de politie gealarmeerd.
Agenten zijn direct een onderzoek
gestart in de omgeving, maar de daders zijn niet aangetroffen. Allen zijn
rond de 18 à 19 jaar oud en rond
1.80 tot 1.85 meter lang. Eén van hen
droeg dure Louis Vuitton schoenen,
heeft een slank postuur en heeft een
licht getinte huid. Een ander liep op
de allernieuwste gympen van Nike,
model Huarache en blauw van kleur.
De ouders van de jongen zijn gebeld
en hebben hem opgehaald. Tot hun
komst is de 15 jarige in een warmtedeken gewikkeld. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.
zocht, maar er zijn geen goederen
ontvreemd. Op maandag 15 december is tussen 9.00 en 13.00 uur ingebroken in een woning aan Klaproos.
Het cilinderslot is door dieven uit de
achterdeur geschroefd of geboord.
Het hele huis is doorzocht. Vooralsnog missen de bewoners geen spullen.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Veel voordeel en
festiviteiten bij
Nieuwendijk
Regio - Van 18 december tot en
met 4 januari is het weer feest bij
Renault Nieuwendijk. Tijdens Salon de Promotion is een bezoek
aan Nieuwendijk extra aantrekkelijk vanwege de verleidelijke
aanbiedingen en de vele extra’s.
Wie overweegt een nieuwe auto
te kopen doet er goed aan dat dit
jaar nog te doen. Want per 1 januari 2015 verhoogt de overheid
de BPM en daardoor worden
nieuwe auto’s duurder. Voor een
nieuwe Twingo bijvoorbeeld betaalt u in 2015 € 800,- meer. Wie in

2014 beslist pakt dit voordeel nog
even mee! Tijdens de feestelijke
actieperiode van Renault Nieuwendijk kan het voordeel voor
de klant oplopen tot maar liefst
4.700,- Dit voordeel bestaat uit
oud-wordt-nieuw-inruilvoordeel
tot 3.500,- én een gratis upgrade
van Hatchback naar Estate t.w.v.
1.200,-. Zondag 28 december zijn
de filialen in Aalsmeer, Hillegom
en Lijnden extra geopend tussen
11.00 en 16.00 uur.
De medewerkers van Renault
Nieuwendijk zien u graag in de
showroom!

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/

wat zeggeN de cijfers over 2014?
De cijfers over 2014 zijn gunstig uitgepakt voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2015.
Er waren twee nadelen te verwerken:
- de nieuwe bezuiniging (€100 mln.) die het Rijk heeft doorgevoerd, namelijk de belasting op vuilverbranding van huishoudelijk restafval à €7
- de kosten door kwijtschelding à €2.

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Afval scheiden = beter voor
milieu en portemonnee
tegenwoordig spreken we liever over
grondstoffen dan over afval. want vaak levert
afval een grondstof voor een ander product op.
en grondstoffen worden schaars. Daarom is
het belangrijk ze na gebruik terug te winnen en
opnieuw te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld
plastic hergebruiken voor een fleecetrui: 27
petflessen leveren genoeg stof op voor een trui.

wettelijk
Het Rijk heeft een wettelijk percentage aan gemeenten opgelegd voor
het scheiden van afval. Ook hier is
het doel grondstoffen opnieuw te
gronDstoffen en
restAfvAl
Maar wist u ook dat het scheiden van
afval veel geld bespaart? Dat komt
omdat we voor grondstoffen geld krijgen terwijl we geld moeten betalen
om het restafval te verbranden. Dit
verbranden kost momenteel meer
dan dat de grondstoffen de gemeente opleveren. Het verschil tussen inkomsten en kosten verrekent de gemeente met de inwoners via de afvalstoffenheffing.

Gelukkig waren er meer voordelen, namelijk:
- 1% efficiencyvoordeel à € 2
- hogere inkomst inzameling kunststof à € 2
- gewijzigde toerekening onkruidbestrijding à € 4
- aanbestedingsvoordeel binnen de huisvuilinzameling en ondergrondse
containers à € 19

kunnen gebruiken. Dat percentage
is 65%. Uithoorn heeft op dit moment
een scheidingspercentage van 46%.
Uithoorn en De Kwakel moeten dus
meer afval gaan scheiden dan nu het
geval is.

Het optelsommetje van voordelen en nadelen (27 euro -9 = 18 euro) geeft onderaan de streep een bedrag van 18 euro. Dat betekent een daling van 6,6%
van de afvalstoffenheffing in 2015.
Nieuw iN 2015
Per 1 april 2015 gaan we ook blik en
drankenkartons gescheiden inzamelen, zegt een enthousiaste wethouder Hans Bouma. Ik heb afvalinzameling in mijn portefeuille en ik ben
blij dat we gaan samenwerken met
het bedrijf Kunststof Hergebruik. Op
3 november 2014 hebben we een
overeenkomst getekend. Zij regelen
het transport, het sorteren en de verkoop van blik en drankenkartons. De
gemeente zorgt dat het wordt opgehaald bij onze inwoners. Overigens is
dat door de moderne technieken heel
eenvoudig. De inwoners kunnen metalen (conservenblikken, aluminium
blikjes en metalen doppen) en dran-

kerstbomen ophAlen
Tussen 5 en 19 januari 2015 worden
kerstbomen opgehaald. De kerstbomen mogen ook in de tuingroendepots Kijk op de afvalkalender wanneer wij bij u in de wijk langskomen
om kerstbomen op te halen. U kunt
dit ook via uw postcode opzoeken via

AfvAlkAlenDer
kenkartons gewoon in de oranje containers of in de Plastic Heroes zakken doen.’

Rond 22 december is de nieuwe afvalkalender voor 2015 gereed. Iedereen kan een kalender ophalen bij het
gemeentehuis of het scheidingsdepot. Maar de informatie is uiteraard

www.recyclemanager.nl. U kunt hier
de kalender en een app downloaden,
of de dichtstbijzijnde tuingroendepots en ondergrondse glas- en textielcontainers zien. Als u via www.recyclemanager.nl kijkt, staat er in de
maand januari 2 keer grof tuinafval
genoemd. Hiermee wordt het ophalen van kerstbomen bedoeld.
ook digitaal beschikbaar op www.uithoorn.nl. De bewoners van wijk 2,
3A en 4A ontvangen een afval- en
grondstoffenkalender 2015 op hun
huisadres. In deze wijken zijn er belangrijke wijzigingen ten opzichte van
2014.

wees op tijD
Sita is onze nieuwe inzamelaar. Het is mogelijk dat
de inzameling bij u in de straat vroeger of later wordt
dan u gewend was. Zorg dat u uw container of plastic heroes zak vóór 7:30 uur klaarzet, dan bent u zeker op tijd.

Dus hoe meer we in
Uithoorn scheiden
hoe lager de
afvalstoffenheffing
wordt.

App
Door afval te recyclen worden er minder grondstoffen uit de natuur gehaald. Recyclen is beter voor het milieu dan verbranden.

Er drijven vijf biljoen plasticdelen in de wereldzeeën, met een totaal volume
van 269.000 ton. Dat blijkt uit onderzoek van het Fives Gyres Instituut in Los
Angeles. Het is voor het eerst dat precies is onderzocht hoeveel plastic er ronddrijft.
De aanwezigheid van grote hoeveelheden plastic is al lange tijd bekend.
Bron:http://nos.nl/artikel/2008344-5-000-000-000-000-stukken-plasticin-de-wereldzee-n.html

onDergronDse
contAiners voor
plAstic AfvAl
Op zes locaties bij de Europareiflats zijn pas geleden ondergrondse
containers geplaatst voor plastic afval. Dat is bij: Briandflat, Brusselflat,
Coudenhoveflat, Schumanflat, Romeflat en Monnetflat. De containers
zijn zonder sleutel te openen. U kunt
uw plastic afval in plastic (hero) zak-

ken in de container gooien. De oranje palen zijn op deze locaties weggehaald. Bij winkelcentrum Zijdelwaard
en Amstelplein en in het
winkelgebied van
De Kwakel zijn ook
ondergrondse plastic
containers geplaatst.
U herkent de containers
aan het plastic hero
mannetje.

Via www.recyclemanager.nl kan men
een app of een kalender per postcode downloaden. Ook is te zien waar
de dichtstbijzijnde tuingroendepots
en ondergrondse containers voor textiel en glas zijn.

vuurwerk
Zelf opruimen
De gemeente roept (o.a. met posters langs de openbare weg) inwoners op om hun vuurwerkafval zelf
op te ruimen. Bij alle verkooppunten
van vuurwerk in de gemeente wor-

den vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn tijdens openingstijden
ook af te halen op het scheidingsdepot.
Op 1 januari en de dagen er na zorgt
de gemeente voor extra opruimwerk.
Dit om toch nog achtergebleven
vuurwerkafval te verwijderen.

AfvAl ophAlen tijDens
De jAArwisseling
De gemeente verwijdert of sluit alle
openbare afvalbakken voor de jaarwisseling. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
De gemeente plaatst deze bakken
vanaf 2 januari weer terug.

vrAgen
bij vragen, of problemen met de inzameling, kan de
gemeente gebeld worden via nummer (0297) 513 111.

Ondergrondse containers dicht
op 31 december
Alle ondergrondse rest/gft-, glas-, papier- en textielcontainers worden op
31 december afgesloten op onderstaande tijden:
- de ondergrondse glas-, papier- en
kledingcontainers vanaf 8.00 uur
- de ondergrondse restcontainers

van de laagbouw vanaf 12.00 uur
de ondergrondse restcontainers
van de hoogbouw vanaf 20.00 uur
Op 1 januari worden alle bovengenoemde ondergrondse containers
weer geopend.
-

Op donderdag 1 januari 2015 wordt
er geen restafval of plastic opgehaald
in wijk 4A en 4B. Deze inzameling is
op zaterdag 3 januari.

www.uithoorn.nl

Inwonende mantelzorgers
vaak rechteloos!
Vervolg van de voorpagina.
Er zijn echter ook veel gepensioneerden die deze vorm van hulpverlening
wel op zich willen nemen. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8
uur per week of langer dan 3 maanden. Wie als mantelzorger optreedt,
doet er goed aan zich te vervoegen
bij het steunpunt van de wijkzorg in
de woonwijk waar men als zodanig de
zorg bij iemand uitvoert. In Uithoorn
zijn vier wijkzorgteams van de Thuiszorg Amstelring actief. In De Ronde Venen zorgen Amstelland Thuiszorg en Careyn onder meer voor de
thuiszorg. Aanmelden is zinvol omdat
men dan met het wijkzorgteam kan
samenwerken. In De Ronde Venen
kan men zich aanmelden bij een van
de verschillende Servicepunten in de
woonkernen. Er zijn vergaande plannen dat gemeenten, die vanaf 1 januari de verscheidene vormen van zorg
gaan verdelen, samen met zorgaanbieders de mantelzorgers en zorgvrijwilligers vaker willen betrekken bij de
uitvoering van hulp via de WMO. Zij

willen hen meer gaan ondersteunen.
Wie daar het nodige over wil weten
kan het beste de website www.rijksoverheid.nl/mantelzorg raadplegen.
Addertjes
Alles goed en wel, maar er blijken nog
steeds addertjes onder het gras te zitten waar je als mantelzorger behoorlijk het schip mee kan ingaan. Alle
ondersteuning van overheid en zorgaanbieders ten spijt blijken mantelzorgers in voorkomende gevallen het
aan de stok te krijgen met gemeenten en woningcorporaties in het bijzonder. Zeker als de mantelzorger besluit te gaan inwonen of al inwoont
bij degene(n) die hij of zij mantelzorg
verleent. Inwonen met als reden dat
24 uur aanwezigheid wenselijk is om
de zorg op gezette tijden te kunnen
verlenen. In geval van ‘inwoning’ in
een huurwoning van een woningcorporatie blijkt het in vrijwel geen van
die gevallen zo dat de mantelzorg(st)
er daar ook automatisch kan blijven
wonen als de hulpbehoevende(n)

overleden is/zijn. Zelfs niet als men inwonend kind is!!! Dat schijnt wettelijk
zo geregeld te zijn. Let wel, het gaat
daarbij om een huurwoning! In geval
van een koopwoning is dit niet aan de
orde. Men dient zich als mantelzorger goed op de hoogte te stellen bij
de woningcorporatie wat de mogelijkheden zijn (of niet zijn). De voorwaarden geven soms geen uitsluitsel. Inwonende mantelzorgers zijn dus ondanks hun goede bedoelingen en
zorgverlening vaak volkomen rechteloos. Die regels zouden derhalve ook
eens aangepast kunnen worden als
men wil dat de mantelzorger zijn best
wil (blijven) doen. Al met al zijn er bij
deze krant schrijnende gevallen bekend van mantelzorg(st)ers die grote
problemen hebben ondervonden en
zelfs na een rechtszaak op last van de
woningcorporatie met de hulp van de
rechter, deurwaarder en politie uit de
(zelfs ouderlijke) woning zijn gezet.
Hoeveel bewijs wil je hebben?
Een mantelzorgster die niet met naam
en toenaam in de krant wil, toont
ons een voorbeeld met concrete bewijzen hoe zij familieleden en inwonend in hetzelfde (ouderlijk!) huis, tien
jaar heeft verzorgd. Volgens de mantelzorgster is zij tevens medehuurder

van de woning. Er was al die tijd sprake van een gemeenschappelijke huishouding en een gezamenlijke bankrekening waarvan uitgaven en betalingen werden gedaan. Er zijn bewijsstukken van de uitgaven voor vaste lasten, zoals huur, energie, water,
telefoon en ziektekostenverzekeringen, correspondentie met instellingen, zoals verzekeringsmaatschappijen en met de gemeente, uitgaven voor levensonderhoud, afschriften van aankoopbonnen voor duurzame gebruiksgoederen, kosten van het
onderhoud van de woning evenals de
gezamenlijke kosten voor levensonderhoud. Toch heeft de woningcorporatie dit nooit als bewijsstukken gezien en aangemerkt! Zelfs familieleden, vrienden, buren en omwonenden
hebben ieder afzonderlijk een verklaring ondertekend waarin die bevestigen dat de betreffende mantelzorgster voortdurend als zodanig op het
adres heeft gefunctioneerd en daar
ook permanent woonde. Op grond
hiervan is meerdere keren getracht
om - in dit geval woningcorporatie Eigen Haard - te bewegen het medehuurschap te accepteren. Die heeft
tot nu toe stelselmatig geweigerd de
gegevens te accepteren om de huurovereenkomst voort te zetten. Hoeveel

Elke dag het laatste regionale nieuws!

bewijslast moet je dan aanvoeren om
in het gelijk gesteld te worden? Als je
naar deze zaak kijkt heeft het kennelijk geen enkele zin dit te doen, want
je mag toch niet in het betreffende
huis blijven wonen! Hoezo steun aan
mantelzorgers?
Oriënteren
Niet alleen bij de woningcorporatie maar ook bij de gemeente Uithoorn kreeg de mantelzorgster nul op
het rekest. Bovendien was er volgens
haar sprake van een slechte en onvolledige communicatie. Als dit het voorbeeld is van wat je als mantelzorger
in zo’n geval te wachten staat werkt
dit bepaald niet stimulerend. Samen
naar oplossingen zoeken is kennelijk
niet het sterkste punt (geweest). Reden te meer dat u zich als mantelzorger van te voren goed moet oriënteren
en duidelijk laten voorlichten door de
woningcorporatie en de afdeling Welzijn/Zorg bij de gemeente hoe een en
ander juridisch in elkaar steekt. Zorg
dat het op papier staat met ondertekening van de bevoegde instanties.
U gaat anders geheid het schip in,
want als het later een keer aan de orde komt weet niemand meer waar het
over gaat en heeft u nergens recht op.
Vervolgens trekt u altijd aan het kort-

ste eind. Dat blijkt telkens weer. Desgevraagd liet een woordvoerder van
Eigen Haard ons het volgende weten: “Het is mogelijk dat een mantelzorger medehuurder kan worden.
Als deze mantelzorger al langer dan
twee jaar zijn hoofdverblijf in de woning heeft en als er minstens twee
jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding is gevoerd, kan toestemming voor medehuurderschap worden aangevraagd.
Daar zijn nog wel enkele voorwaarden
aan verbonden zoals o.a. het kunnen
waarborgen van de huurbetalingsverplichtingen. Medehuurderschap kan
alleen door de huurder en de huisgenoot gezamenlijk worden aangevraagd. Als het medehuurderschap
wordt verleend aan de huisgenoot en
de huurder overlijdt, dan zet de medehuurder de huurovereenkomst als
huurder voort. Bent u mantelzorger
en heeft u vragen of u in aanmerking
komt voor medehuurderschap neem
dan contact op met uw verhuurder
(woningbouwcorporatie).” Uitgaande
van de gegevens zoals die zijn aangereikt door de hiervoor genoemde
mantelzorgster, worden aan al deze
voorwaarden voldaan. De vraagt rijst
wat er buiten de mantelzorger om nog
meer speelt...

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/
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Kerstweekend in W.C. Zijdelwaard
Nieuwbouw
Bouw mee met
Zijdelwaard en maak kans
op een electrische fiets!

Uithoorn - Zaterdag 20 en koopzondag 21 december is het kerstweekend in winkelcentrum Zijdelwaard met allerlei gezellige kerstactiviteiten!.
Zaterdag 20 december: Knutselterras sneeuwschudders maken, gratis erwtensoep en optreden shantykoor de Brulboeien . Kinderen kunnen onder begeleiding op zaterdag 20 december tussen 12 en 16
uur een mooie kerst sneeuwschudder maken! Het knutselterras staat
in het winkelcentrum naast Zeeman.
Deelname is gratis, dus kom ook

een mooie sneeuwschudder maken!
Buurtbeheer Zijdelwaard is aanwezig en deelt gratis erwtensoep uit
voor het goede doel.
Tussen 14 en 16 uur treedt het shantykoor de Brulboeien op met natuurlijk kerstliedjes! Koopzondag 21
december: kerststukje maken voor
kinderen, gratis glühwein en warme chocolademelk en gezellige livemuziek van muzikale duo Kerst a la
Carte
Zondag 21 december zij de winkels
open van 12 tot 17 uur. Kom dan ook
gezellig boodschappen doen, want

kinderen kunnen gratis kerststukjes
maken onder begeleiding van medewerkers van Zijdelfleur.
Er is een stand met gratis glühwein en warme chocolademelk en
het muzikale duo Musique a la Carte zingt op verzoek kerstliedjes! Musique a la Carte’ vertolkt op ludieke
wijze iedere keuze uit een muzikale
menukaart met daarin verschillende
Kerstklassiekers als Dreaming of a
White Christmas, Jingle Bells, Rocking around the Christmas tree, Last
Christmas, Santa claus is coming to
Town en vele, vele andere.

De winkeliers van Zijdelwaard organiseren een leuke spaaractie: Bouw
mee met Zijdelwaard!
Voor elke 10 euro die u besteedt
in de winkels van Zijdelwaard ontvangt u een zegel in de vorm van
een bouwsteen (met een maximum
van 10 zegels per aankoop). Deze
zegels kunt u op de speciale spaarkaart plakken. De spaarkaarten zijn
verkrijgbaar bij de Zijdelwaard-winkeliers. De spaarkaart is vol met 15
zegels. De volle spaarkaart kunt u in
de actie bus in het winkelcentrum
deponeren. Elke week wordt er een
prijswinnaar uit de inzenders getrokken. Er zijn wekelijks mooie prijzen te winnen! Vrijdag 19 december
worden de volgende twee prijswinnaars getrokken. Een van de prijzen is een elektrische fiets van het
merk Sparta en type ION RX Plus ter
waarde van 1.600,-! De fiets wordt
geleverd door van der Schaft Tweewielers in Uithoorn. Bouw ook mee
aan een nieuw Zijdelwaard en spaar
bouwzegels!
Prijsuitreiking zaterdag 13 december: een Zijdelwaardpakket t.w.v.
100,- voor de heer Sietse Houtman
Zaterdag 13 december ontving de
heer Sietse Houtman van Mary van
Boetiek de Boet weer zo’n mooi Zijdelwaardpakket met een waarde
van 100,-!

Spanning bij BVU

Power of X Experience Fiat
500X event Van Kouwen
Regio - Om de nieuwe Fiat 500X
spectaculair voor te stellen, organiseert Van Kouwen in Amsterdam een
opmerkelijk evenement met een virtueel hoogtepunt. Tijdens de Power
of X Experience welke plaatsvindt
van 18-12 tot en met 21-12 staat de
showroom van Van Kouwen 4 dagen
volledig in het teken van de nieuwe
Fiat 500X. De nieuwe Fiat 500X, de
Italiaanse crossover, staat in maart
bij Van Kouwen. Het is echter al eerder mogelijk om kennis te maken
met de nieuwe 500X tijdens de Power of X Experience-dagen. Van
Kouwen haalt van donderdag 18 december t/m zondag 21 december
een stukje Italië binnen. Met name
de donderdagavond mag niet gemist
worden! Er is een barista aanwezig
voor de beste espresso en cappuccino. Onder het genot van de lekkerste Italiaanse hapjes en drankjes
kan men op een spectaculaire manier kennismaken met de nieuwe Fiat. Bezoekers kunnen bij de Oculus
Rift met Dynamo Magician Impossible, de bekende illusionist, de 500X
namelijk in een virtuele wereld beleven. Verder bestaat uiteraard ook de

mogelijkheid om de 500X in het echt
te ervaren.
Stijl
De Fiat 500X is bedoeld voor mensen die houden van stijl, dynamiek
en een vleugje avontuur en hij komt
in twee versies op de markt: de 500X
City look en 500X Off-road look. Deze laatste heeft een meer op offroadgebruik gericht uiterlijk en is zowel
met voorwiel- als vierwielaandrijving
leverbaar. De Fiat 500X is er met louter voorwielaandrijving. Ook al vervult de veel grotere Fiat 500X een geheel andere rol dan de originele 500
uit 1957, de roots blijven zichtbaar. Hij
voegt zich daarmee bij de 500-familie, bestaande uit de 500, 500C, 500L,
500L Trekking en 500L Living. De
nieuwe Fiat 500X komt op de markt
met efficiënte benzinemotoren en
dieselmotoren. De Fiat 500X staat in
de prijslijst vanaf 19.995. De nieuwe
Fiat 500X is leverbaar met 20% bijtelling en staat in maart 2015 officieel bij Van Kouwen in Amsterdam en
Hoofddorp. De Power of X Experience vindt plaats van donderdag 18-12
t/m zondag 21-12-2014.

Kinder EHBO bij Camillus
Regio - Werden er vorige week
meerdere zwaargewonden verbonden bij EHBO vereniging Camillus,
deze week ging het over EHBO bij
kinderen. Een kraaltje in neus of
oor, tand door de lip of een afgebroken (melk-)tand, schaafwondjes
met straatvuil of gebeten door een
vriendje (want dat doen kinderen
wel eens). Van de trap vallen, een
slokje chloor drinken…, hieltje tussen de spaken (want jasbeschermers zitten niet altijd op de fiets),
hete thee over je kind (want je lette
even niet op). Wat je tegenwoordig
steeds meer hoort is dat een kind
een knoopcel-batterijtje in de mond
heeft gestopt en doorgeslikt... Dit is
levensgevaarlijk! Direct arts waarschuwen! Kijk op internet het filmpje over een dergelijk batterijtje
dat in een knakworstje is gestopt,
en zie wat er gebeurt... Deze dingen gebeuren vaker dan je denkt!
Ook al let je goed op, in een oog-

wenk kan het misgaan. Een EHBOer weet wat hij dan moet doen, en
wat je beter niet kunt doen. Altijd al
eens EHBO willen leren? Voorjaar
2015 wordt er weer een beginnerscursus EHBO georganiseerd door
Camillus. Bij voldoende belangstelling kan in overleg de cursus op andere tijden/dagen gegeven worden. De cursus bestaat uit 12 lessen op de maandagavond in Wijkcentrum het Buurtnest Uithoorn. Je
leert hoe te handelen als iemand
op welke manier dan ook gewond
raakt, of als iemand een hartaanval
krijgt, zich verslikt, etc. Na een cursus weet je wat je kunt doen en wat
je beter niet kunt doen in geval van
nood. Je staat zeker weten steviger
in je schoenen! Let op: de website
geeft meer informatie maar het contact formulier werkt nog niet naar
behoren. Aanmelden dus niet via de
website maar via dit mailadres: info@ehbo-camillus.nl

Uithoorn - Spanning en sensatie
bij de vijfde en laatste ronde van de
derde parencompetitie bij de BVU
afgelopen maandag. Behalve dan
voor Greet en Henk, want die stonden in de A-lijn eerste, werden eerste (55,56%) en bleven dus eerste
met gemiddeld maar liefst 58%. Van
harte proficiat. Ook Ans Breggeman
en Lia Guijt, die ‘slechts’ vijfde werden met 53,13%, handhaafden zich
op plaats twee met 57,16%. Marineke en Martin zakten echter door het
ijs, ze werden laatste met 40,63% en
gingen van plaats drie naar plaats
vijf. Leo en Henk werden tweede
(55,21%) maar dat was niet genoeg
voor de top drie. Ze stegen wel van
zes naar vier. Plaats drie in de eindrangschikking was voor Marijke en
Ger (54,27%), omdat zij ook maandag derde werden met 54,17%.
Onderin werden Bep en John
twaalfde met 44,1% en daarmee
eindigden zij ook op twaalf (45,53%)
en dat betekent degradatie. Cees en
Jos werden gedeeld met Corry en
Thea zevende (51,39%). Cees en Jos
ontsprongen hiermee de degradatiedans (10, met 46,11%), net als Ineke en Elizabeth die met 45,83% elfde werden en in de eindstand ook,
met 46,01%. Corry en Thea degraderen echter (13 met 44,49%), net
als Greetje en Ria (14 met 41,86%),
ondanks de 50,35% (9) van Ria met
invalster Rie.
In de B-lijn speelden zich soortgelijke taferelen af. Riki en Hans stonden
eerste, werden vierde met een nette 57,64% en bleven daarmee eerste
met gemiddeld maar liefst 61,18%!
Promotie dus, en felicitaties. Andrew en Ton, die tweede stonden,
verspeelden die plaats met een magere 46,88% en zij eindigden daarmee op vijf. An en Bert stonden derde, werden derde (57,99%) en stegen daardoor zelfs nog naar plaats
twee met 58,72%. Hetty en Gerard

werden maandag tweede met een
hele mooie 59,03%, maar dat was
niet genoeg voor plaats drie. Die
was namelijk voor Marjan en Ben
(56,7%), omdat zij de B-lijn wonnen met 59,72%! Ook zij promoveren dus, en dat na zo’n jaartje spelen na de lessen van onze voorzitter Hans. Echt een knappe prestatie.
Waarom komt u ook niet eens naar
de lessen die door de BVU gratis
worden gegeven om o.a. beginners
of thuisbridgers klaar te stomen
voor het bridgen in clubverband?
In gemiddeld 10 lessen worden
deelnemers in groepen van 4 bekend gemaakt met het bridgespel
en zijn daarna in staat om met gelijkwaardige tegenstanders aan de
wekelijkse bridgeavond deel te nemen. De lessen vinden plaats in
huiselijke sfeer (in overleg op dinsdag- of woensdagmiddag/-avond)
onder leiding van Hans Wagenvoort.
Belangstelling? Neem dan voor
aanmelding contact op met de secretaris van de BVU Marineke Lang.
Zij is (na 18:00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via
E-mailbvu@telfort.nl, of bel voor nadere informatie/mogelijkheden met
Hans Wagenvoort, 06-53 368 948.

Maarten Spanjer bij Ten Hoope
Uithoorn - Zondag 21 december
van 14.00 is Maarten Spanjer te gast
bij boekhandel ten Hoope.
Maarten zal vertellen uit zijn nieuwe
boek, Gisteren liep ze nog. Met een
nuchtere en satirische blik schrijft
Maarten Spanjer in deze aanstekelijke verhalenbundel over zijn da-

gelijks leven, over de acteurs- en
schrijverskringen en over de voetballerij, werelden die hij van binnenuit kent. Zijn oog voor detail en
zijn aandacht voor het menselijk tekort zorgen voor hilarische, soms
ontroerende, maar altijd markante
verhalen.

www.lijfengezondheid.nl
Aanvullend verzekeren fysiotherapie?

Notebook en
tablet weg
Uithoorn - Op donderdag 11 december is tussen één en half twee
in de middag ingebroken in een woning in de Prinses Christinalaan. De
bewoonster was even weggegaan
om boodschappen te doen. Toen
zij terug kwam zag zij de kat van de
buren op haar vensterbank liggen.
Waarschijnlijk hebben de dieven
zich toegang verschaft via de achterzijde. De achterdeur sloeg door
de tocht dicht toen de bewoonster voor haar huis in ging. De hele woning is doorzocht. Vanaf de
bovenverdieping zijn een notebook
en een tablet gestolen, beiden van
het merk Apple. De politie heeft een
technisch- en een buurtonderzoek
gehouden.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

facebook.com/

zie onze site: meerbode.nl
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, Integraal
Therapeut, 0297-267960;
www.destroom.info
gezonDHeiDszorgPsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn,
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830
www.psychologen-uithoorn.nl

Vuurwerkgroep De Kwakel
De Kwakel - De locatie is geregeld, de vergunningen zijn binnen,
voor drinken en eten is gezorgd en
de muziek wordt geweldig. Het is
dus tijd uw kaarten te gaan halen
voor de “Boerenkoolavond” op 29
december a.s. in het dorpshuis “De
Quakel”. Voor de 9e keer organiseert
Vuurwerkgroep De Kwakel deze inmiddels door alle bezoekers zeer
gewaardeerde feestavond, waarmee de jaarwisselingfestiviteiten in
De Kwakel aanvangen. Zijn de kaarten nog niet binnen? U kunt ze verkrijgen bij Slagerij Eijk en Veld, Emarkt Schalkwijk en in het Dorps-

huis “De Quakel”. In de voorverkoop kosten zij 5,- p.p. Wanneer u
een kaart op 29 december aan de
zaal koopt zijn de kosten 6,- p.p. Uiteraard gaat de vuurwerkgroep op
31 december weer surveilleren om
hiermee zoveel mogelijk de eventuele overlast en/of beschadigingen
voor mens, dier en materieel te beperken. Vergeet ook de daadwerkelijke jaarwisseling niet. Vanaf 00.00
uur tot en met 02.30 uur op 1 januari 2015 wordt het in het dorpshuis
weer ouderwets gezellig en gaan
wij 2015 “voor elkaar én met elkaar”
feestelijk beginnen!

COLOFON

Volop kerst in
de Thamerkerk
en De Schutse

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl,
nEs a/d amstEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl
advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl
redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang
oplagE: 14.400
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErbodE.nl

Uithoorn - De Protestantse Gemeente Uithoorn nodigt iedereen uit met de kerstdagen. Een
mooi versierde De Schutse en
de intieme Thamerkerk in kerstsfeer zijn het decor voor warme
en vertrouwde kerstdiensten.
Woensdagavond is in de Thamerkerk de kerstnachtdienst
om 21.00 uur. Ds. Harold Oechies gaat voor.
En de muzikale kerst wordt verzorgd door het Projectkoor. Op
Kerstmorgen gaat Ds. Joep
Dubbink voor. Het koor Song of
Joy uit Kudelstaart zingt solo en
in samenzang de mooie kerstliederen.
De aanvang is 10.00 uur. In De
Schutse begint de kerstnachtdienst om 19.30 uur. Het grote harmonieorkest Sursum Corda uit Aalsmeer, geen onbekende in Uithoorn, brengt de muzikale kerstsfeer met prachtige
klanken van het hout en het koper. Ds. Joep Dubbink houdt de
kerstoverweging.
Op kerstmorgen, om 10.00 uur
is het weer een hele andere
kerstviering. Door de kinderen
is er een kerstmusical ingestudeerd en ook het projectkinderkoor zingt mee. Voorganger is
ds. Harold Oechies.
Alle diensten beginnen van te
voren met samenzang. En iedereen is van harte welkom.

www.lijfengezondheid.nl
Libidoverhogend voedsel!

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, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beetje creme. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé.

Week agenda Vita Welzijn
Vita-wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Kerstreces Wijksteunpunt Bilderdijkhof
Wijksteunpunt Bilderdijkhof is gesloten vanaf maandag 22 december
t/m vrijdag 2 januari. Wij hopen u allemaal op maandag 5 januari weer
te mogen ontvangen in het wijksteunpunt, voor activiteiten en al uw
vragen.
Bingo in Bilderdijkhof én in het Buurtnest
Woensdag 17 december is er bingo in het Buurtnest en Vrijdag 19 december is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. De bingo is altijd gezellig en er zijn leuke prijzen!
De kaartjes kosten 0,50 per stuk en de toegang is gratis. Iedereen is
van harte welkom! De zaal gaat zowel op 17 december als op 19 december open om 13:00 uur en het begint om 13:30 uur.

Mijmeringen

Onzichtbaar
Het is winter. Het is druk met de komende
feestdagen en een verkoudheid of griep
ligt al snel op de loer. Niet gek dus dat ik
de afgelopen weken rond liep met een hese en ietwat krakerige stem.
Een hoorbaar gevolg van een nare keelpijn. Gelukkig bleef het alleen
bij de keelpijn en bijzonder stemgeluid, maar bleef het snotteren en
snuiten mij bespaard. Dit soort kwaaltjes horen erbij in de winter, of
misschien wel juist in December en ik maak me daar niet al te druk om.
Reacties
Waar ik me wel druk om kan maken, is de hoeveelheid reacties die je
krijgt op een zichtbare en in mijn geval hoorbare beperking. Het is allemaal heel vriendelijk bedoeld en ik kreeg de ene na de andere opmerking om mijn oren “ Zo, dat klinkt heftig, gaat het wel?’, “Nou zeg,
gaat het wel goed, moet je niet ziek thuis zijn?” of een klassieker “Heb
je keelpijn, daar heb ik ook zo’n last van meid”. Vooral de mensen in
de laatste categorie vinden jouw aandoening een perfecte aanleiding
om uitgebreid uit te wijden over hun eigen gezondheid probleempjes.
Waarop je alleen maar ja en amen kan knikken want je stem wil je
graag sparen voor als je iets zinnigs te melden hebt.
Beperking
Maar wat nu als je een beperking hebt die onzichtbaar is? Krijg je dan
bovenstaande reacties elke keer als je bijvoorbeeld met alle energie
die je bij elkaar kon rapen toch het bed bent uitgekomen en je onder
de mensen begeeft? Ik weet bijna wel zeker van niet.
Wat ik wel weet is dat er ontzettend veel mensen zijn die een onzichtbare beperking hebben. Mensen die depressief zijn, een chronische
ziekte of een lichamelijke beperking hebben, zijn wellicht gewend aan
het ontbreken van deze korte, goed bedoelende gesprekjes. Of je er
nu helemaal niet op zit te wachten of dat je het juist mist, in beide gevallen is het duidelijk dat belangstelling voor de ander een belangrijk
sociaal smeermiddel is.
Sociaal
Een zichtbare beperking is een makkelijke opening voor een gesprek.
Lastiger is als je het niet ziet en/of niet weet. En we weten allemaal dat
op de vraag “Hoe gaat het?” we bijna allemaal standaard antwoorden
met “Ja, goed hoor, met jou?” ongeacht hoe onze staat van zijn is. De
reacties op dat simpele kwaaltje hebben me aan het denken gezet. Ik
vond het op zich fijn dat mensen er iets over zeggen, je gezondheid
toewensen maar tegelijkertijd dacht ik
“Dit is helemaal niks, een lachertje, een grap vergeleken bij echte pijn
of een echte ziekte”. Kun je het andere mensen kwalijk nemen? Natuurlijk niet, maar het zou wel heel fijn zijn als mensen verder kijken,
luisteren en opmerken dan hun neus lang is. In deze decembermaand
waarin er veel aandacht is voor alle goede doelen, hoop ik dat er ook
veel mensen stil staan bij het onzichtbare leed, groot of klein in onze
eigen omgeving.

Kiev koor concert in
Crown Theater
Regio - Dirigent Mykola Hobdych
richtte in 1990 het Kiev Koor op. Inmiddels is dit koor uitgegroeid tot
een koor van wereldfaam dat zich
mag verheugen op grote internationale waardering in bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten en veel
Europese landen. Met een mix van
religieuze zang en kerstliederen uit
de Oekraïne houdt het Kiev Koor u
nog in kerststemming.

Creatief op Weg
Regio - Als je creatief bezig bent,
gebruik je je hersens in bepaalde stand, die je ontspant en bij jezelf brengt. Joke Zonneveld heeft
haar lessen Spelend Schilderen zo
vorm gegeven, dat deze creatieve
stroom optimaal tot zijn recht komt.
Je leert het verschil waar te nemen tussen resultaatgericht (moet
mooi zijn) en vrij handelen (ben benieuwd wat er komt). Die laatste
manier geeft ruimte om “fouten” te
maken en juist daardoor maak je je
heel eigen manieren van materiaalen beeldgebruik eigen. Je leert vrij
waar te nemen, je eigen interpretatie te geven aan je beelden en schilderregels uit te buiten. Zo ontwikkel je een eigen beeldentaal. Ben
je nieuwsgierig, kom dan voor een

proefles begin januari 2015: Spelend Schilderen, Volg je eigen Spoor
op ma, do en zat. Geschikt voor beginners en gevorderden. Of beleef
Kerst en Nieuwjaar op 27 december en 3 januari op een wel heel bijzondere manier tijdens twee workshops.
Op donderdagmiddag is er les voor
kinderen van 5 tot 8 jaar. Informatie: www.jokezonneveld.nl, info@
jokezonneveld.nl of 020-6418680.
Verder zijn er vanaf januari geregeld Viltworkshops onder leiding
van Mariska Steensma, op de dinsdagavond. www.rizzzkreations.com
Adres: Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86, lokaal 6. Het
atelier is te huur in deeltijd.

Screening op glaucoom
bij Sijbrant & van Olst
Uithoorn - Op zaterdag 1 november
organiseert Sijbrants & van Olst Optiek Uithoorn in samenwerking met
Ziekenhuis Amstelland een screening speciaal voor familieleden van
patiënten met glaucoom. Op deze
zaterdag zijn de oogartsen dr. Eijpe
en dr. Van der Geijn van Ziekenhuis
Amstelland bij Sijbrants & van Olst
Optiek in Uithoorn aanwezig om uw
ogen te onderzoeken op glaucoom.
Glaucoom is een oogziekte waarbij
de oogzenuw geleidelijk aangetast
raakt waardoor er blinde vlekken
in het beeld (gezichtsvelddefecten)
ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 4
procent van de mensen ouder dan
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is
veruit de belangrijkste oorzaak van
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel
je niet, waardoor toenemende schade aan het gezichtsvermogen daardoor lang onopgemerkt kan blijven.
Naar schatting is bijna de helft van
de patiënten nog niet opgespoord.
Vooral bij glaucoom in de naaste fa-

milie, hogere leeftijd, sterke bij- of
verziendheid en hart- en vaatziekten
is het risico op glaucoom verhoogd.
Eenvoudig, kosteloos en zonder afspraak
Glaucoomscreening bestaat uit het
beoordelen van de oogzenuw en
een oogdrukmeting. Indien nodig
volgt een onderzoek van het gezichtsveld. De controle is geheel
kosteloos en u kunt hiervoor een
afspraak maken bij Sijbrants & van
Olst. Helaas vol is vol… dus meldt
u tijdig aan! Op 1 november kunt u
zich op de afgesproken tijd melden
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de
Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Dit wereldberoemde ensemble vertolkt Orthodoxe kerkmuziek op een
indrukwekkend authentieke manier.
De zangers en zangeressen zingen
in Aalsmeer een ‘stilmakend mooi’
kerstconcert met religieuze muziek
maar ook vrolijke Oekraïense volksliedjes. De Oekraïense koormuziek
kent een eeuwenlange traditie. De
vroegst bekende composities dateren al uit de tiende eeuw. Oekraïne
had zich nog maar net bekeerd tot
het Christendom en ging deel uitmaken van het Byzantijnse Rijk. De
koormeesters van de gloednieuwe
kerken baseerden hun gezangen
voor de eredienst op de eenstemmige religieuze muziek van de Grieken
en Bulgaren. Maar al snel schreven ze eigen composities en kwam
ook de meerstemmige koormuziek
tot bloei. Tot op de dag van vandaag
verrijken componisten het orthodoxe repertoire met nieuwe werken.
Theaterarrangement
Het is een belevenis om de parels
uit deze schatkamer te horen zingen
door het Kiev Koor. Het koor weet
elk lied tot in perfectie af te werken en laat het glanzen in dienst
van een voortreffelijke samenzang.

Het optreden in het Crown Theater
Aalsmeer is het achtste concert, van
de in totaal tien optredens in Nederland dit seizoen. Wilt u bij dit unieke concert aanwezig zijn op 27 december, reserveer dan uw kaarten via www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch via 0900-1353 (45
cpm). De kosten zijn 23 euro vijftig, exclusief bespreekkosten. Een
theater-arrangement
bestaande
uit een twee-gangendiner inclusief
voorstelling is er al vanaf vijfendertig euro per persoon. Kaarten voor
de voorstelling zijn ook te verkrijgen bij Boekhuis Aalsmeer, Espago Aalsmeer en Primera AalsmeerOost of een uur voor aanvang aan
de kassa van het theater.
Peking Acrobats
Dan is er op maandagavond 29 december ook een onvergetelijk spektakel te aanschouwen: De Peking
Acrobats. Deze Chinese ‘dare-devils’ zijn terug in Nederland met een
verbazingwekkende show. Omdat
het kerstvakantie is zal dit een leuk
uitje zijn voor het hele gezin. Geraffineerde acrobatiek, kracht, souplesse, elegantie, lenigheid en bovenal verbluffende evenwichtskunsten, zullen de toeschouwers verbaasd doen staan.
Als u houdt van adembenemende stunts, spectaculaire mensenpiramides en ongelooflijke acrobatie
met stoelen, tafels en zelfs fietsen,
dan is dit een unieke kans om de
wereldberoemde Peking Acrobats
live te zien om zeven uur ’s avonds.
Spannend entertainment van wereldformaat voor jong en oud!

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor
glaucoompatiënten die al onder behandeling zijn bij de oogarts. Voor
meer informatie of het maken van
een afspraak kunt u bellen naar
Sijbrants & van Olst Optiek in Uithoorn, telefoon 0297 - 540777.

Elke dag het laatste regionale nieuws!

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/

12 Nieuwe Meerbode

• 17 december 2014

Geluid en verkeersoverlast
door lekkage waterleiding

Kerstconcert van Kamerkoor
Cantabile in de Thamerkerk

Uithoorn - Op het fietspad van de
Nicolaas Beetslaan 126, ter hoogte van de fietstunnel, is het afgelopen weekend een lek in een waterleiding ontstaan. Dit heeft geen gevolgen voor de drinkwaterlevering
of waterafvoer. Waternet is onmiddellijk gestart met de werkzaamheden om de leiding te repareren. De
waterleiding is een grote buis onder de grond, die oppervlaktewater vervoert van Nieuwegein naar de
drinkwaterzuivering van Waternet
nabij Zandvoort.

Uithoorn - Op 21 december 2014
om 14.30 uur treedt het Kamerkoor
Cantabile op in de Thamerkerk als
onderdeel van het programma van
de SCAU. Het Kamerkoor Cantabile
te Alphen aan den Rijn is opgericht
in 1987 en staat onder leiding van
dirigent en organist Simon Stelling.
Het repertoire van het koor varieert
van muziek uit de renaissance t/m
de 21ste eeuw. Het koor is gespecialiseerd in a capella werken. Het
koor treedt regelmatig op tijdens
concerten en cantatediensten en
wordt alom geroemd vanwege de
heldere en transparante koorklank.
In 2012 won Cantabile Goud op het
kamerkoorfestival Tonen 2000.
Naast de te zingen liederen spelen
de pianist Jaco Kruijswijk en de cellist Ruud Meester werken van Rachmaninov, Tsjaikovsky en Pergolesi.
Simon Stelling studeerde aan het
Utrechts Conservatorium en deed
een voortgezette orgelstudie bij Marie-Claire Alain in Parijs.
Simon is een bevlogen koordirigent. Daarnaast treedt hij op in kleiner verband, zoals met de sopraan
Lisette Emmink, met wie hij o.a. de
‘Letzte Lieder’ van Strauss ten gehore bracht.
Hij werkt als pedagoog piano, orgel,
muziektheorie en koordirectie.
Jaco Kruijswijk (Uithoorn, 1963)
studeerde hoofdvak piano bij Hans

Een verbindingsstuk tussen twee
buizen is kapot gegaan waardoor er
een lek is ontstaan. Omdat de leiding diep onder de grond ligt moest
er circa 4 meter gegraven worden
om de reparatie uit te kunnen voeren.
Er moesten onder andere damwanden worden geslagen en op dinsdag en woensdag jl. is er geheid.
Daarnaast werden er geluidsarme
pompen ingezet om het overtollige
water, als gevolg van de werkzaamheden, weg te pompen.

Geluids- en verkeershinder
De werkzaamheden zorgden voor
geluidsoverlast en mogelijke verkeershinder in de omgeving van de
werkzaamheden. Ook zal de werkplaats continu verlicht worden. Waternet heeft bij het uitvoeren van de
werkzaamheden zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden
en de doorstroom van het verkeer.
Zo zijn de werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaakten zoveel
mogelijk tijdens kantooruren gebeurd. Fietsers werden verzocht om
af te stappen en een stukje over een
plaat te lopen, alvorens ze weer verder konden fietsen.
Planning werkzaamheden
Waternet rondt de werkzaamheden
zo snel als mogelijk af. Dit betekent
echter wel dat sommige werkzaamheden dag en nacht doorgaan. Op
dit moment is het nog niet duidelijk
wanneer de werkzaamheden klaar
zullen zijn. Waternet informeert omwonenden over de werkzaamheden
via een brief en actuele informatie is
te vinden op www.waternet.nl

Zwaargewonden bij
Camillus!
Uithoorn - Tijdens de gezellige lesavond bij EHBO vereniging Camillus Uithoorn hadden we een aantal
zwaargewonden! Zie foto! Naast dat
de nodige les werd gegeven waarbij
alle geoefende EHBO’ers hun vaardigheden over verbandleer middels theorie weer konden opfrissen en ophalen, werdt dat natuurlijk direct in de praktijk gebracht.
Een pleister hier, verbandje daar, en
met de driekante doek kun je prima van alles verbinden! Naast dat
het natuurlijk leuke plaatjes geeft
en veel lachende gezichten, kan het
in de werkelijke realiteit goed dienst
doen als er een hoofdwond verbonden moet worden! Voorjaar 2015
wordt er weer een beginnerscursus EHBO georganiseerd door Ca-

millus. Bij voldoende belangstelling
kan in overleg de cursus op andere
tijden/dagen gegeven worden. De
cursus bestaat uit 12 lessen op de
maandagavond in Wijkcentrum het
Buurtnest Uithoorn.
Je leert hoe te handelen als iemand
op welke manier dan ook gewond
raakt, of als iemand een hartaanval
krijgt, zich verslikt, etc. Na een cursus weet je wat je kunt doen en wat
je beter niet kunt doen in geval van
nood. Je staat zeker weten steviger
in je schoenen!
Let op: de website geeft meer informatie maar het contact formulier
werkt nog niet naar behoren.
Aanmelden dus niet via de website
maar via dit mailadres: info@ehbocamillus.nl

Zonnebloem deelt
Riki-pakketten
De Kwakel - Op zaterdag 20 december komen Zonnebloemvrijwilligers van de afdeling De KwakelVrouwenakker weer bij de ouderen in ons mooie dorp langs om een
presentje van de Rikistichting af te
geven. Wederom zijn wij blij dat wij
deze kans krijgen om de kerst voor
onze ouderen weer een gezellige
twist te geven. Verwend worden we
jaarlijks met de mooie pakketten en
ook dit jaar kregen we weer een gift
zodat we leuke uitjes konden organiseren met onze gasten, zoals een

gezellige lunch in Hotel Hengelsport
en een leuk optreden van het damesvisserskoor Haring met ui op
onze jaarlijkse contactdag afgelopen 6 november.
Kortom, onze afdeling heeft een
mooi jaar achter de rug en wij hopen ook in 2015 weer veel te kunnen betekenen voor onze dorpsgenoten die niet meer zo mobiel zijn
en af en toe een gezellig uitje of gewoon een prettig samenzijn kunnen
gebruiken.

KBO De Kwakel gaat
zingend de kerstdagen in
De Kwakel - Op vrijdag 13 december vierde KBO De Kwakel haar
jaarlijkse patroonsdag met ruim 100
leden. Sint Nicolaas is de patroonheilige. Na een kerkdienst werd het
feest voortgezet in het dorpshuis
De Quackel met koffie en krentenbrood. In de ochtend een korte video over de viering van het 60-jarig
bestaan en een verloting met mooie
prijzen. Iedereen ging met een prijs
geschonken door de Kwakels middenstand en plantjes geschonken

Voedselbank record opbrengst

Dercksen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
In de loop der jaren begeleidde Jaco
o.a. diverse zangers/zangeressen.
Hij voerde ook kamermuziekwerken met strijkers uit o.a. bij het Radio Symfonie Orkest. Jaco begeleidde daarnaast koren als pianist. Jaco
heeft een uitgebreide praktijk voor
pianoleerlingen.
Ruud Meester kreeg zijn eerste cellolessen op de muziekschool van
Apeldoorn. Hij studeerde aan het
conservatorium van Den Haag cello
en muziekregistratie. Hij koos voor
muziekregistratie waarbij hij ook
celloles kreeg van Maria Hol.
Hierna ging hij verder met cello.
Na de studie in Den Haag bij Monique Bartels studeerde hij cello bij
Ran Varon tot aan het einde van zijn
conservatoriumstudie. Zijn muzikale
hart ligt bij het geven van concerten
in het kamermuziek genre.
Het belooft een mooi concert te
worden en een mooie muzikale afsluiting van het jaar 2014 door de
“heldere en transparante” stem van
het koor.
Losse kaarten zijn een week van tevoren voor 12,- verkrijgbaar bij de
boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna Amstelplein.
En vóór de uitvoering aan de zaal.
Jongeren onder de 16 betalen 6,-.

Groots kinderkerstgala
bij Colijn!
Uithoorn - Vrijdag 19 december a.s.
is er weer een Col’inKidz Kinderdisco. Na het geweldige Halloween
feest op 1 november jl. Is het nu natuurlijk tijd voor een prachtig kerstgala!’
De zaal is prachtig gedecoreerd in
kerstsfeeer, honderden kleine lichtjes en schitterende kerstdecoraties. Natuurlijk hopen we dat ook de
kinderen in hun mooiste kerstoutfit naar de disco komen en er zijn
zelfs prijzen voor de mooiste en origineelste outfit.
Axel en Heleen zijn superblij dat we
niemand minder dan Ralf Mackenbach hebben kunnen strikken voor
een leuk optreden. Ralf won in 2009
het Junior Songfestival en timmert
sindsdien aardig aan de weg. Op dit
moment staat hij met het nummer
‘Ik wil avontuur’ in de Kids Top 20!
We adviseren dringend om de kaarten in de voorverkoop te kopen, dit
om teleurstellingen aan de deur te
voorkomen. Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Dans en Partycentum Colijn en bij Kantoorboek-

handel Ten Hoope. Ze kosten 9,00
in de voorverkoop en 12,50 aan de
deur. Meer info: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

door Huub & Ria van Diemen naar
huis .
’s Middags een spetterend optreden
van een accordeongroep met koor,
de Concertina’s, uit Amstelveen.
Nederlandse liedjes, gedichten en
verbindende tekst, de aanwezigen
genoten er van.
Al met al een zeer geslaagde afsluiting van het jaar. Het Bestuur van de
KBO wenst al hun leden en begunstigers fijne feestdagen en een gezond 2015 toe .
Uithoorn - De supermarktactie bij
Jos van den Berg AH heeft een record opbrengst van 101 goed gevulde kratten opgebracht en aan het
einde van de actie zat er 258,25 in
de collectebus.
Dit bedrag werd met 100,- door uit
particuliere giften aangevuld en Jos
van den Berg vulde het bedrag aan
tot 500,- waar extra boodschappen
van kon worden aangekocht.
Toen het supermarktorganisatieteam Ruud&Ruud zaterdag om
08:30 aankwamen hadden de medewerkers van Jos alles al klaar gezet. Dit was gewoon super!
Gedurende de dag hebben 15 vrijwilligers in drie ploegen ca. 850
boodschappenlijsten uit mogen reiken, bij het boodschappeneiland
mensen te wordt gestaan en bij onze kraam de boodschappen in ontvangst genomen. Meerdere keren moesten de chauffeurs de volle kratten naar onze tijdelijke opslag brengen. Het was een drukte van belang. Op dit moment maken 62 gezinnen met 166 personen gebruik van deze voedselbank.
In deze tijd van het jaar worden vele mensen weer door hun werkgever blij gemaakt met een kerstpakket. Denkt u nu ; “ik heb het goed
en ik wil met dit kerstpakket iets
goeds doen”, dan kunt u deze aan
de voedselbank doneren.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Duo-plant bezorgd de Plusgroep onvergetelijke dag
Uithoorn - Duo-plant viert dit jaar
hun 25 jarig jubileum, een grandioze prestatie. Handel in bloemen en
planten is hun vak maar door hun
maatschappelijke
betrokkenheid
zijn zij meer dan alleen bloemen
en planten. Ook dit jaar hebben wij
dit weer mogen ervaren. DUO plant
heeft de Plusgroep van de Ontmoetingsgroepen Uithoorn wederom uitgenodigd om kerststukjes te
komen maken. De deelnemers van
de Plusgroep voor vergeetachtigen
werden op deze stormachtige dag
met koffie ontvangen in het filiaal
in Amstelveen. Iedereen mocht een

kerstukje maken naar eigen inzicht.
Al het kerstmateriaal stond om de
groep heen, dus zij konden zelf hun
keuze bepalen. Tijdens de lunch
werden we verwend met heerlijke
zelfbereidde erwtensoep en goed
gevulde tomatensoep.
Na de lunch was er nog tijd om een
prachtige kerstkrans te maken. Voldaan en in kerstsfeer ging de groep
naar huis. Wij danken Duo-plant,
Dion en zijn zus Wilma voor dit geweldige initiatief namens alle deelnemers van de Plusgroep Ontmoetingsgroepen Uithoorn Vita welzijn
en advies.

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/
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Kerstmarkt Amstelplein
lekker druk en oergezellig!

Uithoorn - Waar winkelcentrum Amstelplein op de koopzondagen al van
zich doet spreken in aantallen klanten, trok de ruim opgezette kerstmarkt
nog meer bezoekers. De meer dan zestig kramen, binnen en buiten het winkelcentrum op het Amstelplein en de
Schans, mochten niet klagen met zoveel belangstelling. Je kon van alles
proeven en kopen. Een lekker bekertje
warme glühwein en een versgebakken
oliebol dan wel een hartig hapje ging er
bij velen dan ook wel in. Er waren veel
mensen op de been en het was oergezellig. Op sommige tijdstippen was
het echt ‘schuifelen’ geblazen langs de
kerstkramen die van alles wat met de
kerst en Oud en Nieuw te bieden heeft,
uitgestald hadden. Daaronder ook een
breed culinair aanbod. Een aantal winkeliers ging daar vrolijk in mee met
hun kerstaanbod aan bijzondere producten. Het vrolijke rood en wit van de
kerstversieringen, de aanwezige kerstmannen en verdere aankleding zorgde
voor een heuse kerstsfeer op het Amstelplein waar de winkeliers hun krachten hadden gebundeld om er iets leuks
van te maken. Dat is goed gelukt. Twee
prominent aanwezige ‘engelen’ op rol-

schaatsen van Promotie Uithoorn aan
de Amstel vermaakten de bezoekers
binnen in het winkelcentrum met leuke acties. Er was een ‘ballonnenclown’
die ballonfiguren maakte om ze aan
kinderen te geven en een interactief
spel met schaatsende en sleeënde beren en zo meer. Kortom, jong en oud
vermaakte zich opperbest en de winkels die open waren trokken veel klanten. Onder de bezoekers waren niet alleen veel inwoners van Uithoorn en De
Kwakel, ook vanuit De Ronde Venen
waren tientallen nieuwsgierigen naar
deze kerstmarkt gekomen om van de
ambiance en het aanbod te genieten.
Het frisse, maar heldere weer met een
koel zonnetje nodigde velen uit om de
kerstmarkt uitgebreid te bezoeken. De
weersomstandigheden waren immers
ideaal voor een dergelijk uitje. Dat
heeft zich vertaald in een groot aantal
bezoekers die desgevraagd erg tevreden waren over alle geboden activiteiten en de sfeer. De kerstmarkt werd dit
keer mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van AH Jos van den Berg
en EKZ Makelaars Uithoorn. Winkeliers
en sponsors bedankt! Graag volgend
jaar weer als het even kan!
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Welk duo wordt Uithoorns
Keezkampioen van 2015

Legmeervogels verdient winst
maar krijgt deze niet

Uithoorn - Team Samen Sterker wil,
naast toerfietsen, ook in 2015 graag
weer iets betekenen voor de lokale samenleving. Daarom organiseert
het team in samenwerking met de
Club van 100 van Legmeervogels op
vrijdagavond 6 februari 2015 voor
het derde achtereenvolgende jaar
het open Keezkampioenschap van
Uithoorn voor koppels. Net als voorgaande jaren stelt voetbalvereniging
Legmeervogels haar clubhuis aan
de Randhoornweg hiervoor weer
gratis beschikbaar. De opbrengst
komt geheel ten goede aan activiteiten voor cliënten van Dagopvang
de Nostalgie in de Amstelhoek.

Uithoorn - Vriend en vijand waren
het er na afloop van de wedstrijd afc
Quick 1890 tegen Legmeervogels over
eens dat zondag de beste ploeg niet
heeft gewonnen. Legmeervogels waren namelijk zoveel beter dan de gastheren maar verzuimde de doelpunten
te maken. En geldige doelpunten bepalen uiteindelijk de uitslag. Het wordt
een verkeerde traditie van Legmeervogels om tegen een snelle achterstand
aan te kijken. In de wordt er een onnodige overtreding gemaakt op de rand
van het 16 meter gebied en krijgen de
gastheren een vrije trap toegekend.
Deze vrijtrap wordt in eerste instantie
nog gekeerd. Als heel Quick roept om
een strafschop wegens een vermeende handsbal gaan zij wel door daar
waar Legmeervogels aan de grond genageld blijft staan en is het Jordi Vreekamp die er in slaagt de bal tegen het
nylon te schieten en kijken de Vogels tegen een 1-0 achterstand. Wakker geschud pakt Legmeervogels de
draad weer op en wordt Quick eigenlijk helemaal zoek gespeeld. Dit is ook
de fase waarin Legmeervogels drie
maal de paal en een keer de lat raakt.
Quick 1890 komt eigenlijk niet meer
van eigenhelft zo groot is het overwicht van Legmeervogels.

Sfeer
In 2014 won team Bertus (met Robin
Spaargaren en Bert Braam) de titel.
Welk duo gaat er in 2015 met de
eerste prijs vandoor? Op 6 februari zal dat duidelijk worden. Natuurlijk gaan de deelnemers voor de
winst, maar daarnaast staat dit evenement vooral ook in het teken van
een avond ouderwetse gezelligheid
voor jong en oud.
Het toernooi in de kantine van Legmeervogels begint om 19.30 uur.
Net als voorgaande jaren er wordt
gespeeld in teams van twee personen. Ben je echter alleen, dan is dat
geen probleem. Je kunt je gewoon
opgeven en de organisatie zal vervolgens een speler aan je koppelen.
De inschrijving voor het toernooi is
inmiddels geopend en sluit op zondag 1 februari om 0.00 uur, of eerder, als het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Inschrijven
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij alle leden van Team Samen Sterker en in de kantine bij Legmeervogels. Het formulier is bovendien te
downloaden op de facebookpagina
van Team Samen Sterker. Een derde mogelijkheid is het sturen van
een e-mail sturen naar mark_lakerveld@hotmail.com. Je ontvangt dan
het inschrijfformulier per mail. Vul
in alle gevallen het formulier volledig in, doe het inschrijfgeld erbij en
lever het daarna in bij één van de
adressen die op het inschrijfformulier staan aangegeven. Aansluitend
ontvang je per e-mail het wedstrijdreglement. Het inschrijfgeld bedraagt, net als vorig jaar, 20 euro
per team (of 10 euro per persoon).
Er komen op dit moment al veel inschrijvingen binnen. De belangstelling is dus erg groot. De organisatie verwacht zelfs dat het maximale
aantal deelnemers wel eens vóór de
sluitingsdatum bereikt zou kunnen
worden. Schrijf dus snel in, want vol
is vol.
De hele opbrengst van deze avond
gaat naar Dagopvang de Nostalgie
en wordt aangewend voor de aanschaf van een hometrainer voor de
cliënten van deze dagopvang. Dat
zijn mensen met dementie en eenzame ouderen. Daarnaast willen we
het voor deze groep mensen mogelijk maken om met hun begeleiders
een midweek met vakantie te gaan.
Wil je meer weten over de Nostalgie? Bezoek dan hun website op
www.dagopvangdenostalgie.nl.
Keezborden.

Aikidostage met sensei
Léo Tamaki weer geslaagd!
Regio - Vorige week was Léo Tamaki sensei uit Parijs weer in Nederland om een Aikidostage te verzorgen in Amsterdam en Mijdrecht.
Dennis Vorster, leraar van Aishinkai Aikido, volgt de Aikidostages
van Léo Tamaki sinds 2011 en hij
was erg trots om hem op vrijdag
12 december voor de 2e keer in
Mijdrecht te mogen ontvangen voor
een Aikidotraining in de dojo van
WL Combatics. Léo zette weer een
mooie inspirerende training neer,
die werd bijgewoond door mensen
uit Frankrijk, België en uit heel Nederland, van Groningen tot Nijmegen. De andere dagen was Léo te
gast in Amsterdam. Een groep van
Aishinkai uit Mijdrecht heeft óók
die trainingen gevolgd. Al met al
een intensieve, leerzame en leuke
Aikidostage!
Kennismaken
Aishinkai Aikido zal, naast de gebruikelijke training in de dojo van
WL Combatics in Mijdrecht, vanaf
donderdag 15 januari 2015 óók een
wekelijkse Aikidotraining in Uithoorn aanbieden. Locatie voor deze
nieuwe lestijd is de dojo van sportschool Plux, wekelijks op donderdagavond van 20.15-21.45 uur.
Deze eerste Aikidotraining in Uithoorn is een kennismakers / demonstratieles. Als je wil weten of

Aikido iets voor jou is, dan ben je
van harte welkom om zelf op de mat
kennis te maken met enkele Aikidoprincipes en technieken. Je kan met
een t-shirt en joggingbroek meedoen en er zijn geen kosten aan deze 1e kennismakersles verbonden.
De Aikidotrainingen worden verzorgd door Dennis Vorster, gediplomeerd rijkserkend Aikidoleraar.
Neem voor aanmelding of informatie gerust contact op met Dennis. Mail : dennis@aishinkai-aikido.
nl Tel: 06-26 020 986. Of bezoek de
website www.aishinkai-aikido.nl of
facebookpagina!
Aikido
Aikido is een Japanse krijgskunst
waarin men leert om op soepele en ontspannen wijze de kracht
en energie van de aanvaller te gebruiken om een techniek uit te voeren. Aikido bestaat uit veel verschillende technieken, worpen en klemmen, gewapend en ongewapend. Er
wordt afwisselend met één of meer
aanvallers geoefend en er is geen
sprake van competitie tijdens de
training. Rol- en valoefeningen en
ademhalingsoefeningen zijn een
vast onderdeel van iedere training.
Regelmatige training draagt eraan
bij dat men zich fysiek en mentaal
fit en weerbaar voelt en bovenal :
Aikido is fun!

KDO 1 met lekker gevoel de
winterstop in na overwinning
De Kwakel - Na twee driepunters op
rij in de streekderby’s tegen RKDES
en Roda’23, stond afgelopen zondag
de uitwedstrijd tegen Zwanenburg op
het programma. De thuisploeg had op
voorhand van de wedstrijd drie punten
minder behaald dan de Kwakelaars.
Kortom, bij winst deze middag kon
KDO nog verder afstand nemen van de
onderste regionen in de derde klasse
C. Trainer Raymond de Jong, die midweeks besloot om ook volgend seizoen
hoofdtrainer van KDO te zijn, kon geen
beroep doen op zijn rechtsback Danny
ten Hoope, die last had van een enkelblessure. In het begin van de wedstrijd
tastten beide ploegen elkaar behoorlijk
af. Joeri Stange was in de 2e minuut al
snel dichtbij een penalty, maar de jonge
scheidsrechter besloot de eerste overtreding te bestraffen in plaats van de
tweede charge, zodat KDO een vrije
trap kreeg op de rand van het zestienmetergebied. Dit leverde echter niks op
voor de Kwakelaars. In de 12e minuut
werd een aanvallende fout van KDO
hard afgestraft door Zwanenburg. Uit
het niets stond in ene de rechtsbuiten van de thuisploeg alleen voor KDOdoelman Peter Onderwater, die vervolgens de bal over Peter heen schoot, zodat het 1-0 stond. Zwanenburg kon niet
lang genieten van de voorsprong, want
twee minuten later kwamen de Kwakelaars op gelijke hoogte.
Slim
Sven Vlasman kopte de bal slim door
op Mathijs van Rijn, die zijn lichaam
nuttig gebruikte en zodoende schuin
voor het doel de 1-1 aantekende. Na
deze gelijkmaker probeerde KDO met
name via de zijkanten gevaar te stichten en te profiteren van de één op één
dekking van Zwanenburg achterin. Bij
elke onderschepping van de Kwakelaars had de thuisploeg veel moeite
met de creatieve aanvallen van KDO. In
de 25e minuut wist de Kwakelse ploeg
het veldoverwicht om te zetten in een
verdiende voorsprong. Na een corner
van Rick Kruit, kopte Sven Vlasman de
bal van de tweede naar de eerste paal,
waar Mathijs van Rijn van dichtbij de
1-2 kon binnenkoppen. Na een half uur
spelen kon Mathijs van Rijn een zuivere hattrick maken, maar één op één
met de Zwanenburgse doelman, redde laatstgenoemde. Vijf minuten voor
rust bracht KDO zichzelf in zetelpositie

toen de 1-3 op het scorebord kwam te
staan. Na een ingooi vanaf de rechterkant, kopte Sven Vlasman voor de derde maal in de eerste helft de bal gevaarlijk door, ditmaal op Joeri Stange.
Stange omspeelde zijn mannetje en
rondde dit buitenkansje bekwaam af,
zodat KDO met twee doelpunten voorsprong de rust in kon ging.
Aansluiting
In de tweede helft ging Zwanenburg op
zoek naar de aansluitingstreffer, maar
de thuisploeg kon nauwelijks iets uitrichten, mede door de stabiele Kwakelse verdediging. In de 55e minuut gooide KDO de wedstrijd definitief op slot
toen Sven Vlasman de vierde Kwakelse
treffer voor zijn rekening nam. Na een
behendige actie van Joeri Stange aan
de linkerkant van het zestienmetergebied, speelde Joeri op de achterlijn
Sven in zijn voeten aan. Vlasman twijfelde geen moment en schoot ter hoogte van de penaltystip hard de 1-4 tegen de touwen. In de 65e minuut claimde KDO tweemaal een penalty. In eerste instantie kreeg een Zwanenburgse
verdediger de bal tegen zijn handen en
even later werd Rick Kruit op zijn hand
getrapt in het zestienmetergebied. De
overigens prima leidende arbiter wuifde beide incidenten weg, waarna Rick
Kruit zijn tegenstander moedwillig omduwde en zodoende met rood het veld
moest verlaten. De 1-4 voorsprong
kwam in de laatste vijfentwintig minuten geen moment meer in gevaar, zodat de Kwakelaars opnieuw drie punten konden bijschrijven aan haar totaal.
Dankzij de derde driepunter op rij is
KDO gestegen naar de zesde plaats op
de ranglijst met negentien punten uit
dertien wedstrijden. Het belangrijkste is
dat het gat met nummer elf (nacompetitie aan het eind van het seizoen) is gegroeid tot zes punten. Met een schuin
oog kon bovendien gekeken worden
naar de tweede periode, waar KDO na
vijf wedstrijden op de tweede plaats
staat achter koploper ZSGO/WMS.
Kortom, er zijn na de winterstop meer
dan voldoende redenen om er een
spraakmakende tweede competitiehelft van te gaan maken. Via deze weg
wilt KDO iedereen fijne feestdagen toewensen en wij hopen u op zondag 25
januari weer terug te zien langs de lijn
als DSOV op bezoek komt in De Kwakel!

Veel records bij SV Amstelland
Uithoorn - Afgelopen zaterdag heeft
de jeugd van de Uithoornse schaatsvereniging Amstelland deelgenomen
aan wedstrijden in Hoorn. De omstandigheden in de volledig overdekte, koude hal, met hard ijs en geen
wind zijn prima. En die kans hebben
de Amstelland schaatsers met beide handen aangegrepen om, nog
redelijk vroeg in het seizoen, hun
persoonlijke records (p.r.’s ) aan te
scherpen. Ivan Veul (neo senior) legde zowel de 500 (46.14) als 1500 m
(2:25.16) af in zijn beste tijd ooit. Bij
de dames junioren zette Inge Meijerink haar goede lijn van de afgelopen
weken voort en noteerde p.r.’s op de
500 m (51.09) en 1000 m (1:47.04).
Bij de heren junioren vielen Friso Rip
(54.44), Sam Houdijk (59.04) en Joost
Beerens (59.40) hun eigen p.r.’s op de
500 m met succes aan. En hoewel dit
trio al wedstrijden over 1500 m heeft
verreden, zetten ze in Hoorn voor het

eerst een 1000m tijd op de klokken.
Uiteraard met p.r.’s. Op de 300 en 500
m deden de pupillen Jurre Overwater (37.70 en 1:01.11) en Marijn Houdijk (40.25 en 1.05.67) zich eveneens
gelden met p.r.’s. Tegelijkertijd met
de wedstrijden in Hoorn deden andere Amstellanders mee aan de zogenaamde super sprint wedstrijden. Wedstrijden op de Jaap Edenbaan over korte afstanden. Martijn
ten Veldhuis verbeterde zijn p.r. op
de 100 m( 13.79); op de 300 m (37.77)
lukte dat net niet. De overige Amstelland schaatsers Remco Kuijper
(14.21 en 36.85), Erwin Kuijper (14.26
en 38.68) en Wessel van Gilst (14.76
en 41.24) konden zich op beide afstanden verbeteren. Deze goede resultaten zijn een opsteker in eerste
plaats voor de schaatsers en zeker
ook voor hun trainers. En zeker een
stimulans om goed te blijven trainen
en wedstrijden te rijden.

Sloop
Als Lulinho Martins dan in de 35ste
minuut eindelijk de 1-1 scoort is Quick
rijp voor de sloop. Iedereen verwacht
dan dat Legmeervogels snel meer afstand zal nemen. Het immers zoveel
beter dan de gastheren. Ook het voetbal wat Legmeervogels de vele toeschouwers voorschotelt is zeker van
1ste klas waardig. Dan in de43ste minuut lukt het Quick even om onder
de druk vandaan te komen. Eigenlijk
pas de 2e keer dat zij in de buurt ko-

men van Mike de Haas. Mike de Haas
en Dennis Rijnbeek gaan dan in duel
met de tegenstander. Het lukt Mike de
haas de bal niet onder controle te krijgen en dan komt de bal ook nog eens
heel ongelukkig tegen de arm/schouder aan van Dennis Rijnbeek. Strafschop besluit de scheidsrechter. Dit
levert dan vele protesten op van Legmeervogels spelers wat dan weer resulteert in een gele kaart voor Sebastiaan van Dijke en voor Dennis Rijnbeek. Wat overeind blijft is de volkomen onterecht toegekende strafschop.
Het is Quick speler Michael Ouwerkerk die dit cadeautje gretig aanneemt en Quick, volkomen onterecht
op een 2-1 voorsprong weet te zetten.
De rust gaat dan ook in met een 2-1
voorsprong voor Quick 1890 . Over de
2e helft kunnen wij kort zijn. Legmeervogels komen niet meer in het uitstekende spel van de eerste 45 minuten.
Iedereen wil eigenlijk zo snel mogelijk de 2-2 scoren. Spelers van Legmeervogels gaan dan veel te lang lopen met de bal aan de voeten waardoor er altijd wel een Quick speler
de aanval weet te onderbreken. In de
67ste een uitval van Quick 1890. Een
half mislukte voorzet komt ongelukkig
op het achterhoofd van Kenneth van
der Nolk van Gogh. En is het in plaats
van 2-2 zomaar 3-1 voor Quick 1890.
Legmeervogels proberen dan nog wel
iets om de bakens te verzetten maar
echt veel kansen worden er door Legmeervogels niet gecreëerd en als dan
in de 85ste minuut ook nog eens 4-1
wordt voor Kick 1890 is de strijd gestreden en verliest Legmeervogels onverdiend met 4-1 van afc Quick 1890.
Nu streed de lange winterstop in en
de eerst volgende competitiewedstrijd
is pas op zondag 25 januari 2015 thuis
tegen Houten

Twirlteam Starlight presteert
goed op NK Twirlen!
Uithoorn - Zaterdag 13 december
vonden de Nederlandse Kampioenschappen van hetTwirlen in Topsportcentrum Almere plaats. Starlight, van
Muziekvereniging KnA, had zich voor
het eerst voor deze prestigieuse wedstrijd geplaatst. In maart 2014 is team
2 van Starlight voor het eerst gaan
deelnemen aan de wedstrijden. Na
een aantal maandjes oefenen hadden zij in de 6 wedstrijden waar dit
jaar aan deelgenomen werd, voldoende plaatsingspunten behaald voor het
Nederlands kampioenschap RunnerUp. Sinds het einde van het wedstrijdseizoen is team 2 alweer uitgegroeid
van een small team naar een large
team. Er werd met veel plezier en passie getraind. Het hele jaar deden 29
teams mee in onze categorie,Preteen
Beginner, waarvan er 9 teams werden
geplaatst voor het NK. De dag begon vroeg met alle haren en de mooie
make up. Om half 2 was het zover en
mocht het team dan eindelijk de vloer

op. Er werd een prachtige routine
neergezet, op veel momente ging het
spat gelijk! De meiden hebben prachtige effecten laten zien en de batons werden deze dag moeiteloos gevangen. Dat moest uitkomen op een
prachtig resultaat. De concurrentie
was groot want ook de klasse hoger
(intermediate) was er dit jaar bijgevoegd. Dit waren maar liefst 4 tegenstanders extra. Starlight team 2 werd
uiteindelijk 7e op het Nederlandse Kampioenschap. De meiden; Bente v Leeuwen, Lotte Tolenaars, Roos
de Graaff, Lieke Maarseveen, Femke
spruijt (reserve), Wendy Teiwes, Marlou Maarseveen, Ninoska Timmermans en Ilse Teiwes en natuurlijk de
trainster Sandra Verseput en assistente Sharon Goossens zijn enorm blij
met dit resultaat dit werd beloond met
een enorm trots gevoel en een mooie
herinneringsmedaille. A.s vrijdag word
dit mooie resultaat natuurlijk gevierd.

Schaatsles bij SV Amstelland

Hiphop demo team 1e prijs
Regio - Afgelopen zaterdag heeft
het demo team Supremacy de 1e
plek weten te behalen, bij The Block
in Utrecht. Dit is een populaire hiphop wedstrijd waar de 8 meiden hun
allereerste wedstrijd hebben gedanst. Het team traint nu slechts 8
weken samen onder leiding van Andreas. Andreas is zelf wereldkampioen hiphop en bekend van Everybody Dance Now. Het team SUPRE-

MACY bestaat uit Inge, Lotte, Jodie
en Chantal uit Uithoorn en Merel,
Laisa, Ellis uit Mijdrecht en Indra uit
Vinkeveen. Zij trainen elke vrijdag
in Uithoorn bij de dansschool Build
Ya Skillz en zijn nog op zoek naar
versterking. Wil jij volgend jaar ook
met dit team naar de wereldkampioenschappen in Amerika? Kom dan
eens langs op vrijdag. Meer info info@buildyaskillz.nl

Elke dag het laatste regionale nieuws!

Uithoorn - Vindt u schaatsen leuk
maar heeft u het eigenlijk nooit
goed geleerd? Bij de Uithoornse
schaatsvereniging Amstelland is er
nog ruimte om deze winter schaatslessen te volgen. En weet u nog niet
zeker of schaatsles iets voor u is,
geen probleem. SV Amstelland organiseert zaterdag 20 december
voor volwassenen een gratis proefles! Die vindt plaats van 18:15-19:15
u. op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Mocht u aan de proefles willen deelnemen, dan kunt u zich –
tot uiterlijk 19 december- aanmelden door een e-mail te sturen naar

proefles@svamstelland.nl. Graag tot
ziens op het ijs!

zie onze site: meerbode.nl

facebook.com/

18 Nieuwe Meerbode

• 17 december 2014

Seizoensrecord al weer
aan diggelen bij BVK

Titelverdediger Zero Heroes
overtuigend winnaar
Uithoorn - Met één blik op het programma kon menig volger van het Quakel toernooi al zien dat het een sterke
avond zou worden. Diverse teams hebben al meerdere malen in de finale gestaan. De eerste wedstrijd ging tussen De Pietertjes en Zero Heroes 2.0.
De Pietertjes is een vriendinnengroep
uit de Kwakel en omstreken. Jaarlijks schitteren zij op dit toernooi. Zero Heroes 2.0 deed voor het eerst mee.
De finalisten van voorgaand jaar speelde de volgende wedstrijd tegen elkaar. Zero Heroes was een klasse beter en won met 4-0. FC Ongeregeld uit
Wilnis won met 5-1 van Nic. Boys dames uit Nieuwveen. De Pietertjes werden in de volgende speelronde overklast door Zero Heroes. Il Pappagallo won de volgende twee wedstrijden
waardoor zij nog steeds meedoen om
een finaleplaats. In de wedstrijd tussen Zero Heroes 2.0 tegen FC Ongeregeld gebeurde iets unieks. Ton Flobbe
(tezamen met Ton (Dopper) Onderwater) scheidsrechter van de avond legde de wedstrijd stil. Toeschouwer R(ini)
Pietersen kreeg een rode kaart vanaf de tribune vanwege het te enthousiast aanmoedigen. Vervolgens kon de
wedstrijd weer doorgang vinden en deze eindigde in 1-4 voor FC Ongeregeld.

Spelronde
De laatste speelronde begon met de
wedstrijd om de vijfde plaats. De Pietertjes hadden één punt verzameld,
terwijl Nic Boys nog geen punten had.
In een spannende wedstrijd won Nic
Boy met 1-0 en eindigde daardoor op
de vijfde plaats. Zero Heroes speelde schitterend voetbal. Een lust voor
het oog. Na vier wedstrijden stonden
zij met twaalf punten bovenaan. Op
doelsaldo konden zij enkel nog achterhaald worden. De laatste wedstrijd
moesten zij tegen FC Ongeregeld. FC
Ongeregeld moest winnen om een finaleplek te bemachtigen. Zero Heroes
bleek al snel de beste en won met 4-1.
Door de nederlaag van FC Ongeregeld wist Il Pappagallo voor de laatste wedstrijd dat zij als tweede de finale zouden halen. Op zaterdag 7 februari 2015 mogen zij weer aan de
bak. Komende zaterdag 20 december
wordt er een bijzondere avond gespeeld. Zes regioteams spelen tegen
elkaar en dit belooft een sensationele
avond te worden. De volgende veldvoetbal selectieteams spelen tegen elkaar: Kickers 69, Legmeervogels, FC
Aalsmeer zondag, Argon, RKDES en
KDO. Het is een aanrader om te komen kijken.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 11 december speelden we
de 5e ronde van de tweede cyclus met
twaalf paren in de A lijn. In de B lijn
waren we met een oneven aantal daarom was er in elke ronde voor één paar
een stilzit , dat mocht de ochtend niet
bederven want een extra kopje koffie is
niet verkeerd. Onze barvrijwilliger Henk
die toch maar weer elke week , door
weer en wind, voor ons de koffie en
thee verzorgd, vind het reuze gezellig.
In een kerst-sfeer gehulde zaal werd er
met veel genoegen gebridged. Hoe zullen we het er deze morgen weer vanaf
brengen? De zittinguitslag brengt aan
het einde van de ochtend helderheid, te
weten...In de A lijn werden na drie keer

niet Ada en Roelie eerste maar Cinny en Hetty met 65,42 % Op de tweede plaats Greet en Nel met 61,25 %
derde waren de mannen Aja en John
met 58,33 % In de B lijn zijn als eerste geëindigd Wies en Marthe met een
mooie score van 67,50 % Tweede werden de dames Els en Alice met 64,17
% vorige week waren zij niet met 52,50
% maar met 62,50% derde geworden.
Dit even voor alle duidelijkheid.... Op de
derde plaats eindigde Lenny en Jan
met 62,92 % jullie zijn weer goed op
dreef hoor!. Volgende week geen competitie ronde maar Kerstdrive, die we
op een gezellige wijze houden in de,,
Strooppot” in de Hoef.

Opbrengst Grote clubactie
verenigingen ruim e14.000,De Kwakel - Lotenverkopers van de
Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer
fanatiek aan de slag gegaan voor hun
sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De
opbrengst van deelnemende verenigingen uit De Kwakel en Uithoorn is in totaal e14.618,-. De jaarlijkse financiële injectie die ze door de Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmisbaar voor
de aanschaf van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, organiseren van activiteiten. Alle deelnemende
verenigingen hebben hun cheque in de
brievenbus gekregen met het bedrag dat
hun lotenverkopers hebben opgehaald.
Dit jaar deden de volgende
verenigingen in De Kwakel
en Uithoorn mee:
- Sportvereniging Kdo uit De Kwakel
met een opbrengst van e2.535,45
- Uhc Qui Vive uit De Kwakel
met een opbrengst van e5.552,32
- Legmeervogels uit Uithoorn

-

met een opbrengst van e1.549,29
Muziekv. Kunst Na Arbeid uit Uithoorn
met een opbrengst van e184,23
Rolstoeldansen-Aalsmeer uit Uithoorn
met een opbrengst van e360,00
H.S.V. Thamen uit Uithoorn met een opbrengst van e962,25
Uithoornse Wieler Trainings Club Uithoorn met een opbrengst van e578,64
Uithoornse Volleybalver. S.A.S. 70 Uithoorn met een opbrengst van e393,87

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in 1972 bedacht
door Pierre Claessens, chef-redacteur bij
het toenmalige Nieuwsblad van het Zuiden. Tijdens de eerste Grote Clubactie
werden er 55.000 loten in Tilburg verkocht. Het unieke van de Grote Clubactie
is dat 80% direct naar de clubkas gaat,
de resterende 20% gaat naar onder meer
prijzen en de organisatie van de loterij.
In 1977 brak de Grote Clubactie landelijk
door in heel Nederland.

Dames Legmeervogels
spelen gelijk tegen RKDES
Uithoorn - Een lastige opgave voor
de handbaldames van Legmeervogels . RKDES is een ervaren team met
goede schutters, ze scoren makkelijk
en waren gebrand op een goed resultaat tegen de koploper. Het eerste doelpunt was voor Legmeervogels, maar het antwoord kwam al snel
en het was weer gelijk. Het bleek het
startsein voor een spannende wedstrijd waarin beide teams elkaar niets
cadeau deden. Wel was het elke keer
Legmeervogels dat een puntje voorsprong wist te nemen, maar verder
uitlopen was lastig. Pas na de 6-6
konden de gasten door snelle uitbraken een klein gaatje slaan en liepen de gasten weg naar 6-9. RkDES
raakte niet van de wijs en bleef rustig
het eigen spelletje spelen waarbij het
lastig is om een gaatje in hun verdediging te vinden en waarbij ze zelf altijd gevaarlijk blijven door instartende
opbouwers en zuivere schoten van afstand. Het kleine verschil werd ongedaan gemaakt in de laatste minuten
voor de pauze en werd het 10-10. Na
de pauze een eerste voorsprong voor
de thuisclub. Maar door twee goede
doelpunten nam Legmeervogels de
regie weer over en bleef steeds weer
1 doelpunt aan de goede kant van de
score. Echter die voorsprong was niet

vast te houden. RKDES bleef gevaarlijk en scoorde telkens weer de gelijkmaker zodat ook de tweede helft weer
spannend verliep. Legmeervogels had
het verdedigend nu wel beter voor elkaar zodat er geen strafworpen meer
tegen gegeven konden worden, maar
omdat de aanval te onzeker was konden ze maar moeilijk tot afronden komen. Het was dan ook dames in het
rood die bij 15-14 de leiding namen
en nu moesten de gasten in de achtervolging. Twee goede akties leverde weer twee doelpunten op en Legmeervogels stond weer voor. Maar
nu was het RKDES dat weer tweemaal gelijk kon komen door onderhandse schoten waar de verdediging
geen antwoord op had. De laatste minuten lukte het beide teams niet om
tot een goede aanval te komen. Het
waren schoten van afstand die door
beide keepsters gestopt konden worden. In de laatste seconden een break
voor RKDES die onreglementair gestopt werd door de keepster van Legmeervogels. Met nog drie seconden
te spelen een strafworp voor de thuisclub. Gelukkig voor Legmeervogels
ging deze strafworp er niet in en bleef
het bij 17-17, een terecht gelijkspel.
Volgende week de uitwedstrijd tegen
ROAC in Rijpwetering.

Aishinkai Aikido start
Uithoorn - Aishinkai Aikido zal, naast
de gebruikelijke Aikidotraining in de
dojo van WL Combatics in Mijdrecht,
vanaf donderdag 15 januari 2015 ook
een wekelijkse Aikidotraining in Uithoorn aanbieden. Locatie voor deze nieuwe lestijd is de dojo van sportschool Plux, wekelijks op donderdagavond van 20.15-21.45 uur. De mensen uit Mijdrecht zijn uiteraard ook
van harte welkom om mee te trainen
in Uithoorn en vice versa!
Kennismakersles 15 januari
Deze eerste Aikidotraining in Uithoorn
is een kennismakers / demonstratieles. Als je wil weten of Aikido iets voor
jou is, dan ben je van harte welkom om
zelf op de mat kennis te maken met
enkele Aikidoprincipes en technieken.
Je kan met een t-shirt en joggingbroek
meedoen en er zijn geen kosten aan
deze 1e kennismakersles verbonden.
De Aikidotrainingen worden verzorgd
door Dennis Vorster, gediplomeerd Ai-

kidoleraar. Neem voor aanmelding of
informatie gerust contact op met Dennis. Mail : dennis@aishinkai-aikido.nl
Tel: 06-26 020 986. Of bezoek de website www.aishinkai-aikido.nl of facebookpagina!
Aikido
Aikido is een Japanse krijgskunst
waarin men leert om op soepele en
ontspannen wijze de kracht en energie van de aanvaller te gebruiken om
een techniek uit te voeren. Aikido bestaat uit veel verschillende technieken, worpen en klemmen, gewapend
en ongewapend. Er wordt afwisselend met één of meer aanvallers geoefend en er is geen sprake van competitie tijdens de training. Rol- en valoefeningen en ademhalingsoefeningen zijn een vast onderdeel van iedere
training. Regelmatige training draagt
eraan bij dat men zich fysiek en mentaal fit en weerbaar voelt en bovenal :
Aikido is fun!

De Kwakel - Bij binnenkomst in
de bridge-arena van Dorpshuis De
Quakel troffen de leden van de BVK
een fraai in kerstsfeer aangeklede
zaal. Gevoegd bij de als altijd prettige
bediening door beheerder Piet en zijn
medewerk(st)ers was dat feitelijk een
garantie voor een leuke bridge-avond.
Vorige week werd nog melding gemaakt van het nieuwe seizoensrecord dat was gevestigd door Elisabeth
en Nan v.d.Berg. Bijna wisten zij de 70
grens te bereiken en de vraag was of
dit record dit seizoen nog gebroken
zou worden. Welnu, het antwoord liet
bijzonder kort op zich wachten, want
op donderdag 11 december 2014 verbleekte deze score bij de 75,24% die
in de B lijn werd gescoord door Huub
Zandvliet, niet met vaste bridgepartner
Ruud die nog aan het uitzieken was,
maar wel met vaste levenspartner Elly.
Blijkbaar werd de score niet goed verstaan door de meeste leden of werd
gedacht ‘het zal wel 65,24% zijn’, anders waren Huub en Elly ongetwijfeld
in triomftocht door de zaal gedragen.
Gefeliciteerd met deze uitzonderlijke prestatie! Leny Heemskerk vormde met Piet v.d. Poel ook een gelegenheidspaar in deze lijn en zij scoorden
61,61% en daarmee een 2e plaats. Er
was een gedeelde 3e/4e plaats met
55,95% voor Riet en Wim Beijer en
Jan Streng en Cor Hendrix. Truus en
Piet Langelaan willen blijkbaar niet te
snel terug keren naar de A lijn, maar
hun laatste plaats deze avond brengt
hen ineens naar de degradatiezone in

plaats van de promotiezone en dat zal
toch ook niet helemaal de bedoeling
zijn. In deze lijn is overigens nog weinig te zeggen over promotie- en degradatiekansen, de verschillen zijn
daarvoor te klein. In de A lijn een tamelijk ‘normale’ top 3 deze week. Nelly
Vork en Andre Verhoef werden 1e met
60,42% en Margo Zuidema deed daar
met partner Francis Terra met 60,07%
weinig voor onder. Rita en Wim Ritzen
completeerden het erepodium met
57,99%. Rita en Wim voeren ook de totaalranglijst in deze lijn aan, nummer 2
volgt op bijna 3% gemiddeld (na aftrek
laagste score) daarna is er een geleidelijk verloop. Nummer 7 bijvoorbeeld
staat op 2,7% van nummer 2. Onderin lijken 2 paren voor een vrijwel onmogelijke opgave te staan om aan het
degradatiespook te ontsnappen. In de
C lijn namen Atie en Wan Overwater
overduidelijk afstand van de rest van
het veld. want zij sloegen een gat van
bijna 10% met runners up Helen Conijn en Herman Koperdraad die de
laatste weken zeer op dreef zijn en uitdrukkelijk aan de promotiepoort rammelen.
Hun score bedroeg 56,77%. Nummer
3 werd gelegenheidspaar Janny Snabel-Nico Koning met 54,69%. Het is
hier wel dringen om de promotieplaatsen, want 8 van de 15 paren zijn hier
nog kansrijk. Volgende week een ‘topintegrale’ Kerstdrive. Die telt niet mee
voor de competitie en je ziet eens wat
andere gezichten aan tafel. Dat belooft
dus een leuke avond te worden.

Uitstekende wedstrijd bezorgt
Legmeervogels de overwinning
Uithoorn - Na de smadelijke nederlaag van 2 weken geleden had Legmeervogels zaalvoetbal wat recht te
zetten afgelopen vrijdagavond. Ook
om ervoor te zorgen aansluiting te
behouden met de top in de Hoofdklasse B. Het zoals vorig seizoen gebleken harde en lastige De Bilt kwam
op bezoek in De Scheg in Uithoorn.
Vanaf het beginsignaal was daar eigenlijk weinig van te merken. De Bilt
had een aantal nieuwe spelers in de
gelederen, maar dat leek ze geen
goed te hebben gedaan. Legmeervogels speelde erg sterk met vele positiewisselingen en een hoog baltempo. Er werden veel kansen gecreëerd
en verdedigend stond het als een
huis. Mede door de tijdelijke terugkomst van Jordi van Gelderen vanuit
Finland, zat het voetballend erg goed
in elkaar. Een harde overtreding van
De Bilt leverde Legmeervogels een
man meer situatie op. Daar werd direct van geprofiteerd, weliswaar met
een beetje geluk. Jordi van Gelderen wist vanaf de rechter zijkant van
het doel de keeper te verassen, door
de bal via de benen van de keeper
in het doel te werken, 1-0 in de 12e
min. Legmeervogels ging door met
haar uitstekende spel en dit werd
al snel weer beloond. Een actie van
Mels Bos bracht de bal bij Ibrahim el
Ahmadi, die de bal beheerst binnen
schoot, 2-0 in de 14e min.
Zeer sterk
De zeer sterk spelende Mels Bos liet
met een fantastische passeerbeweging de tegenstander zijn hielen zien
door knap en snel weg te draaien.
Vanaf rechts wist hij de bal voor te
trekken op wederom el Ahmadi, die
de 3-0 wist te produceren in de 18e
min. Legmeervogels zat op rozen, en
dat was te danken aan het hechte collectief dat hard werkte en de
bal het werk liet doen. Dat werd nog
eens benadrukt met de mooiste goal
van de avond. Mark Rutgers kwam
ter hoogte van de middellijn aan de

bal, en wist met een geweldige stift
met veel gevoel de bal over de keeper heen in de rechter bovenhoek te
plaatsen. Het leverde een luid gejuich en applaus op van de tribune,
en een meer dan verdiende 4-0 voorsprong in de rust.
Nerveus
Aan het begin van de 2e helft ontstond even een slordige fase. Er
werd niet meer gevoetbald en men
was erg nerveus aan de bal. De Bilt
begon meer van zich af te bijten en
wist wat gevaarlijker te worden. Met
goed keeperswerk van Jasper van
Gelderen, en door middel van collectief verdedigen werd het doel schoon
gehouden. Na deze lastige beginfase
kreeg Legmeervogels langzaam aan
de grip weer terug. Een actie van El
Ahmadi bracht de bal bij Mels Bos,
die de bal beheerst met buitenkant
rechts in de rechter benedenhoek
wist te plaatsen, 5-0 in de 16e min.
De volgende minuut was het wederom raak. El Ahmadi vuurde een schot
af op doel, en werd knullig via een
verdediger in eigen doel gewerkt,
een 6-0 voorsprong in de 17e min.
De wedstrijd was gespeeld en Legmeervogels kon de wedstrijd rustig
uitspelen.
Even wat onachtzaamheid en nonchalance in de verdediging resulteerde in een onverwachte goal voor
De Bilt, de bal verdween onder een
voet van een verdediger door in de
linker benedenhoek, 6-1 in de 21e
min. Er was niets aan de hand en
het slotakkoord was vervolgens weer
voor Legmeervogels. Een uitgooi van
Jasper van Gelderen bracht de bal bij
de dit seizoen in grootse vorm verkerende el Ahmadi. In deze vorm is dat
gegarandeerd een doelpunt, waardoor hij de eindstand van 7-1 op het
scorebord bracht. Een zeer verdiende overwinning, waardoor Legmeervogels de aansluiting behoudt met
de top. Aanvang van de volgende
wedstrijd is om 20:10 uur.

Oliebollenklaverjas- en voetbal
toernooi bij Legmeervogels
Uithoorn - Nog enkele dagen en
dan is het weer zover. Het oliebollen
klaverjas-en voetbaltoernooi staat
op punt van beginnen. Om precies te zijn start dit, tot in de kleinste hoekjes van de wereld bekende toernooi, op zondag 28 december 2014. Voetbal en klaverjassen
gaat best samen maar niet op dezelfde plek. Het oliebollenklaverjastoernooi gaat plaatsvinden in de
kantine van Legmeervogels en begint om 14.00 uur. Deelnemers aan
dit klaverjastoernooi betalen slechts
een kleine bijdrage van slechts drie
euro. Aan dit toernooi kan iedereen
deelnemen;wel of geen lid van Legmeervogels. De enige voorwaarde is
wel dat je een beetje moet kunnen
klaverjassen. Gezelligheid staat echt

voorop tijdens dit klaverjastoernooi.
Naast de gezelligheid bij het klaverjassen is er staat ook de gezelligheid
voorop tijdens oliebollenvoetbaltoernooi. Dit gaat plaatsvinden op de
kunstgrasvelden van Legmeervogels
en begint een uurtje eerder dan het
klaverjastoernooi, namelijk om 13.00
uur. Zoals al jaren bekend worden
de teams doormiddel van loting samengesteld. Aan dit toernooi kan
worden deelgenomen door A junioren zaterdag en zondag, senioren
zaterdag en zondag, zaalvoetballers
en handbalsters. Dus voor de duidelijkheid even geen B -junioren, Cjunioren, D, E en F pupillen Voor hen
wordt een gelijksoortig toernooi georganiseerd op zaterdag 3 januari 2015

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Damdonateurs Kunst &
Genoegen in het strijdperk
De Kwakel - Eens in het jaar krijgen
de donateurs van damclub de kans
om onderling hun krachten te meten op het dambord. Aanstaande zaterdag de 20e is het weer zover, vanaf
13.00 uur zijn de liefhebbers welkom
in ’t Fort De Kwakel.
Ook hun kinderen zijn van harte welkom om onderling een toernooitje te
spelen. Informatie bij Adrie Voorn,
0297 568472. Het 1e team van K&G
speelde maandagavond tegen de
dammers uit Den Ilp, het werd uiteindelijk een gelijkspel. Wim Keessen zette K&G op voorsprong, Piet van
der Poel en Rene de Jong wisten deze
voorsprong te consolideren. Uiteinde-

lijk moest kopman Adrie Voorn weer
eens buigen waardoor de voorsprong
teniet werd gedaan. Het eerste team
staat hierdoor een punt boven de degradatie streep, het tweede team gaat
nog fier op kop. Pas in 2015 worden
deze competities voortgezet. In de onderlinge competitie wist Kees Harte
ternauwernood van Bert van Wermeskerken te winnen, het gaat steeds beter met Bert dat zit wel snor. Voor de
beker wist Piet Terlouw de koppositie
weer te heroveren middels een goede
zege op Henk Springintveld. De damleden zien de ‘amateur’ -dammers
aanstaande zaterdag met veel plezier
tegemoet.

Aftrap voor 2015 bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Met de start van de tweede ronde parencompetitie is de overgang naar het nieuwe jaar ingezet. Het
nog prille Legmeer paar Stenny & Herman Limburg zette gelijk na hun promotie de zegereeks voort door met
61,25% eerste te worden in de A- lijn.
Hoewel ze deze top score moesten delen met Cobie Bruine de Bruin & Trudi
Zandbergen getuigt dit van grote klasse, de gevestigde orde kan de borst
nat maken! Ook Floor & Theo Janssen gaan onvervaard door en werden
knap derde met 60,83%. De kampioenen van de eerst ronde, Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister, vinden we
terug op plek vier met 54,58% en de
top vijf werd afgesloten met Renske Visser & Ada van Maarseveen, die
52,08% ophaalden. In de B- lijn werd
het een glorie rijke avond voor Heleen
& Mees van der Roest. Ouderwets op
dreef scoorden ze een prima 60,14%.
Marianne & Huub Kamp lieten zich
ook gelden en pakten keurig de tweede plaats met 57,36%. Ondanks sombere blikken en klagelijke reacties
werden de pas gepromoveerde dames
Marja van Holst Pellekaan & Sandra
Raadschelders derde met 56,88%. Een
kwestie van weinig zelfvertrouwen, of
zand in de ogen strooien? Ans de Ko-

ning & Wim Röling smaakten het genoegen als vierde met 53,89% door te
komen en Marjan & Jan Wille deden
dat als vijfde met 52,54%. In de C- lijn
lieten Maria Baas & Klaas Verrips geen
twijfel over hun ambities bestaan. Na
de op de valreep net niet promotie
van de eerste ronde lijken nu de messen geslepen! Ze werden eerste met
57,92% en lieten dat weten ook. Lidy Krug & Debora van Zantwijk volgden als tweede met 56,25% en dankten dat succes waarschijnlijk mede
aan het geboden en gemaakte klein
slem tegen de nummers vijf van deze
avond. Ans Voogel werd bij ontstentenis van haar vaste partner weer geholpen door Ria Wezenberg en kwam
netjes op drie uit met 55,42%. Anneke
& Bram van der Zeeuw gebruikten om
in de top te eindigen een redoublet en
dat presteerde Rob Bakker met Maarten Breggeman ook, zodat deze paren
respectievelijk op vier en vijf eindigden. Wilt u ook eens de kick van een
redoublet ervaren kom dan spelen bij
Bridgeclub De Legmeer, elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen
het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl telefoon 0297 567458.
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17 december 2014

Geweldig kerstgala
bij Alkwin Kollege

Uithoorn - Vrijdagavond 12 december 2014 was het kerstgala op het Alkwin Kollege: le
grand gala de Noël. Onder ruime belangstelling van ouders/verzorgers en andere belangstellenden trok een bonte stoet indrukwekkende en originele voertuigen aan het oog voorbij om uiteindelijk voor de ingang van de school tot stilstand te komen. Variërend van
groepjes mini-bikers tot een antieke brandweerwagen; van alles kwam voorbij. Binnen
stonden de DJ’s klaar om op de dansvloer los te gaan. De eindexamenleerlingen uit 5 havo
en 6 vwo kwamen tot in de puntjes verzorgd in hun mooiste gala outfits en waren absoluut
‘dressed to impress’. Het was een geslaagde avond en een prachtig gala.
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