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Een leuke baan
als chauffeur?

Vuurwerk
overlast

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Uithoorn - Opnieuw zijn bij de
politie diverse meldingen binnen gekomen over vuurwerkoverlast. De meeste telefoontjes kwamen van bewoners
rondom het busstation. Vuurwerk afsteken is verboden tot
31 december. Wie met vuurwerk wordt betrapt, kan een
proces-verbaal krijgen. Al het
vuurwerk wordt in beslag genomen. Vuurwerkoverlast melden kan via 0900-8844.

GEVRAAGD

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

Bromfiets
gestolen

De Kwakel - In de nacht van
woensdag 14 op donderdag 15
december is vanuit de Sint Jozeflaan een bromfiets gestolen.
Het betreft een grijze Piaggio
met kenteken F-779-HX.

facebook.com/

DEEN biefstuk

Actieprijs per kilo 14.00

250 gram

3.50

BEZORGER/STER

Uithoorn: Omgeving Troelstralaan (325 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Amstelveenlijn wordt
doorgetrokken naar Uithoorn

zie onze site:
meerbode.nl

250 gram

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Regioraad Stadsregio Amsterdam ook akkoord

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Deze actie is geldig
van wo 21 t/m ma
26 december.

DE

WWW.MEERBODE.NL

Uithoorn - De vernieuwde Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar
het centrum van Uithoorn. De regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft dinsdag 13 december
met dit besluit ingestemd. Daarmee is de weg vrij om de Amstelveenlijn over de oude Spoordijk verder te laten rijden tot de eindhalte naast het voormalige Spoorhuis.
Nu het voorkeurstracé is vastgesteld, kan de Stadsregio verder gaan
met de uitwerking van de plannen.
Naar verwachting zullen de eerste
trams in 2022 rijden. Met het besluit om de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn door te trekken is de Stadsregio de vierde en laatste partij die instemt met de voorkeursvariant. Eerder al hebben de gemeenteraden
van Uithoorn (13 oktober) en Amstelveen (9 november) en Provinciale Staten van de provincie NoordHolland (12 december) ingestemd
met de voorkeursvariant. In de voorkeursvariant voor de Uithoornlijn is
het beoogde tracé de oude Spoordijk. De eindhalte is voorzien in het

dorpscentrum van Uithoorn, naast
het voormalige Spoorhuis. Met het
vaststellen van het voorkeurstracé is de planstudiefase afgerond en
wordt gestart met de uitwerking van
de voorkeursvariant.
Spoordijk
Belangrijkste redenen om voor dit
voorkeurstracé te kiezen, zijn dat het
Spoordijktracé het beste scoort als
het gaat om aanlegkosten, betrouwbaarheid en exploitatiekosten. Daarnaast heeft het eindpunt Dorpscentrum de beste toekomstwaarde
en een betere kwaliteit, hoewel de
aanleg-en exploitatiekosten hoger
zijn dan voor de andere eindpunten.
Dit betekent dat er rekening wordt
gehouden met de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum en er
meer mogelijkheden worden geboden om parkeerplekken in te passen.
Haltes
De haltes Aan de Zoom, Busstation en Dorpscentrum hebben een eigen gebied aan reizigers die gebruik

kunnen maken van de lijn. Deze drie
haltes liggen op optimale afstand
van elkaar: niet te dicht bij elkaar
want dan moeten reizigers te vaak
stoppen en wordt de reistijd te lang.
Maar ook niet te ver van elkaar af,
want dan moeten reizigers te ver reizen naar de halte. Met de Uithoornlijn tot aan het centrum kunnen de
meeste reizigers snel en betrouwbaar, soms met een extra overstap,
hun bestemming bereiken. De Uithoornlijn zal de huidige busverbinding met Amstelveen en Amsterdam
vervangen. Binnen Uithoorn blijft de
bus rijden en er komt een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Met het besluit
om de Uithoornlijn aan te leggen,
ontstaat een directe tramverbinding
vanuit het centrum van Uithoorn via
Amstelveen naar station Amsterdam-Zuid. Zuid is een van de drukste openbaarvervoerknooppunten
van het land, en vanuit dat station
kunnen reizigers makkelijk doorreizen naar de verschillende stadsdelen van Amsterdam en het Centraal
Station, of overstappen op de trein.

Connexxion wint
vervoerconcessie 2017
Regio - Vervoeronderneming Connexxion heeft afgelopen donderdag
15 december in het kantoor van de
Stadsregio Amsterdam de nieuwe
vervoerconcessie vanaf december
2017 toegewezen gekregen voor de
regio Amstelland-Meerlanden. Tot de
regio behoren de Haarlemmermeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel, maar
ook Uithoorn e.o. met enkele uitlopers naar Mijdrecht en Wilnis. Connexxion verzorgde tot op heden al in
de voorgaande concessie de busdiensten in de regio en mag dat ook
blijven doen als in december 2017 de
nieuwe concessie ingaat. Die eindigt
na 10 jaar in 2027. Samen met andere vervoerders als EBS, QBuzz en

Arriva moest er een nieuw vervoersplan worden ingediend bij de Stadsregio die na daaruit een keus maakte. De ‘winnaar’ van de aanbesteding
werd dus Connexxion. Met de concessie wordt tevens ingehaakt op de
komst van de Noord-Zuidlijn metro
die naar wordt verwacht in juli 2018
in gebruik zal worden genomen en
natuurlijk de Uithoornlijn die er definitief gaat komen. Tegen die tijd zullen er buslijnen in de regio van en
naar Amsterdam worden ingekort
dan wel opgeheven, maar het is nu
nog niet aan de orde welke dat zijn
en wanneer dat gaat gebeuren. Voor
zover bekend blijft alles voorlopig bij
het oude.

Oliebollen bakken voor
Serious Request
Als kwAliteit
belAngrijk is!

Uithoorn - Er wordt druk gebakken
voor het goede doel, ruim 250 oliebollen! Lisa, Anne, Lily, Kim, Nina en
Hester uit 2K van het Alkwin College hebben 2 dagen ontzettend hun
best gedaan o.l.v. de opa van Lisa!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

De leerkracht Jonne van het vak levensbeschouwing kwam gezellig
langs om de meiden aan te moedigen! De volledige opbrengst komt
ten goede aan de actie van Serious
Request! Top meiden!

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Ons Tweede Thuis vraagt
meer hulp voor haar cliënten
Uithoorn - Sinds mei dit jaar heeft
Zorginstelling Ons Tweede Thuis een
vestiging voor haar cliënten in het
gebouwencomplex van de protestantse kerk De Schutse aan de Merodelaan, naast het parkeerterrein
van winkelcentrum Zijdelwaard. In
een van de ruimten biedt Ons Tweede Thuis haar cliënten, dames en
heren, jongeren en volwassenen,
met een verstandelijke beperking
op werkdagen een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld het completeren van puzzels afkomstig van de
kringkoopwinkel Ceres, boeken van
het Hoge Heem die hersteld of geniet moeten worden, het strijken van
wasgoed, boodschappen doen voor
ouderen, diverse schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw en de

kerk, maar ook verschillende vormen
van ontspanning. Niettemin is er nog
ruimte om meer (aangepast) werk te
kunnen uitvoeren. In dat licht gezien
vraagt Ons Tweede Thuis bedrijven,
winkels, horeca - en niet te vergeten
de gemeente - zich hierop te beraden of gebruik te maken van de geboden dienstverlening door de cliënten van de zorginstelling. Voorbeelden zijn er genoeg dat opdrachtgevers daar goede ervaringen mee
hebben opgedaan. Er is gerede kans
dat het aantal cliënten op termijn zal
toenemen en ook die zullen een zinvolle dagbesteding moeten hebben.
Vrijwilligers gevraagd
“Wij zouden dankbaar zijn als dat allemaal lukt met een aanbod van vol-

doende werk. Maar dan komt er ook
nog iets anders om de hoek kijken,
namelijk dat we dan met het huidige
aantal begeleiders een steeds grotere groep niet meer kunnen begeleiden zoals we dat zouden moeten en
willen,” laat Nelleke Backer weten
die samen met haar drie collega’s
Annie Scholten, Carlijn de Koning
en Folkje van der Velde de huidige
groep van 14 cliënten in De Schutse professioneel begeleidt. “Dat betekent dat we langs deze weg de
hulp van vrijwilligers willen inroepen
die ons wat werk uit handen willen
nemen om wat extra’s te doen. Zij
hoeven geen specifieke opleiding te
hebben want wij coachen ze wel.
Vervolg elders in deze krant.

Teveel alcohol: Rijbewijs kwijt
Uithoorn - Op maandag 19 december rond half twee in de
nacht kreeg de politie een melding dat er vernielingen werden gepleegd aan een auto in de
Weegbree. Agenten zijn gaan kijken, maar troffen het voertuig niet
aan. Een half uur later volgde een
zelfde melding. Agenten zijn weer

ter plaatse gegaan en troffen de
auto met hierin een 34 jarige Uithoornse aan. De vrouw verklaarde zelf teveel alcohol gedronken
te hebben. Ze moest blazen en is
voor een test meegenomen naar
het bureau. Het apparaat stokje
bij 1,3 promille. Het rijbewijs van
de Uithoornse is ingevorderd.
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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 Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Geslaagde kerstactiviteit van
Buurtbeheer de Legmeer
Uithoorn - Zaterdag 17 december organiseerde Buurtbeheer de
Legmeer op het legmeerplein achter supermarkt Deen traditiegetrouw voorjong en oud weer een
leuke en aantrekkelijke kerstactiviteit. “De weergoden waren op onze
hand want het was typisch een van
die donkere dagen voor kerst om
even de kerstsfeer op het Legmeerplein in de buurt te gaan bezoeken,” laat de voorzitter van Buurtbeheer Marga Moeijes weten. “De
weergoden werkten ook een beetje mee en er waren weer veel mensen die kwamen opdraven, vooral
om gezellig met elkaar in gesprek
te gaan en de onderlinge contacten te versterken. Nieuwe bewoners
konden en passant met hun buren
nader kennismaken. Al met al is de

dag in een gezellige sfeer verlopen.
Men liet zich de glühwein, warme
chocolademelk, kerstbrood, poffertjes en erwtensoep goed smaken!
Ondertussen werden allerlei wijkzaken besproken, waar wij als Buurtbeheer het komend jaar weer aandacht aan kunnen besteden. Kortom je kunt spreken van een geslaagde kerstactiviteit. Supermarkt
Deen willen wij bedanken voor de
sponsoring van de boodschappen!”
Namens het bestuur van Buurtbeheer wil Marga Moeijes langs deze
weg alle vrijwilligers een pluim op
hun hoed geven voor hun inzet het
afgelopen jaar. Samen met hen wil
het bestuur zich ook in 2017 weer
ten volle inzetten voor een leefbare en veilige woonwijk De Legmeer.
Graag tot volgend jaar.

Samen met de diëtisten
naar de supermarkt
Uithoorn - Iedereen is wel eens aan
de beurt om boodschappen te halen. De meeste mensen zijn trouw
aan een bepaald merk en kopen
vaak dezelfde producten. In de supermarkt is er een overvloed aan
keuzemogelijkheden, maar wat is
nu de beste manier om een gezonde keuze te maken?. De diëtisten
van de Diëtheek hebben samen met
Amstelland Zorg een project opgezet: “De Super Shopper”. Dit houdt
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in dat men in groepsverband samen met een diëtist de supermarkt
in gaat. De bedoeling is dan om producten te vergelijken en samen de
etiketten te lezen. Men kan dan ook
de eigen producten pakken en onderzoeken. Op dinsdag 13 december is de eerste groep van start gegaan. Iedereen vond het heel leerzaam en de termen light, zero, mager, 30+ en puur werden praktisch
toegelicht. Ook het verschil tussen
bruin brood en volkorenbrood was
voor veel mensen een eye opener.
Dit project was zeer geslaagd en
daarom zullen er zeker vaker rondleidingen georganiseerd gaan worden omdat het leuk is om praktisch
bezig te zijn. Bent u ook geïnteresseerd in een rondleiding en ontvangt u ketenzorg van Amstelland
Zorg, vraag er dan naar bij uw praktijkondersteuner. Een speciale dank
gaat uit naar de Jumbo, Zijdelwaard,
die ons gastvrij heeft ontvangen!

De Morgenster
verkoopt 3 dagen
oliebollen
Regio - Na de Kerstdagen bakken
de leden van de Protestantse gemeente ‘De Morgenster’ weer traditionele oudjaar oliebollen en appelbeignets. Dat gebeurt op een professionele manier maar ook met een
gezellige sfeer rondom de kerk. In
het recept zijn ook streekproducten opgenomen: appels en eieren
uit Waverveen. In oktober werden
ook oliebollen verkocht voor honger
bestrijding in Afrika. Die opbrengst
was 1403 Euro. U kunt de oliebollen en appelbeignets bestellen via
de website oliebollenvinkeveen
maar bestellen is niet nodig. Bestellingen boven 40 stuks worden gratis bezorgd in De Ronde Venen op
het tijdstip door u gewenst. Dit jaar
worden er dagelijks verse oliebollen en appelbeignets gebakken op
donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december. De verkoop vindt
op alle dagen plaats vanaf het parkeerterrein van winkelcentrum Zuiderwaard en bij de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen.

Bromfiets retour
Uithoorn - Op donderdag 15 december is in de nacht een bromfiets
gestolen uit de Schermerhoornlaan.
Lang heeft de eigenaar zijn Piaggio
niet hoeven missen. De bromfiets
is in de middag van zondag 18 december terug gevonden in de Sweelinckstraat in Aalsmeer. Inmiddels is
de brommer weer retour.

Onwel na
meeroken
De Kwakel - Op zaterdag 17 december rond negen uur in de avond
kreeg de politie een melding dat op
de Boterdijk twee meisjes onwel zouden zijn geworden. De agenten arriveerden tegelijkertijd met de ambulancedienst. De meisjes van 14 en 15
jaar uit Uithoorn en Amstelhoek zijn
nagekeken in de ambulance. Volgens
hun verklaring waren ze niet lekker
geworden na meeroken met enkele
vrienden in een schuurtje. De meiden
zijn opgehaald door hun ouders.

Buurtbeheer Zijdelwaard
in kerstsfeer
Uithoorn - Zaterdag 24 december organiseert Buurtbeheer Zijdelwaard een veelvoud aan gezellige kerstactiviteiten in winkelcentrum Zijdelwaard. Het team van
Buurtbeheer is vanaf rond 10.00
uur in de passage van het winkelcentrum aanwezig met een stalletje tegenover de winkel van de Etos.
“Wij schenken warme chocolademelk en erwtensoep en delen een
gratis hyacint of klavertje vier uit
met goede wensen voor Kerst en
Nieuwjaar,”laat Kees ter Beek van
Buurtbeheer weten. “Ons goede
doel is dit jaar de Voedselbank Uithoorn/de Kwakel en hopen die voldoende onder de aandacht te brengen. Kinderen staan eveneens centraal deze zaterdag. Ze kunnen allemaal meedoen om letters te zoeken
in de etalages van de winkels. Wie
alle letters vindt krijgt als beloning

een leuke prijs. Maar er is meer, zoals gezicht schminken in winterse
sfeer, workshop schilderen, winterdance en kerststukjes maken. Wij
hopen dan ook op veel toeloop.”
Dit alles speelt zich af van 10.00 tot
15.30 uur. Medewerkers van What’s
Up assisteren hierbij het team van
Buurtbeheer. Wie wil deelnemen
kan zich opgeven bij het stalletje
van Buurtbeheer Zijdelwaard. Kom
zaterdag 24 december dus winkelen in het prachtige en sfeervol versierde winkelcentrum Zijdelwaard
en neem uw kinderen mee. Proef de
dag voor Kerst alvast van de specifieke Kerstsfeer in winkelcentrum
Zijdelwaard. De teams van Buurtbeheer en What’s Up wensen u bij
voorbaat allemaal hele plezierige
kerstdagen en alvast een voorspoedig maar vooral gezond en beweeglijk 2017.

Vrijwiliger worden bij
Humanitas Thuisadministratie?
Uithoorn - Humanitas Thuisadministratie ondersteunt in Uithoorn en
De Kwakel mensen die door omstandigheden even het overzicht kwijt
zijn over hun financiën en/of administratie. Wij zoeken vrijwilligers die
stevig in hun schoenen staan om deze mensen weer op weg helpen en

orde aan te brengen in de administratie zodat deze mensen weer zelfstandig verder kunnen. Voor nadere informatie kunt u bellen met Peter van Reenen [06-48923189]. Aanmelding:
hta.amstelland@gmail.
com, u wordt dan uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek.

COLUMN 23

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer
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“Just say no”:
gebruik geen illegaal vuurwerk
Cobra6, Blue Storm, Black Vlinder, Big Boy: ze klinken als redelijk
onschuldige gebruikersnamen op
Twitter. Maar het zijn ook namen
van zogenaamde ‘bangers’, zwaar
knalvuurwerk. Dit type vuurwerk
is, net zoals lawinepijlen, mortierbommen en strijkers, verboden
voor consumenten. Daar zijn goede redenen voor te bedenken.
In de pijlen of kokers van verboden vuurwerk zit vaak meer kruit
dan in legaal vuurwerk. Dat veroorzaakt niet alleen meer (geluids-)overlast en irritatie, maar
brengt ook het behoorlijke veiligheidsrisico’s met zich. Bij illegaal vuurwerk wordt niet getest
of het vuurwerk niet wil afgaan
of niet volgens de aanwijzingen
afgaat. De lont kan dan bijvoorbeeld te snel branden, waardoor
de gebruiker niet op tijd kan wegkomen. We maken het jaarlijks
mee dat personen hierdoor in het
ziekenhuis belanden met ernstige verwondingen. In enkele, tragische, gevallen moet de gebruiker het afsteken van een mortierbom of Bengaals vuur zelfs met
de dood bekopen. En dan heb ik
het nog niet eens gehad over de
schade aan bushokjes, abri’s, verkeersborden en prullenbakken,
noch over de veiligheidsrisico’s
van transport en opslag. Om maar
te zwijgen over het gevaar dat politieagenten en hulpverleners lopen als er – bijvoorbeeld tijdens
rellen – vuurwerk op hen wordt
gericht.

In Nederland wordt jaarlijks rond
de één à twee miljoen kilo verboden vuurwerk verkocht. Samen
met de politie en de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT)
onderscheppen we zo veel mogelijk illegaal vuurwerk en nemen
dat in beslag. Op dit moment is al
meer dan 14.000 kilo verboden
vuurwerk in beslag genomen. Het
OM treedt daarnaast hard op tegen personen die zich met illegaal
vuurwerk bezighouden. Of het nu
gaat om een gebruiker of een producent: op iedere strafbare en bewijsbare vorm van betrokkenheid
zorgen we voor een gepaste reactie. Zo kan het afsteken van een
enkele lawinepijl al een taakstraf
van 120 uur opleveren. Houdt iemand zich bezig met het knutselen van vuurwerk, of maakt hij het
vuurwerk zelf, dan liggen er gevangenisstraffen op de loer. Schade aan voorwerpen moet bovendien worden vergoed.
Al het gedoe om illegaal vuurwerk
te krijgen, de kans om strafrechtelijk vervolgd te worden, gevaar
voor gebruiker en omgeving én
de schade aan spullen: het geluid
van een harde knal kan al deze
moeite en risico’s niet waard zijn.
Laten we de afsluiting van 2016
daarom voor iedereen plezierig
houden en alleen veilig vuurwerk,
op een veilige manier, afsteken.
Want zegt u nou zelf: een gillende
keukenmeid of fontein, dat is toch
veel gezelliger dan een Rambo31
of een Explosive?

Kunst en cultuur opsnuiven in
Museumboerderij Jan Makkes
Regio - Ook rond deze kerst kan
men bij de idyllische Museumboerderij van Jan Makkes kunst en cultuur opsnuiven. Tot en met 1 januari
2017 is de boerderij waar Jan Makkes (1935-1999) woonde en werkte
dagelijks te bezoeken tussen 11.00
en 18.00 uur. Dus ook tijdens de
kerstdagen en op nieuwjaarsdag. De
toegang is gratis. Tijdens de kersttentoonstelling kan men een bijzonder kijkje krijgen in het leven en het
werk van deze gepassioneerde kunstenaar. In de eeuwenoude boerderij hangen olieverfschilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en
pastels van Jan Makkes. Maar ook
kan men foto’s bekijken die meer
inzicht geven in het leven van deze
Velsenaar. Makkes was een wereldberoemde kunstenaar die contact
had met de groten der aarde. Hij tekende en schilderde al van jongs af
aan en was een veelzijdig artiest,
zoals blijkt uit de diverse werken
die te zien zijn op de boerderij. Hij
liet zich inspireren door zijn naaste
omgeving, maar ook kan men werk
bewonderen dat werd gemaakt in
Rusland waarmee hij een bijzondere verbondenheid voelde, zie foto. Veel werk is te koop, maar ook

is er een prachtig boek verkrijgbaar
met veel foto’s over het leven en de
werken van Jan Makkes. De Museumboerderij is weer geheel in kerstsfeer gebracht door zijn vrouw Elly
Makkes die graag vertelt over Jan
en zijn kunstwerken. Maar ook buiten kan men rondkijken in de prachtig verzorgde tuin en bij de verlichte Mariakapel. De Museumboerderij van Jan Makkes is te vinden aan
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek,
telefoon 023-5376227. Parkeren kan
bij voetbalclub VSV op 100 meter afstand. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Christmascarols
concert
Uithoorn - Op vrijdag 23 december
verzorgt het Dickenskoor the X-mas
Vocals een sfeervol kerstconcert in
r.k. kerk De Burght in Uithoorn.
Onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse zal een keur aan bekende en minder bekende christmascarols de revue passeren.
Kerstkoor the X-mas Vocals bestaat
ruim 15 jaar en bestaat uit ruim 50
zangers uit de wijde omgeving van
Uithoorn. Het koor gaat tijdens het
optreden gekleed in kostuums in de
stijl van het Engeland in de tijd van
Charles Dickens. Het kerstconcert is
inmiddels een traditie geworden en
is vrij toegankelijk voor iedereen. Na
afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de onkosten. Aanvang van het concert is 20 uur. Zaal
is open vanaf 19.30 uur. Adres: Potgieterplein 2, Uithoorn

Terugkijken op een bewogen jaar
Elgersma: “Daar is Ons
Uithoorn het volledig
mee eens. Ook wij hebben
het echt van alle kanten
bekeken. Conclusie:
de Uithoornlijn is een
mooie kans. Helemaal
als ik kijk naar de snelle
ontwikkelingen in
Amsterdam.”

Marcel van Haren (VVD) en
Brenda Elgersma (Ons Uithoorn)

Het eind van een bewogen jaar nadert. Er werd gestemd voor de
Uithoornlijn, de grootse plannen voor het Amstelplein zijn uit het zicht
verdwenen, en dan was er nog het zorgenkindje: de Wmo... Een mooi
moment om terug te blikken met raadsleden Brenda Elgersma
(Ons Uithoorn) en Marcel van Haren (VVD). Hoe kijken zij terug op 2016?
hoger geworden. Die wilde
ik verlagen. Daarom heb
ik een motie ingediend
om de mensen hierbij
te begeleiden. Deze is
unaniem aangenomen.”

Om met iets positiefs
te beginnen: wat was
uw hoogtepunt?
Elgersma: “Dat was een
klein persoonlijk hoogtepuntje. Tegenwoordig
moeten vrijwilligers een
examen halen om het
verkeer bij evenementen
te mogen regelen.
Daarmee is de drempel

Van Haren: “Een hoogtepunt zou ik het niet willen
noemen, dat doet geen recht
aan de mensen die er tegen

zijn. Maar wij hebben
ontzettend veel tijd in
de Uithoornlijn gestopt.
Moest die er komen of
niet? Het was een moeilijke
af weging. Na het grondig
afwegen van alle plussen
en minnen is de VVD tot
de conclusie gekomen
dat de Uithoornlijn het
beste is voor Uithoorn.”

Dan een zorgenkindje:
de Wmo.
Van Haren: “Het is
goed dat gemeenten de
verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van
de Wmo hebben gekregen.
Hoe dichter je de zaken
bij de burger regelt, hoe
beter. Alleen is de invoering
te snel gegaan en zijn de
bezuinigingen wel erg
rigide. Al vind ik dat we
het al met al helemaal
niet slecht doen.”
Elgersma: “Al maakt het
me wel verdrietig dat
de burgers hier de dupe
van zijn. Het was wel erg

RAADSAGENDA

“Hoe dichter je de zaken
bij de burger regelt, hoe beter.”
makkelijk om dat ‘even’
op de gemeenten af te
schuiven. Al heb ik veel
respect voor de wethouder
en de ambtenaren die hier
mee om moeten gaan.”
Een andere zorg...
Het Amstelplein?
Elgersma: “Ja, het masterplan voor het Amstelplein
is finaal mislukt.
Ons Uithoorn had zich
daar allang tegen uitgesproken, maar daar
kregen we geen steun voor.
Nu ligt het plan in de
prullenbak. Al is dat
voor ons een zegen. Wij
starten het aankomende
jaar met een participatietraject zodat de burgers
hun ideeën hierover
met ons kunnen delen.
Het Amstelplein wordt
echt een speerpunt.”

“Het was wel erg makkelijk om dat ‘even’
op de gemeenten af te schuiven.”

Datum: 22 december 2016
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

Van Haren: “Voor de
VVD ook. Het is wel een uitdaging. De komst van het
winkelcentrum Zijdelwaard
was een hoogtepunt, alleen
sneden de plannen voor het
Amstelplein daarna geen
hout meer. Er komt een
mooie passende oplossing.
Daarvan ben ik overtuigd.”
En wat verwachten
jullie verder van 2017?
Elgersma: “Het is het laatste
jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent
dat we ons nog meer buiten
zullen laten zien. Ik zou best
nog een termijn willen aanblijven. Ik vind het heel mooi
om me op deze wijze voor
Uithoorn in te kunnen zetten.”
Van Haren: “Precies.
Het voelt goed om als raadslid iets voor de samenleving
te kunnen beteken. Dus ik
teken ook voor een nieuwe
ambtstermijn. Voor nu
heb ik vooral veel zin
in aankomend jaar!”

1

Opening, agenda 19.30 uur*

2

Inspreken burgers

3

Vragen van raadsleden,
beantwoording door
college, 19.35 uur

4

Slotwijziging 2016,
19.50 uur

*Let op: de tijdsduur per
onderwerp is een inschatting.
De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag
2 februari 2017. Alle
commissievergaderingen
vinden plaats in de
week van 16 januari 2017.
Op Uithoorn.nl kunt
u vergaderingen van de
gemeenteraad terugluisteren.
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.

Colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn Opdrachtgever Gemeenteraad Uithoorn Concept & redactie Merktuig, Amsterdam
Fotografie Gemeente Uithoorn Meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad? Kijk op Uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@Uithoorn.nl

PRE SALE - PRE SALE
DONDERDAG 22 DECEMBER
10.00-21.00 (EXTRA KOOPAVOND)

|

VRIJDAG 23 DECEMBER
10.00-21.00

20

|

50

ZATERDAG 24 DECEMBER
10.00-17.00

CARS / ONLY & SONS / OBJECT / NZA / TOM TAILOR / JAQUELINE DE YONG / WRANGLER
HEREN

189

€

139

€

5995

95

95

%
TOT

KORTING

%

DAMES
€

€

24 95

44 95

2995

OP GESELECTEERDE ITEMS €17
M.U.V. JEANS 2 KIDS JEANS
OP DE GEHELE KINDER COLLECTIE ALTIJD 1 2 PRIJS

€

€

3995

€

50

(

E

2 HALEN, 1 BETALEN!
/

)

G-STAR / VILA / PALL MALL / JACK & JONES / LTB / NAME IT / PETROL / ONLY / VERO MODA

BIG L JEANS AALSMEER

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER

|

| JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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Scoutingvrijwilligers zijn
e 212.160,00 waard
Uithoorn/De Kwakel - Op woensdag 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. Binnen Scouting
zijn ruim 25.000 vrijwilligers wekelijks actief. Scoutinggroepen De Admiralengroep en St. Joannes hebben in het kader van Nationale Vrijwilligersdag op 16 december een
waardecheque overhandigd aan
wethouder Ria Zijlstra (maatschappelijke ondersteuning & zorg, maatschappelijke ontwikkeling, Jeugd en
Onderwijs). Op deze cheque staat
een bedrag dat de waarde van alle Scoutingvrijwilligers in gemeente
Uithoorn in het afgelopen jaar vertegenwoordigt, uitgedrukt in uren.
Hiermee wil Scouting laten zien
welke waardevolle bijdrage vrijwilligers leveren in hun gemeente.
Cheque
Op de cheque staat vermeld hoeveel uren Scoutingvrijwilligers zich
in 2016 hebben ingezet voor hun
Scoutinggroep of -regio in de gemeente Uithoorn. Zij maken deel uit
van een groep van ruim 25.000 vrijwilligers in heel Nederland die zich
wekelijks inzet om ervoor te zorgen
dat meiden en jongens zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door
het doen van uitdagende activiteiten.

Leerlingen basisschool
geven concert met KNA
Uithoorn - Afgelopen dinsdag was
het zover. Nadat de kinderen van
groep 6 van de Kwikstaart gedurende drie maanden les hebben gehad
op hun faforiete instrument van professionele docenten en natuurlijk
heel veel oefenen, mochten zij een
concert geven in het atrium van de
brede school. Het KnA Orkest was
voorbereid; de weken ervoor had het
orkest al in het KnA gebouw gerepeteerd met de kinderen. Wat een heerlijkheid! 72 (!) kinderen op trommels,
klarinetten, saxofoons, dwarsfluiten,
trompetten, hoorns en euphonium.
Het was aan dirigent Gerhart Drijvers
een en ander in het gareel te krijgen
en dat is heel goed gelukt!
Opening
De opening van het concert was het
Wekomstlied. Een stuk waarin de
kinderen afwisselend mochten zingen en musiceren. Daarnaast nog
Elena en Koning Salassi (die hield
niet van nasi). De verschillende secties (dus groepjes met hetzelfde instrument) deden ook nog een apart
optreden onder leiding van de be-

treffende docenten. Al met al, voor
het tweede jaar op rij, een zeer geslaagde onderneming waar Muziekvereniging KnA met recht zeer
trots op is. De vereniging hoopt op
deze manier kinderen te stimuleren
en inspireren een muziekinstrument
te gaan bespelen. Het is niet alleen
leuk en heel goed voor de ontwikkeling van de kinderen maar ook
erg gezellig. Wanneer je een instrument bespeelt kun je namelijk ook
meedoen in een orkest, zoals het
leerlingenorkest van KnA. Na het
concert op de Kwikstaart hebben
11 kinderen zich aangemeld voor
muzieklessen en mee te gaan spelen in het leerlingenorkest. Samen
iets moois maken schept een band.
Heeft u belangstelling voor muzieklessen voor uw kind? Kom eens een
kijkje nemen bij de repetities van
het leerlingenorkest op de dinsdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur in
het KnA gebouw. U kunt dan samen
met uw kind zien hoe leuk het is om
in een orkest te spelen en een muziekinstrument te leren bespelen.
Meer info: www.kna-uithoorn.nl

Uitreiking
Op 16 december kwam wethou-

der Ria Zijlstra naar het clubhuis
Mercurius van Scouting Admiralengroep Uithoorn om de cheque
in ontvangst te nemen. De cheque
werd aangeboden door enkele jeugdleden, bestuurslid Roelof Hoogendoorn van de St. Joannesgroep uit De Kwakel, leiding
van de Admiralengroep (Wouter,
Vera en Petra), de voorzitter (Ferry), de aanstaande voorzitter (Arjen) en de groepsbegeleider (Leidi).
De scoutinggroepen vinden het belangrijk om dit aan te bieden aan de
gemeente. Of zoals de jeugdleden
zeggen: “Onze leiding zorgt ervoor
dat wij elke week uitdagende en
leuke activiteiten kunnen doen. Ik
vind het belangrijk dat de gemeente
dit ook weet!”, aldus Nisha Zwemmer en Geerthe Kolkman.
Reactie
De wethouder Ria Zijlstra nam de
cheque enthousiast in ontvangst
van de scouts. Ze toonde oprechte
belangstelling en nam de tijd om te
praten over het reilen en zeilen van
scouting. Ondertussen gaf de vuurkorf lekkere warmte af en de jeugdleden gingen rond met thee, koffie
en kerstkransen. Ria Zijlstra vertelde o.a. over het initiatieven fonds en
de weg naar het sociaal loket. Zo
was het een waardevolle uitwisseling van informatie voor beide partijen.

Scouts overhandigen waardecheque aan wethouder Ria Zijlstra.

Rayan (De Hoeksteen) en
Diana (De Kajuit) winnen
kleurplatenactie dode hoek

Ons Tweede Thuis vraagt
meer hulp voor haar cliënten

Dependance
Feitelijk is de vestiging in Uithoorn

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /
receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL

taurant schoonmaakt en in de keuken meehelpt om groente te snijden. Dat gebeurt van 10 tot 12 uur.
Ilja zegt dat met veel plezier te doen.
Hij woont in De Kwakel (begeleid
wonen) en gaat elke morgen zelfstandig op de fiets naar De Schutse
om vervolgens om half vier weer terug naar huis te fietsen.
Ons Tweede Thuis is een middelgrote zorgorganisatie in de regio’s Amstelland, Meerlanden, Zuid- en Midden-Kennemerland en de gemeenten Amsterdam, De Ronde Venen
en Diemen. Ons Tweede Thuis er
voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen én voor hun familie. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. Dit
onder de slogan ‘J IJ&IK’. Samen
wordt gewerkt aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Maar ook als het gaat om
mensen die minder begeleiding nodig hebben, is men hier aan het
juiste adres.
Ons Tweede Thuis Uithoorn, Dagbesteding in De Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB Uithoorn. Tel.0630172807. Zie ook de algemene
website voor meer informatie: www.
onstweedethuis.nl.

Maar ze moeten er wel affiniteit mee
hebben om op een goede manier
met deze mensen te kunnen omgaan. Als vrijwilliger kan je overigens
zelf aangeven wat jouw bijdrage kan
zijn en tot hoever je wilt gaan. Het
is heel leuk en dankbaar werk om
te doen en het blijft een uitdaging.
Sommige cliënten kan je overigens
na een paar keer begeleiden al loslaten want die gaan daarna gewoon
hun werk doen. Bij een aantal kan
dat en bij anderen weer niet.” Aldus
Nelleke die eveneens graag een beroep doet op mensen met een auto (bijv. gepensioneerden) om enkele cliënten die niet zelfstandig kunnen reizen ‘s morgens en ’s avonds
van huis af heen en weer naar De
Schutse te brengen. Wie daartoe bereid is kan rechtstreeks bellen naar
06-30172807.

n

GEMEENTENIEUWS

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

De kleurplaten zijn beoordeeld door
een jury bestaande uit drie werknemers van het bedrijf. Juryleden Rosita, Klaas en Menno vonden het lastig om een keuze te maken. Volgens het jurycommentaar is
de kleurplaat van Rayan uiteindelijk gekozen vanwege zijn originaliteit en opvallendheid. De kleurplaat
van Diana straalt volgens de beoordelaars veel plezier uit.
Het transportbedrijf organiseerde
de actie, omdat zij het belangrijk
vindt om mensen bewust te maken
van het gevaar van de zogenoemde dode hoek. Om de leerlingen van
de scholen die niet gewonnen hebben ook voor te lichten over de dode hoek, stuurt Van Zaal Transport
hen digitaal lesmateriaal toe. Op bijgaande foto de kleurplaat van Diana

een dependance van het werk- en
dagcentrum Middelpolder in Amstelveen dat ook van Ons Tweede
Thuis is. “Daar wordt dagbesteding
voor verschillende groepen aangeboden die meer ambachtelijk ingesteld zijn, zoals op het gebied van
textiel, hout, atelieractiviteiten en
dergelijke. Omdat daar ook cliënten uit Uithoorn en De Kwakel waren ingedeeld maar dat in het vervoer te duur werd, is begin dit jaar
in Uithoorn naar een locatie gezocht om deze cliënten onderdak
te bieden. Dat is De Schutse geworden,” legt Nelleke uit. “Hier komen onder meer cliënten naartoe
die zelfstandig kunnen reizen of in
de buurt wonen. Zij gaan op eigen
gelegenheid naar De Schutse. Degenen die dat niet kunnen worden
met een busje gehaald en gebracht.
Van daaruit gaat men onder begeleiding naar diverse bedrijfslocaties om gedurende de ochtenduren
daar te werken of doen dat hier in
De Schutse. De dagbesteding wordt

e e nte U i t h o o r

Sociaal loket

De Kwakel – Rayan van basisschool de Hoeksteen in Aalsmeer
en Diana van basisschool De Kajuit
in Uithoorn hebben de kleurplatenactie van transportbedrijf Van Zaal
Transport gewonnen. Beide leerlingen winnen een les over de dode
hoek bij vrachtwagens voor hun hele klas. Alle scholen in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn konden
met hun groep 7 deelnemen aan de
actie, waarbij zij een kleurplaat met
daarop een vrachtwagen van het
bedrijf moesten inkleuren. Uit beide gemeenten werd een winnaar
gekozen. Bij die scholen staat binnenkort een vrachtwagen van Van
Zaal Transport voor de deur. Na een
korte theorieles mogen de kinderen
plaatsnemen in de vrachtwagen,
zodat ze zelf kunnen ervaren wat de
dode hoek is.

Vervolg van de voorpagina.

Gem

aangeboden vanaf 8.30 tot 16.00
uur. Vanaf het middaguur is iedereen hier weer terug en lunchen we
ook gezamenlijk. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk(eenvoudig)
werk binnen te halen om iedereen
aan het werk te houden zodat iedereen aan het eind van de dag weer
blij en tevreden naar huis kan gaan.
Maar het kan altijd meer.”
Behalve binnen bij De Schutse zijn
er ook cliënten die bij enkele bedrijven zinvol werk doen. Een van hen,
ilja Pilken bijvoorbeeld, verricht behalve schoonmaakwerkzaamheden
in de bijgebouwen van De Schutse
op maandagmorgen ook werkzaamheden bij de E-markt in De Kwakel
waar hij vakken vult. Ilja vertelt dat
hij iedere ochtend met iemand anders uit de groep naar het Hoge
Heem gaat om van 9 tot 10 uur containers te legen. Tevens werkt hij bij
restaurant ‘Genieten aan de Amstel’
in het voormalige gemeentehuis
aan de Waterlijn, waar hij op dinsdag, donderdag en vrijdag het res-

Gebruik Wmo-vervoer tijdens
de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het
Wmo-vervoer. Wij raden u daarom
aan tijdens deze dagen rekening te
houden met de volgende richtlijnen.
Wanneer u zeker wilt zijn van vervoer door het Wmo-vervoer Amstelland op eerste of tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst
een week tot minimaal twee dagen

van tevoren (dus uiterlijk 22 december 2016) te bestellen. Wanneer u
later bestelt, geldt de regel vol=vol.
Op oudejaarsavond rijdt het Wmovervoer tot 20.00 uur ’s avonds. Op
Nieuwjaarsdag begint het Wmo-vervoer te rijden op de normale tijd. Dit
is om 07.00 uur ‘s morgens.
Ritten kunt u reserveren via telefoonnummer (020) 460 54 61.

Rectificatie subsidieaanvraag
Burgemeester Kootfonds
In het artikel over het aanvragen
van subsidie voor het burgemeester Kootfonds, op de gemeentepagina van 14 december, staat genoemd
dat u voor 1 april 2017 de aanvraag
ingediend moet hebben.

Deze datum is onjuist. Uw subsidieaanvraag moet vóór 24 maart 2017
ingediend zijn. Actuele en uitgebreide informatie over het aanvragen
van de subsidie vindt u op www.uithoorn.nl

Burgerzaken en klantcontactcentrum
• Op donderdag 22 december open en telefonisch te bereiken vanaf 11.00 uur.
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Op dinsdag 10 januari open tot 14.00 uur.
Openingstijden scheidingsdepot met kerst en oudjaar
• Kerstavond (24 december) vanaf 15.30 uur gesloten
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Oudjaarsavond (31 december), vanaf 15.30 uur gesloten.
Afvalkalender
Kijk op de afvalkalender voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via
www.uithoorn.nl of www.recyclemanager.nl
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een
afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende
openingstijden.

Meer informatie over de openingstijden: www.uithoorn.nl
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Swingend Kerstconcert door
Rudolph and the Cranberries

KDO 1 winterkampioen
na overwinning op MMO

Uithoorn - Stemmen van zangers
zijn kwetsbare organen, vatbaar
als ze zijn voor zware verkoudheid,
keelontsteking of griep. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn
(SCAU) werd er vrijdag mee geconfronteerd toen Judith Beuse en
haar jazztrio JUUZZ om die reden
het optreden bij het Kerstconcert
van de SCAU, zondagmiddag in de
Thamerkerk, moest afzeggen. Gelukkig was snel een passend alternatief gevonden. Het vocaal kwartet
met gitaarbegeleiding Rudolph and
the Cranberries was op deze korte
termijn beschikbaar en kon zondag
inspringen.

De Kwakel - Vorige week werd in
Voorschoten een 0-2 overwinning
binnen gesleept, afgelopen zondag
stond er voor KDO de laatste wedstrijd van het kalenderjaar op programma. In eigen huis was MMO
uit Hoogmade te gast. De wedstrijd
was eerder dit jaar tot tweemaal toe
afgelast, maar kon dan eindelijk zijn
doorgang vinden. Trainer Raymond
de Jong, die deze week zijn contract
verlengd voor zijn zevende (!) seizoen in de Kwakel, beschikte over
een nagenoeg complete selectie.
Enkel aanvoerder Timo Kas was afwezig, hierdoor verscheen Jim Klijn
weer terug in de basis en zakte Nick
Smits een linie terug. Op voorhand
was KDO de favoriet met de 2e positie op de ranglijst. De bezoekers
uit Hoogmade hadden tot nu toe
slechts 4 punten behaald en bezetten de laatste plaats in klasse 3A.
Vanaf het begin was KDO de bovenliggende partij met veel balbezit.
Aanvankelijk lukte het echter nog
niet om tot grote kansen te komen,
waardoor MMO eenvoudig stand
hield. Desondanks leverde de eerste
hoekschop voor KDO na 15 minuten spelen een grote kans op, maar
zowel de inzet van aanvoerder Erik
Verbruggen als de rebound van Mathijs van Rijn werd van de lijn gehaald.

Geschoolde stemmen
De bezoekers van het maandelijkse
zondagmiddagconcert zullen geen
spijt hebben gehad van hun rit of
wandeling naar de Amsteldijk. Vera
Buijink, Minka Bodemann en June
Fermie zijn als zangeressen op de
Jazzafdeling van het Amsterdams
Conservatorium uitstekend opgeleid. Ze ontmoetten elkaar muzikaal
in 2012 tijdens een spontaan kerst-

optreden in de Amsterdamse Kalverstraat. Sindsdien zijn ze, samen
met gitarist en zanger Nico Maas,
als close harmony zingend kwartet
succesvol de podia opgegaan als
ensemble Rudolph and the Cranberries.
Glaszuiver en welluidend klonken
de mooie stemmen van het kwartet in een reeks meerstemmige, zelf
smaakvol en harmonisch knap gearrangeerde, versies van bekende
en minder bekende kerstliedjes en
songs. Met goed gekozen akkoorden en simpel doeltreffende ritmiek
werden de in cranberryrood geklede zangeressen ondersteund door
de gitaarbegeleiding.
Kort na de jaarwisseling, op zondag 15 januari, 14.30 uur, verzorgt
de, in de Ronde Venen woonachtige, Russische pianiste Helena Basilova het Nieuwjaarsconcert van de
SCAU, samen met de jonge violiste Tosca Obdam. Zij won in 2011
het Oscar Back Viool Concours. Gespeeld worden werken van onder
andere Bach, Korngold, Janacek en
Brahms.

Vrachtwagen glijdt van de weg
Regio - Dinsdagochtend is een volgeladen vrachtwagen met vries producten van de weggeraakt op de
N201 thv Uithoorn niemand raakte
gewond. Een zware berger heeft de

vrachtwagen eruit getrokken hierdoor was de weg even gebokkeerd.
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Raymond de Jong tekent voor
zevende seizoen bij KDO!
De Kwakel - Afgelopen week zijn
het veldvoetbalbestuur van KDO en
hoofdtrainer Raymond de Jong overeengekomen om de samenwerking
opnieuw voor één jaar te verlengen. Na een uitgebreid overleg met
de spelersgroep en de staf is er besloten om de vruchtbare relatie voort

te zetten met de 48-jarige Uithoornaar. Hij gaat in augustus beginnen
aan zijn zevende seizoen op rij bij de
Kwakelse voetbalselectie. Hiermee
wordt Raymond de Jong de langstzittende trainer ooit bij de Kwakelaars,
wat echt uniek genoemd mag worden. Wat goed is behoeft geen wijzi-

Twirlteam Starlight zeer
succesvol op het NK
Uithoorn - Het succesvolle jaar van
twirlteam Starlight begon in maart
2016. De docent Sandra Verseput
heeft samen met haar meiden hard
getraind en dat kun je terug zien in
de punten, medailles en promoties.
Er werden maar liefst 11 promoties
behaald met verschillende onderdelen door: Lotte Tolenaars, Lieke
Maarseveen, Wendy Teiwes, Femke
Spruijt, Roos de Graaff, Marlou Marseveen en Lishan Yewodianeh. Yade van de Ruit wist zich in de introductieklasse zelfs gelijk te plaatsen
in de beginnersklasse. Bijzondere
medailles waren dit jaar voor Alisha
Koppenol en Bente van Leeuwen.
Zij behaalden hun eerste medaille
in hun twirl carrière. Ook waren er
een aantal nieuwe ontwikkelingen;
Senna Bazuin heeft een solo ingestudeerd en uitgevoerd in de categorie Belly dance, Caithlinn Acda,
Lotte Bazuin, Hanna Kiefte en Jennifer van der Jagt kregen een nieuwe
outfit en Zoë Metselaar deed voor
de eerste keer mee aan de wedstrijden. Ook de teams hebben niet stil
gezeten. Vanaf september is er een
aantal nieuwe leden (tussen de 4
en 8 jaar) bijgekomen en daar heeft
Starlight een nieuw team mee gecreeerd.
Prinsessen
Team 5 heeft als thema prinsessen.
Zij zullen hun routine laten zien op
de eerste wedstrijd van 2017. Team 3
en Team 2 hebben in het wedstrijdseizoen een NK ticket te pakken
gekregen. Team 1 heeft zich goed

ontwikkelt dit jaar en zij verdienen steeds meer punten. Op 25 november mochten Ninoska Timmermans en Wendy Teiwes mee doen
aan de voorronde van het Nederlands Kampioenschap. Ninoska behaalde een prachtige 19e plaats en
Wendy wist zich te plaatsen voor het
NK. Op 10 december was het NK in
Almere voor de teams. Er was keihard gewerkt en de dames hebben staan knallen op de vloer. Beide teams mochten het podium beklimmen op een tweede plek. Een
prachtige prestatie waar wij enorm
trots op zijn. Wendy mocht het seizoen afsluiten op het NK 11 dec.
Wendy behaalde een mooie 15e
plaats in een veld van 70 deelnemers! We kijken terug op een prachtig jaar waarin we keihard getraind
hebben, mooie prestaties hebben
geleverd en veel doelen hebben bereikt. Voor de aankomende periode hebben we een mooi vooruitzicht met nieuwe routines. Team 2
en team 4 krijgen een nieuwe routine, Cyriel Schaar en Eva de Graaff
gaan de uitdaging aan om super x
Strut te doen en Ilse Teiwes is na
een tijdje toch weer met haar solo
onderdeel op de vloer te bewonderen. Natuurlijk zijn wij nog altijd opzoek naar lieve, leuke enthousiaste
meiden die het leuk vinden om een
van onze (misschien wel meerdere)
teams te versterken. Kom je ook een
kijkje nemen? De eerste 4-6 lessen
zijn gratis. Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op: www.starlight-uithoorn.
jouwweb.nl

ging, zo redeneert men in De Kwakel.
Trainer De Jong had afgelopen zomerstop o.a. te maken met een leegloop van 14 selectiespelers. Ondanks
deze forse aderlating kan KDO 1 a.s.
zondag bij winst op MMO 1 ‘Herbstmeister’ worden in de 3e klasse A
West 2. Raymond de Jong traint de
selectie door middel van het periodering systeem, waardoor de trainingen
gestructureerd opgebouwd worden
gedurende het seizoen. Dit in combinatie met zijn prima contactuele
eigenschappen, fanatisme plus tac-

tisch en technisch inzicht, heeft ertoe
geleid dat er goede resultaten zijn
neergezet door de Kwakelse selectie.
Het vertoonde spel, de ruimte voor
teambuildingsactiviteiten en fantastisch sfeer binnen de selectie zijn
daarnaast belangrijke pre’s voor de
huidige trainer. Met bovenstaande
in ogenschouw genomen, hebben de
trainer, de spelers en het bestuur er
alle vertrouwen in dat de huidige resultaten in de derde klasse minimaal
gecontinueerd kunnen worden in het
lopende seizoen en volgend seizoen.

Druk
Het lukte MMO om de ruimtes achterin klein te houden, waardoor trainer De Jong besloot om de formatie
om te zetten en zo meer druk uit te
kunnen oefenen op de achterhoede van MMO. De niet geheel fitte
Mitchel Smits werd vervangen door
aanvaller Rick Kruit. Kort daarna
kon men in de Kwakel voor de eerste keer juichen door de openingstreffer van Bart van der Tol. Na een
goede actie op rechts van Bart Hoving wist Mathijs van Rijn de paal
te raken. Van der Tol pikte de rebound op, omspeelde de instormende verdediger en rondde koelbloedig af, 1-0. MMO gaf meer ruimte
weg aan KDO dat steeds gevaarlijker werd. Vlak voor rust was het opnieuw raak, Rick Kruit speelde na
een goede actie Joeri Stange strak
aan over de grond. Met één bewe-

deze lessen werd toegewerkt naar
het concert dat ze samen met het
KnA-orkest afgelopen dinsdag uitgevoerd hebben. Behalve dat ze gezamenlijk enkele stukken speelden,
werd er door de verschillende instrumenten ook nog een eigen muziekstuk ten gehore gebracht. Het
klonk betoverend en het was ook
prachtig om te zien hoe alle kinderen daar vol concentratie en overgave lieten horen wat ze in de voorafgaande weken hadden geleerd. Je
kon duidelijk zien dat ze de smaak
te pakken hadden. Het publiek, dat
massaal aanwezig was, heeft ervan
genoten en onze leerlingen des te
meer! Ongetwijfeld hebben de kinderen een ervaring opgedaan waar
ze met plezier op terug zullen kijken.

Ongeconcentreerd
Na rust begon KDO enigszins ongeconcentreerd aan de 2e helft. Zonder in al te grote problemen te komen was een goede redding van
Oudshoorn nodig bij de eerste goede kans voor de bezoekers uit Hoogmade. Dit moment leek de Kwakelaars wakker te schudden, want vlak
hierna viel de beslissing in de wedstrijd. In de 55e minuut pikte Van der
Tol aan de linkerkant van het strafschopgebied de bal op, zijn harde
voorzet wist Van Rijn handig achter doelman Van Wieringen te tikken. Het was voor de clubtopscoorder alweer zijn 8e doelpunt van het
seizoen. Er volgde na de derde treffer verschillende kansen voor KDO
om de score uit te breiden. In de 70e
minuut was het hoogtepunt van de
wedstrijd. Na een foutief pass in de
achterhoede van MMO wist Joeri
Stange de bal op te pikken en met
een prachtige lob liet hij de doelman kansloos, 4-0. Niet veel later
beloonde ook Bart Hoving zijn goede spel met een treffer, een goede
steekpass van Stange rondde Hoving met een fraaie boogbal af voor
de 5-0. In de loop van de 2e helft
kon trainer De Jong enkele spelers rust geven waardoor de jeugdige Dennis Pappot en Max Wessels
werden beloond met speelminuten.
Op prachtige wijze werd het kalenderjaar 2016 afgesloten met een
klinkende 5-0 eindstand op het scorebord. Door de overwinning heroverde KDO de koppositie in 3A en
kroont zich daarmee ‘Herbstmeister’.
Een verrassend goede prestatie nadat er vorig seizoen veel spelers zijn
gestopt en de stroeve seizoensstart.
Na de winterstop neemt KDO het in
eigen huis op tegen WVC.
De ploeg uit Roelofarendsveen bezet de 10e positie en wist tijdens
het openingsduel met 3-0 te winnen
van KDO.

Oude reputaties sneuvelen
tijdens het Oliebollentoernooi
De Kwakel - Reputaties zijn er
om gevestigd te worden en om te
sneuvelen. Tijdens het jaarlijkse
Oliebollen dubbeltoernooi van tafeltennisvereniging TVO De Kwakel maandagavond 19 december
was daarop geen uitzondering te
bekennen. Door loting waren er
interessante koppels bijeengebracht. Sommige spelers leken
boven zichzelf uit te steken, anderen vielen door de mand. “Ach
ja, de vorm van de dag, hé? Die
was er gewoon (niet).” De voorrondes waren direct al verrassend en vaak onverwacht spannend. De koppels ontliepen elkaar
doorgaans niet veel. De voorzitter
kwam er zelfs aan te pas om de
behaalde punten (!) te tellen om
vast te stellen wie er om de plaatsen 1 t/m 4 zouden gaan spelen!

Kerstconcert
Kwikstaart
en KNA
Uithoorn - Vorige week dinsdag 13
december klonk het als een klok in
het prachtig in kerstsfeer versierde
Atrium van de Brede School Legmeer. De leerlingen van de groepen
6 van basisschool de Kwikstaart sloten hun instrumentale muzieklessen af met een waar concert. Al in
het begin van dit schooljaar begonnen onze leerlingen met het bespelen van een muziekinstrument o.l.v.
gediplomeerde muziekdocenten die
verbonden zijn aan Harmonie KnA.
Elke vrijdagmiddag volgden zij enthousiast de lessen om een door
hen zelf gekozen instrument te leren bespelen. Er was keus genoeg:
dwarsfluit of blokfluit, saxofoon of
klarinet, trompet of hoorn. Je kon
ook kiezen voor slagwerk. Tijdens

ging zette Stange zich vrij voor de
doelman en schoot vervolgens hard
raak in de verre hoek. Met een 2-0
tussenstand werd ook de rust gehaald. De bezoekers uit Hoogmade hadden veel moeite om gevaar
te stichten voor het doel van Jesper
Oudshoorn.

Opvallend winnaarskoppel: Fredo Hamer en Anton Neve. In de
finale versloegen zij Dirk de Lange en Jan van Schaik, die eerder
op de avond toch wel knappe partijen speelden, maar nu niet veel
konden inbrengen tegen de voorzitter (Fredo) en de oudste speler
van de club (Anton, 76 jaar). En
zoals dat in toernooien kan gaan:
de echt spannende partij was die
om de 3e en 4e plaats. Daar traden Lars Verheul, de kampioen
van 2015, en nieuwkomer Mike
Blom aan tegen Irma van Dam
en Olaf Stomphorst. Zinderende
slagenwisselingen, rally’s die slagenlang duurden, enthousiast applaudiserende clubleden langs de
kant. Uiteindelijk wisten Lars en
Mike de derde plaats te bemachtigen met 21-18, 17-21 en 26-24.

• 21 december 2016
terecht voor méér dan de dagelijkse boodschappen. Tom: “Wij vinden
het uiteraard belangrijk dat de klant
op een prettige manier boodschappen komt doen, maar wij bieden ook
graag iets extra’s.”
Mooie acties
Bij Coop Uithoorn profiteert de klant
uiteraard van de landelijke acties.
Tom vertelt hierover: “Op dit moment sparen onze klanten bijvoorbeeld voor prachtig ZWILLING bestek. Natuurlijk is Coop weer bezig om nieuwe acties te bedenken
en wij als Coop Uithoorn doen daar
altijd enthousiast aan mee. In 2017
staan er weer veel landelijke, maar
ook lokale acties op de planning.”

Coop Uithoorn is 365
dagen per jaar geopend
Uithoorn - Coop Uithoorn, de supermarkt voor de klant. Supermarktmanager Tom Jongerius vertelt over zijn winkel: “Anderhalf jaar
geleden is Coop gestart in Uithoorn.
De oude supermarkt is flink verbouwd en de winkel is een stuk ruimer geworden. Hoewel we veel vernieuwd hebben, is het bekende personeel gebleven. Daarnaast kent de
winkel een groot, vers en voordelig
assortiment.”
Winkel
De winkel is ruim opgezet met brede gangpaden. Het uitgebreide versassortiment is het speerpunt van
de supermarkt. Met een slijterij, een
sinaasappelpers en een koffiecorner kunnen klanten er bovendien

Geslaagd kerstconcert Amicitia
Regio - Op zaterdag 17 december
gaf c.o.v. Amicitia een kerstconcerst

in de Schutse in Uithoorn. Onder
de bezielende leiding van dirigent

Toon de Graaf werden door Amicitia, samen met meer dan twintig

Goede service
Coop Uithoorn staat bekend om
haar goede service. Het personeel
is ontzettend vriendelijk en werkt
al jaren in de supermarktbranche.
Tom: “We proberen iedereen altijd
zo goed mogelijk te bedienen. Dit
doen we op verschillende manieren.
Zo hebben we een eigen Facebookpagina waar we vaak acties organiseren. We geven op die manier veel
producten weg en klanten blijven
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze ruime openingstijden op zon- en feestdagen van
10.00-19.00 uur dragen daarnaast
ook bij aan de klantvriendelijkheid.”
Online bestellen
Naast de Facebookpagina kent
Coop Uithoorn ook een online bestelservice. Tom: “Om diverse redenen kunnen klanten wellicht niet
altijd naar de supermarkt komen.
Dan komen wij naar de klant. Online is het gehele assortiment uit onze winkel beschikbaar en wij bezorgen in de hele regio Uithoorn. Uiteraard is het ook mogelijk om de
bestelling op te halen in de winkel.”
Coop Uithoorn wenst iedereen een
fijne kerst, een mooie jaarwisseling
en een fantastisch 2017! Houd de
Facebookpagina in de gaten voor
de laatste acties! https://www.facebook.com/COOPUithoorn/
gastzangers die een aantal avonden
mee hadden gerepeteerd, kerstliederen ten gehore gebracht. De begeleiding werd verzorgd door Eric
Jan Joosse, de vaste repetitor en
pianist/begeleider van het koor die
zich ook nu weer op uitmuntende
wijze van zijn taak kweet, en Gerlieke Aartsen, hobo, die met haar instrument een prachtige kerstsfeer
wist op te roepen. Op het programma stonden naast veel Engelse carols onder andere een Frans kerstlied, gearrangeerd door Eric Jan
Joosse zelf. Ook werden twee koralen uit het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitgevoerd, het werk dat volgend jaar
december door Amicitia ten gehore zal worden gebracht in het jaarlijkse concert in de Burghtkerk. Ook
de zaal mocht zo nu en dan meedoen met een aantal kerstliederen;
dirigent Toon de Graaf was zelfs in
staat om de zaal de 3-stemmige
canon ‘Dona Nobis Pacem’ te laten zingen. De avond werd besloten met ‘I Wish You a Merry Christmas’ dat ook door het enthousiaste
publiek werd meegezongen, waarna een luid applaus aangaf hoezeer
dit uitstapje van Amicitia naar de
kerstliederen door de toeschouwers
werd geappreciëerd.

REACTIE VAN EEN LEZER

10 Nieuwe Meerbode

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

Ons Uithoorn:

‘Mislukken Masterplan
is zegen voor Uithoorn’
Afgelopen
week
berichtte uw krant over het besluit van
Achmea niet te zullen investeren
in dorpscentrum. Gedurende lange tijd hield het College van B&W
ons voor dat we ‘gelukkig moesten zijn’ met de interesse van deze investeerder en moesten we
hun concrete bod afwachten.
Maar nu zijn we terug bij af. De
plannenmakerij rondom het Amstelplein was een gebed zonder
end. De plannen wijzigden voortdurend. Ondergronds parkeren,
bovengronds parkeren, 5.000 m2
winkelgebied, 1.500 m2 winkelgebied. Maar de investeerder, waarover steeds werd gezegd dat we
blij moeten zijn met hun interesse, kwam maar niet over de brug.
Nog voor de zomer was het plan
drie supermarkten en een bejaardentehuis rondom een plein. Voor
Ons Uithoorn had dit niets meer
met het oorspronkelijke Masterplan te maken. Was dit het gezellige dorpscentrum? Ons Uithoorn
ziet het mislukken van het plan
voor het Amstelplein als een zegen voor Uithoorn.
Begin
Al vanaf de vaststelling van dit
plan, in 2010, hebben we dat
in woord en daad duidelijk gemaakt. Niet alleen vanwege de
gebrekkige ruimtelijke uitstraling, maar ook vanwege de economische haalbaarheid. Steeds
was onze boodschap dat er geen
ruimte is voor zoveel extra winkelruimte (5.000 m2 is gelijk aan
twee voetbalvelden!) in Uithoorn.
Laten we dankbaar zijn dat het
plan nooit ten uitvoer is gebracht.
Anders zaten we nu opgescheept
met veel leegstaande winkelpanden en een leegstaande parkeergarage. Vorige week boog de gemeenteraad zich over de ontstane situatie. Wat nu? Met het
college van B&W vinden we dat
een ‘herijking’ moet plaatsvinden
van het Masterplan. Wat ons betreft blijven een aantal belangrijke uitgangspunten overeind, zoals het aaneensmeden van de
twee dorpshelften, het weren van
doorgaand verkeer en een dorps
karakter. Maar hoe zit het met
andere items rondom de inrichting van het gebied?

Nieuw plan
Het college maakte tijdens de
raadsvergadering, vorige week,
duidelijk dat ze graag de ruimte wil om zelf te werken aan een
nieuw plan. De raad heeft het
college die ruimte gegeven. Ons
Uithoorn heeft een pleidooi gehouden om ook belanghebbenden, zoals omwonenden en winkeliers, hierbij te betrekken. Een
soort participatietraject dus. Wij
kregen hiervoor geen enkele
steun. Nu moeten we afwachten
waarmee het college komt.
Echter, wij willen niet op onze
handen zitten totdat het College
haar ei heeft uitgebroed. Daarom
willen wij zelf een participatietraject organiseren. Wij nodigen u
uit onze Facebook-pagina te bezoeken en uw mening te geven.
Wat ons betreft zijn dit een aantal vragen:
Het college ziet géén ruimte voor
een dorpsplein. Wij zijn van mening dat ons dorp wél een dorpsplein moet hebben. Wat vindt
u? Het college wil een levendige winkelstraat, gebaseerd op de
looproute tussen Amstelplein en
Marktplein. Mag die, wat u betreft, doorkruist worden door autoverkeer vanaf de Irenebrug? Of
moet die autovrij zijn? Kiezen we
voor behoud van de Irenebrug
als oprit voor auto’s uit Amstelhoek? Of vindt u dat we die grote hoeveelheid asfalt en bijhorende vangrails beter kunnen verruilen voor iets anders? Mag de
voormalige burgemeesterwoning
blijven? En zou het een goed idee
zijn het beeld van het vooroorlogse oude raadhuis/postkantoor op
de Raadhuisstraat te herstellen?
Moeten we ons best doen ruimte
te vinden voor de weekmarkt? Zo
ja, waar moet die komen?
Vanaf deze week kunt u op onze Facebook-pagina uw mening
geven over bovenstaande vragen. Wij zullen dat betrekken bij
het bepalen van onze inbreng in
de komende discussies over de
inrichting van het Dorpscentrum.
Benno van Dam
Fractievoorzitter, Ons Uithoorn

Salon de promotion bij
Nieuwendijk

Groot uithoorns kerstkoor geeft bij Colijn
Uithoorn - Na 12 weken repeteren, heel veel plezier en gezelligheid
was het dan zover; het optreden van
het Groot Uithoorns Kerstkoor onder leiding van Ferdinand Beuse.
Er werd een tweetal concerten gegeven in het natuurlijk in kerstsfeer
opgemaakte partycentrum van Axel
en Heleen Colijn. Buiten knapperde
het houtvuur, de rode loper lag uit
en honderden kleine lichtjes. Binnen was het warm en gezellig. Uitnodigende zitjes, een kraampje met
Gluhwein en warme chocolademelk
met alles erop en eraan. Een prachig
decor voor het koor, het feest kon
beginnen! Het 60-koppige koor werd
begeleid door live muziek van het

combo van James Pollard en natuurlijk waren de kerstklassiekers ruimschoots vertegenwoordigd in het repertoire maar juist ook de wat onbekendere nummers. Daarnaast nog
een gastoptreden van de Uithoornse
zangeres Michèle Karamat Ali. Wat
een dijk van een stem en wat een
mooie samenwerking met het koor!
Na afloop van de twee concerten natuurlijk nog een gezellig samenzijn in
de bar. Al met al weer een zeer geslaagde onderneming en zeker voor
herhaling vatbaar. Dirigent en organisaror Ferdinand Beuse heeft al
weer plannen voor een nieuw ‘project’ maar die plannen houdt hij nog
even voor zichzelf!

Uithoorn - Nieuwendijk sluit het
jaar weer feestelijk af met Salon
de Promotion. Wie voor 1 januari zijn huidige auto voor een nieuwe Renault inruilt, ontvangt tot maar
liefst €3.000,- extra eindejaarsvoordeel. Deze inruilactie sluit aan op de
‘Oud wordt Nieuw’-campagne van
Renault en Radio 538. Daarnaast
krijgt u tijdens de actieperiode een
exclusieve preview van de nieuwe
Renault Grand Scénic!
‘December is al duur genoeg. Daarom ontvangt de koper van een nieuwe Renault bij ons tijdelijk extra inruilvoordeel, aldus Kees Nieuwendijk. ‘Wie wil weten hoeveel zijn huidige auto waard is, kan dat eenvoudig berekenen op onze website. Het

loont echter om bij ons langs te komen voor de definitieve inruilwaarde, want tijdens Salon de Promotion
zijn we extra gul’.
Clio estate voor de prijs
van een hatchback!
Met Salon de Promotion profiteert
elke bezoeker niet alleen van eindejaarsvoordeel, ook financiert hij
of zij een nieuwe Renault tegen een
zeer scherp tarief en krijgt men de
CLIO ESTATE nu voor de prijs van
een hatchback. De verkoopadviseurs van Nieuwendijk staan voor
elke bezoeker klaar om uitleg te geven over deze zeer voordelige actieperiode of om u een kijkje te laten
nemen in de nieuwe Grand Scénic!
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Van der Wal & Vaneman Fiat-Kia:

Een nieuwe samenwerking
in Aalsmeer

IVN Opmerkzame
Wandeling
De IVN-afdeling De Ronde Venen
organiseerde in 2016 elke maand
een Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er elf wandelingen geweest. En de laatste is nu aan de
beurt. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen.
De route leidt door de Demmerikse
Polder waar altijd iets nieuws te beleven is. De decemberwandeling is
op dinsdagochtend 22 december en
start om 9.00 u. De winter is begonnen en heeft zich al van zijn koude kant laten zien: wat mooi zijn dan
de blauwe luchten met een stralende zon als het vriest. Maar onze Hollandse winter kent ook een zure en
kille kant. ‘Het is waterkoud’ , zeggen we dan. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel
elke maand de veranderingen in de
natuur langs eenzelfde route op te
merken, te zien, te horen, te proe-

ven, te ruiken en aan te raken. Elke
maand vond de wandeling op een
ander tijdstip plaats en op een andere dag in de week. Het gaat om
‘wandelen met aandacht’. Iedereen
die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren. Houd
de lokale media in de gaten, kijk
op de website van het IVN: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn , of bel natuurgids Elza Vis
06-23150498. Lengte: ca 8 km.(2 ½
uur). In 2017 worden er geen opmerkzame wandelingen gehouden.
Er is een groep op Facebook onder
de naam : IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een besloten groep en
je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je ook de berichten kunt
lezen en je kunt een verzoek sturen
als je lid wilt worden. Als je niets wilt
missen van de gebeurtenissen in de
Demmerikse Polder kun je lid worden van deze groep.

Regio - In de komende periode
komt er een nieuw logo op het pand
van Automobielbedrijf D. van der
Wal aan de Witteweg in Aalsmeer.
Dat lijkt heel ingrijpend, maar is een
logisch vervolg op een ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang
is. Je kunt er niet omheen, de automotive-wereld verandert en de rol
van het dealerbedrijf wijzigt, omdat
de manier en beleving van autokopen een andere richting inslaan. Als
automannen in hart en nieren weten Dirk van der Wal en Frank Vaneman dat je daar in mee moet. Automobielbedrijf D. van der Wal heeft
al sinds 1956 een grote bekendheid
als FIAT dealer in Aalsmeer en Uithoorn in zowel personenwagens
als bestelwagens. FrankVanemanAutomotive is al jaren KIA dealer
in Amsterdam en Hoofddorp, maar
in Aalsmeer was er nog geen verkoop afdeling. Van der WAL heeft in
Aalsmeer de ruimte voor zowel verkoop als onderhoud van beide merken. Beide bedrijven werken al enige jaren samen op gebied van Fiat
verkoop. Die samenwerking zal nu
veel intensiever worden en dat gaat
uiteraard gepaard met een nieuwe
bedrijfsnaam: In Aalsmeer kun je

voortaan bij Van der WAL & Vaneman terecht voor de aanschaf van
een Fiat of Kia, zowel nieuw als gebruikt én het erkende merkonderhoud aan uw Fiat of Kia. Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt
van originele onderdelen met merkgarantie, er gebruik gemaakt wordt
van gereedschap ontwikkeld voor
het betreffende merk, de door de fabriek voorgeschreven onderhoudsbeurten worden gehanteerd. Én u
profiteert altijd van scherpe tarieven. Ons team is enthousiast, ambitieus en willen dat iedereen tevreden
naar huis gaat. Bovendien zijn ze
goed opgeleid en getraind. Op basis
van die kennis kunnen wij voor ieder een passende oplossing bieden.
Dat is onderdeel van het uitgebreide dienstenpakket waarin je je als
dealer vandaag de dag moet onderscheiden. Wij zijn er voor de klant. Of
het nu om aanschaf, leasing, onderhoud wij adviseren u graag! In het
nieuwe jaar begroeten wij u graag in
onze showroom of werkplaats. Want
het adres voor FIAT en KIA verkoop
en onderhoud voor Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht is V.D. Wal &
Vaneman, Witteweg 6, Aalsmeer, tel.
0297-325230.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Eksters om de hoek en
in de tuin
trouw voor het leven en zuinig
op het nest dat ze bouwen. Dat
nest gebruiken ze jaar na jaar en
dat knappen ze op met nieuwe
twijgjes en aarde. En heel zorgvuldig voorzien ze het nest van
een dak, zodat de eitjes en jongen veilig zijn voor grote roofvogels. Dat is slim en zorgzaam
van ze.
Mooi zingen is er niet bij. Meestal hebben ze schorre geluiden,
krassen ze maar een beetje. Eksters proberen wel andere vogels te imiteren. Op de voedertafel zijn zij er als eerste bij om
de lekkere stukjes kaas er tussenuit te pikken. Ze stelen eitjes uit het mezenkastje, gewoon
door de opening van de nestkast
met hun snavel een beetje groter te maken. En behalve bessen,
kevers en muizen eten ze ook
kleine vogeltjes. Er zijn dan ook
mensen die een hekel aan eksters hebben. Dan nu iets positiefs. Vroeg in de ochtend speuren ze langs wegen naar aangereden dieren. Ze eten van de
’s nachts gemaakte verkeersslachtoffers en zijn dan echte opruimers. Op schapen en
koeien zitten ze regelmatig parasieten uit de vacht te pikken.
Dat is eigenbelang, maar wel
nuttig. Eksters zijn monogaam,

Best leuke vogels die eksters. Ik
was dan ook blij dat de bomen
met eksternesten niet gesnoeid
werden. Zo’n dertig platanen
werden onderhanden genomen. Maar de twee bomen met
de eksternesten werden niet gesnoeid. Dat drastische snoeien,
dat kandalaberen gebeurde pas
nadat de jongen uitgevlogen waren. Nu zijn de eksternesten om
de hoek verdwenen. Maar de eksters zijn er nog. Ze komen nog
steeds op vaste tijden langs om
als eerste de kaaskorstjes te pikken. Ik vertrouw er dan ook op
dat ze gewoon een nieuw eksternest gaan bouwen in het volgende voorjaar en daar 5 tot 7 eitjes in leggen, waar na ongeveer
drie weken schreeuwerige jongen uitkomen die zingend bedelen om eten. En dan zal ik kaaskorstjes voor de ouders strooien.
Ria Waal

De voorverkoop is weer
gestart
Regio - Nog even en het is alweer
31 december, tijd om het nieuwe
jaar in te luiden. En dat begint traditioneel met afsteken van vuurwerk. Mooi vuurwerk is te koop bij
Golden Flame aan de Genieweg 26
in Mijdrecht. Onze merken Pyrostar,
Magnum Series en Black Dragon
staan garant voor mooi, betaalbaar
vuurwerk van hoogwaardige kwaliteit. Ook dit jaar hebben we zeer
veel nieuwe artikelen in ons assortiment. Naast veel nieuwe flowerbeds
is ons assortiment uitgebreid met
diverse nieuwe pakketten, pijlen,
veel fop en schets vuurwerk voor de
kleintjes en nieuwe fonteinen. Daarnaast hebben we diverse Thunderkings scherp geprijsd in ons pakket; dit artikel is vooral bij de jeugd
een zeer populair item. U kunt bij
ons ook terecht voor de wensballon,
de vuurwerkklem en de vuurwerkbrillen want veiligheid staat voorop. Het lichtere vuurwerk, categorie
1, kan nu al gekocht en afgestoken
worden. In onze webshop, www.
goldenflame.nl, kunt u ons complete assortiment bekijken. Er zijn veel
filmpjes te bekijken, zo ziet u wat u
koopt. Bestelt u tijdens de voorverkoop, tot en met 28 december, dan
profiteert u naast alle aanbiedingen
ook van gratis vuurwerk. Nog een
voordeel van vooraf bestellen is dat
u gegarandeerd de artikelen krijgt
die u bestelt. Koopt u tijdens de verkoopdagen dan bestaat de mogelijkheid dat bepaalde artikelen uitverkocht zijn.

Computerles
Bibliotheek te Mijdrecht
Windows 10: Acht lessen te beginnen op 23 januari en 22 maart. Bestandsbeheer: Vier lessen te beginnen 25 januari en 23 maart. Tabletcafé: Iedere laatste maandagmiddag van de maand. Rabo Internetbankieren: Een les te beginnen op
24 februari en 28 april.
Buurtnest in Uithoorn
Windows 10: Acht lessen te beginnen 31 januari en 20 maart

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Alle computerlessen in Mijdrecht
zijn van 10.00 tot 12.00 uur Alle lessen in Uithoorn zijn van 13.30 tot
15.30 uur. De inloopmiddagen in

Verse Thaise loempia’s
Tijdens de 3 verkoopdagen kunt u
bij ons ook terecht voor heerlijke,
vers gemaakte Thaise loempia’s.
Wilt u een groot aantal loempia’s
bestellen, laat dit dan vooraf aan
ons weten.
Wafels voor Stichting
Haarwensen
Op 30 december worden er bij ons
ook wafels verkocht ter ondersteuning van stichting Haarwensen.
Stichting Haarwensen zorgt ervoor
dat kinderen die door een medische
behandeling, of andere oorzaak,
kaal zijn geworden een pruik kunnen dragen van echt haar.
Onze locatie is zeer gemakkelijk te
bereiken. De Genieweg 26 ligt aan
de industrieweg en ons adres biedt
voldoende
parkeergelegenheid.
Voor meer acties, houdt onze website www.goldenflame.nl of onze facebookpagina
https://www.facebook.com/VuurwerkGoldenFlame/
in de gaten.
Onze reguliere openingstijden zijn
van maandag t/m vrijdag 7.00 tot
16.30 uur. Zaterdag 24-12-2015 zijn
we geopend van 7.00 tot 12.30 uur.
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur
Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad

Mijdrecht zijn elke maandag- en
woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur. Iedereen die problemen
heeft met laptop of tablet kan dan
hulp krijgen. De inloop op 16 en
18 januari ziet SeniorWeb DRV als
open dagen. Middels diverse demo’s wordt dan wat dieper ingegaan op specialiteiten die laptop’s
en tablets te bieden hebben.
Verder overweegt het bestuur de inloopmiddagen, na het eerste kwartaal 2017, ook te gebruiken voor individueel lesgeven. Voor informatie
en aanmelden 0297-282938 of 06
5345 4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Meer info vindt u op www.seniorwebderondevenen.nl

Koetjes en kalfjes
Participatie maatschappij,
een leuke kreet die door de politiek
is ingevoerd. Klinkt prachtig, maar
vrijwel iedereen begrijpt natuurlijk
dat het een andere manier is om te
zeggen, we kleden de verzorgingsstaat uit en laten de Nederlandse
polder-leeuw in zijn hemdje staan.
Want het zijn de mensen die door
leeftijd, of beperking/ziekte niet
meer kunnen participeren die de
rekening betalen. Denk zelf maar
eens eerlijk na, iedereen kent wel
iemand in de omgeving met een
lichamelijke of geestelijke beperking, of iemand die langdurig ziek
is, of te oud om nog zelfstandig
het huishouden of de boodschappen te doen. Denk maar eens aan
die persoon en bedenk dan hoelang het geleden is dat je die persoon hebt geholpen met de ramen
lappen, of boodschappen doen.....
meestal is het antwoord daarop
lang geleden, want als iemand ouder wordt, of door ziekte of ongeval beperkt raakt staan de familie
en vrienden de eerste maanden
vaak wel klaar. Soms zelfs overdreven (opstellen in rijen van 3). maar
na het verstrijken van de maanden,
worden die rijen kleiner, gaat iedereen weer verder met zijn eigen
drukke leven. Waar eerst werd gezegd, nee dat doen wij wel, denk jij
maar aan je gezondheid. Zijn deze
mensen uiteindelijk weer op zichzelf aangewezen. Zijn ze ineens beter? Of minder beperkt? Of minder
oud? Nee, zeker niet, is er ineens
hulp vanuit de overheid? Hahahaha nee, dat was vroeger. Nee, in de
participatiesamenleving is het ieder voor zich, met de meute blijven meelopen, als je dat niet meer
kan val je buiten de boot en doe je
niet meer mee.
Doe democratie
Op zich niet zo vreemd dat de
term “participatiesamenleving” ingevoerd door een VVD kabinet afkomstig is uit het bedrijfsleven. De
betekenis volgens het kabinet als
je het in plaats van over bedrijven,
over personen hebt klinkt als volgt:
“Een participatiesamenleving of
doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan
verantwoordelijkheid neemt voor
zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt”. Een cruciaal woordje
in deze omschrijving is het woordje KAN, want wie bepaalt er of je in
staat bent om die verantwoordelijkheid zelf te nemen? Want was
het altijd al niet zo, dat als je voor
jezelf kon zorgen je niet in aanmerking kwam voor zorg? Een zorgvraag ontstaat wanneer een individu niet meer in staat is om voor
zichzelf te zorgen. Dus als je niet
voor jezelf kan zorgen, kan je aankloppen bij de overheid net als altijd? We betalen tenslotte allemaal
belasting zodat de overheid onder
andere dit soort taken kan opvangen zodat er in onze verzorgingsstaat niemand buiten de boot valt.
Onze voorouders hebben dit allemaal prima opgebouwd na de
tweede wereld oorlog toch?
Gratis werken
nee....helaas zo werkt het niet.
Mocht het zijn dat men schoorvoetend moet toegeven dat iemand dan echt niet meer in staat
is om volledig te “participeren” dan
moet dat door een ander binnen
het netwerk of familie van die persoon worden opgevangen. Dan
moet dus een ander participeren
om te zorgen dat de desbetreffende persoon niet buiten de boot
komt te vallen. Daarmee wordt
dan bedoeld dat bepaalde zorgtaken (waar mensen normaal voor
studeren) huishoudelijke taken, zoals schoonmaak of boodschappen
of vervoer naar therapie of ziekenhuis niet meer door professionals
maar door het netwerk van deze
persoon moet worden opgevangen. Want participeren doen we
samen! Eigenlijk bedoeld de overheid hiermee, sorry wij betalen er
niet meer voor, regel het maar lekker zelf! Als je het kan betalen huur
je iemand in, kan je dat niet hopen we dat je een grote familie en
vriendenkring hebt. En heb je dat
niet, jammer joh....
Asociale samenleving
Helaas is het een feit dat we in
een maatschappij leven waar sociaal gedrag van een individu vaak
steeds verder te zoeken is. Waar
vroeger iedereen wist wie zijn buren waren en hoe en wat er in een
buurt gebeurde, (met een touw-

tje uit de brievenbus) is nu iedereen druk en vooral online heel sociaal. Maar verder eigenlijk vooral asociaal en vooral heel druk met
zichzelf. Iedereen vind het natuurlijk wel een schande dat een ander
niet voor zijn of haar ouders zorgt.
Dat er op Facebook stond dat een
buurman vervuild in huis gevonden werd, of een bejaarde man al
enkele jaren dood in huis lag. Allemaal schande natuurlijk en dat had
nooit mogen gebeuren! Tijd voor
een Facebook actie, stille tocht of
minimaal 1 minuut stilte! Om vooral het blijk bekende Bners bij Humberto en Pauw niet te vergeten.
Maar als je vraagt wat iemand zelf
doet om sociaal te participeren om
de participatie samenleving van
dit kabinet vorm te geven, heeft
men het natuurlijk al druk genoeg
met werk en studie, sport, vakantie en eigen gezin en nu even absoluut geen tijd. Misschien later
in het jaar als het wat rustiger is.
Nu moet iemand anders dat maar
“even” doen.
verdrinken
Intussen krijgen steeds meer ouderen en mensen met een handicap
of chronische ziekte te horen dat
ze niet meer in aanmerking komen
voor ondersteuning in de huishouding, of zelfs sommige vormen van
zorg. Er wordt dan aangegeven dat
men in de participatiesamenleving
eerst zelf moet kijken wat er in “het
netwerk” van familie en vrienden
kan worden geregeld. Nu is het zo
dat in Nederland intussen 1 op de
3 volwassenen alleen woont. En de
meeste gezinnen bestaan uit twee
verdieners aldaar niet met kinderen. Deze mensen hebben allemaal
te maken met sociale druk zowel
zakelijk als privé. Daar komt nog bij
dat het netwerk van ouderen en/
of iemand met een handicap vaak
in rap tempo afneemt. Als dan
ook de druk op dit kleine netwerk
wordt gelegd om verzorgingstaken op zich te nemen, zal ook dit
laatste beetje sociaal contact, de
boei waar deze mensen zich aan
vasthouden in veel gevallen wegvallen. Het resultaat is dat deze ouderen of gehandicapte buiten de
boot valt en verdrinkt.
Opgelost toch?
Ik weet nu dat veel mensen denken, dat zal allemaal best wel meevallen. Dan neem je toch een hulp
in de huishouding en boodschappen kan ook via Albert, eten kan
je bestellen via tafeltje dek je, en
naar je therapie of ziekenhuis met
openbaar vervoer of taxi. Opgelost
toch? Inderdaad, opgelost voor
een klein deel van de groep waar
het om gaat. Veelal welgestelde
ouderen die in het verleden (vaak
door hard werken) kapitaal hebben opgebouwd. Maar hoe zit het
dan met de groep ouderen die ook
hard hebben gewerkt en belasting hebben betaald en geen kapitaal hebben opgebouwd? En de
mensen die (buiten hun schuld) arbeidsongeschikt zijn geworden of
met een handicap zijn geboren en
niet kunnen “participeren” in onze
prestatie-maatschappij ? Voor deze groep is het al moeilijk genoeg
om het hoofd (mentaal en financieel) boven water te houden. Een
hulp in de huishouding, bezorgdienst voor boodschappen of een
dure bezorgmaaltijd behoord echt
niet tot de mogelijkheden als je alleen AOW of een WIA/IVA (vroegere WAO) uitkering hebt. Deze mensen raken in deze participatiemaatschappij langzaam in een isolement, in plaats van te participeren
raakt hun woning, vervuild, word
therapie stopgezet, voeding eenzijdig en vereenzaamd deze persoon. Totdat ineens het netwerk
even heel groot wordt vanwege een Facebook actie, omdat het
schandelijk is dat dit heeft kunnen
gebeuren in Nederland.....Onze
ooit trotse poldermodel, de verzorgingsstaat waar iedereen een kans
had, en de sterke een schouder boden aan de zwakke verdrinkt in het
drijfzand van de klasse en prestatie maatschappij, duizenden maatschappelijk werkers en zorgmedewerkers zijn de afgelopen jaren op
staat komen te staan. Helaas zijn
we hard op weg naar een systeem
waar je zonder geld geen zorg
meer krijgt zijn intrede doet. Dat
de verzorgingsstaat door misbruik
is uitgehold, dat het daardoor onbetaalbaar is geworden is duidelijk. Maar pak het probleem dat bij
de oorzaak en de wortel aan. Maar
laat niet de zwakste in de samenleving de dupe worden!
JWK
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SAS’70 Meisjes B
Winterkampioen!

Kerstkaarten is een feestje
geworden

Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 17
december, was het al vroeg druk in
de Proosdijhal in Kudelstaart. In een
rechtstreeks duel tegen Oradi MB
werd uitgevochten wie van de teams
zich winterkampioen mocht noemen
in de 2e klasse. De toeschouwers
werden getrakteerd op een zinderende pot volleybal. De teams waren
echt aan elkaar gewaagd en setstanden van 24-26 verschenen op het
scorebord. Uiteindelijk trok SAS’70

Uithoorn - 68 personen zijn afgekomen op de klaverjasinstuif bij
Legmeervogels afgelopen zondag
18 december 2018. Deze dag is de
vervanger van de laatste vrijdag van
de maand. dit is namelijk de dag dat
er bij Legmeervogels wordt gekaart.
ook op deze zondag waren er weer
de overheerlijke hapjes welke worden aangeboden door Keur Slager
Bader, in Uithoorn te vinden in het
winkelcentrum Zijdelwaard. Tussen
de vele hapjes door is er ook echt
gekaart. een 4-tal ronden zijn er gespeeld. Er was een persoon met heel
veel pech deze middag en dit is Willem Boer. Ondanks deze grote pech
heeft hij toch nog 5103 punten bij
elkaar geschraapt.
bijna toch nog 1276 punten per ronde. Dan de hoogste partij Marco
Huel en Mia Kenters 2120 punten.
Als er een hoogste partij is dan is er
ook een laagste partij. Deze is behaald door het koppel Marjan Duikersloot en Gijs Brozius 793 punten of waren het puntjes? Deze keer
was er ook een marsenprijs. Isabel-

aan het langste eind. Een overtuigende 4-0 winst zorgde ervoor dat
ze de medailles en bloemen in ontvangst mochten nemen. In januari
zullen de meiden uitkomen in de 1e
klasse. Mocht je geïnteresseerd zijn
in volleybal dan kan je altijd vrijblijvend 3x meetrainen. De jeugd (6 t/m
17 jaar) traint op de dinsdagavonden van 18.00-19.30 uur in sporthal
de Scheg. De eerste training is weer
op dinsdag 10 januari.

Staand van l. naar r.: Sacha Burg, Bobbi Linthorst, Nathalie Vaphiadis, Renske
Kooijman, Gitta Jacob Zittend van l. naar r.: Chris van Luyn, Charlotte Arends,
Joya Koehler

Open Keezkampioenschap
van Uithoorn viert lustrum
Uithoorn - Team Samen Sterker organiseert samen met de Club van
100 van Legmeervogels op vrijdagavond 17 februari 2017 voor de vijfde keer het jaarlijkse open Keezkampioenschap van Uithoorn voor
koppels. Net als voorgaande jaren
stelt voetbalvereniging Legmeervogels haar clubhuis aan de Randhoornweg hiervoor weer gratis beschikbaar. En ook nu gaat de hele
opbrengst naar het goede doel. Of
beter gezegd: twee goede doelen,
want in februari gaat een deel van
het geld naar het OWDEC project in
Zambia en de rest naar Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn.
Titel
De titelverdediger zullen een lastige avond beleven, want nog nooit
won een team twee keer het kampioenschap. Welk team zich in
2017 straks Kampioen van Uithoorn
mag noemen, is dan ook een open
vraag. Natuurlijk gaan de deelnemers voor de winst, maar bovenal staat dit evenement in het teken
van een avondje 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 uiterlijk op zondag
12 februari om 0.00 uur of eerder als
het maximale aantal deelnemers is
bereikt. Dat laatste is zeer aannemelijk, omdat er op dit moment al
meer dan 70 teams zich hebben ingeschreven. Het ziet er dus naar uit
dat dat de inschrijving, net als vorig
jaar, ruim voor 12 februari zal sluiten. Er is nu nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar het is zaak
om je snel op te geven als je tenminste verzekerd wilt zijn van deelname, want vol is vol!
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 (www.
facebook.com/TeamSamenSterker). 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 formulier en
inschrijfgeld 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).
Goed doel
Een deel van de opbrengst van deze avond, namelijk 2.000 euro, gaat
naar het kleinschalige maar prachtige OWDEC project in Zambia. Van
dit geld kan daar een volledig huis
worden gebouwd waarin een aantal kansarme mensen uit de sloppenwijken van Lusaka zullen worden gehuisvest. De woning is inclusief 2 hectare grond en zal deel uit
gaan maken van een boeren community onder leiding van Zuster
Chizo Chedu. De nieuwe bewoners
zullen met de al in het project participerende werknemers, het land
gaan bewerken en zijn daardoor
in staat om een menswaardig bestaan op te bouwen. Enkele leden
van Team Samen Sterker hebben al
heel lang contacten met Zambia en
hebben dit project van Zuster Chizo Chedu ook persoonlijk bezocht
en omarmd. Team Samen Sterker en
de Club van 100 zijn er 100 procent
van overtuigd dat dit geld zeer goed
terecht komt.
De rest van de opbrengst wordt geschonken aan Kinderboerderij de
Olievaar. Daarmee steunt Team Samen Sterker en de Club van 100 van
harte het initiatief van een groep
vrijwilligers om kinderboerderij de
Olievaar in Uithoorn te laten voortbestaan.

Slottoernooi Boule
Union Thamen
De Kwakel - Op de zondag voor
Kerst wordt traditioneel het Slottoernooi petanque van Boule Union
Thamen gespeeld. Het is het laatste
clubtoernooi van het jaar en wordt
altijd gevolgd door een gezamenlijke maaltijd, die altijd wat culinaire
trekjes heeft. Aan het toernooi namen 22 leden deel en na drie partijen melee, waarbij de spelers elke partij met anderen en tegen anderen speelt. Tweeentwintig deelnemers betekent dat er naast acht
doubletten ook twee tripletten zijn.
Het weer was uitstekend om buiten
te spelen en na de drie partijen kon
de eindstand opgemaakt worden.
Dat resulteert dan in een individueel
klassement op basis van het aantal
winstpartijen en het puntensaldo.
Het gebeurt niet vaak, maar deze
keer waren er zes speler/speelsters
die ongeslagen bleven. Ook redelijk
uniek in de historie van de vereniging was het aantal deelnemers dat
niet tot een overwinning kwam (6).
De toptien van het klassement waren:
WS
1 Jelle Pekelharing
3 29
2 Greet Atanes
3 24

3 Rinus Meijers
3 23
4 Hans v/d Wal
3 21
5 Tine Siegel
3 20
6 Alfonso Atanes Limia
3 18
7 Günther Jacobs
2 10
8 Hein Bloemers
27
9 Eef Krijtenberg
21
10 Gerty Meijers
20
Als soort time-out tijdens het diner werden aan de winnaars van
de clubkampioenschappen en clubcompetities de prijzen uitgereikt.
De clubkampioenen waren: Tête-àtête: Ina Hoekstra. Doubletten: Ria
van Beek en Joan van Rekum. Jokercompetitie: Hans v/d Wal. Winnaar ranglijst clubtoernooien: Ina
Hoekstra.
Voor wat betreft de clubtoernooien
is het even rustig. Het eerst volgende clubtoernooi is het Kouwe Klauwentoernooi op 29 januari 2017. Intussen spelen de leden gewoon
door op de dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag. Wilt u
meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze website www.buthamen.nl of neem contact op met Henk van Rekum, tel.
0297-565377, email redactie@buthamen.nl.

Eerste prijs voor De Kajuit
bij tafeltennis
Uithoorn - Op 17 december jl. werd
het schooltoernooi tafeltennis gehouden voor de basisscholen in Uithoorn. De organisatie was wederom in handen van tafeltennisvereniging VDO. De Kajuit was vertegenwoordigd door maar liefst 4 teams,
waarvan 1 meidenteam. Er werd
een mooie strijd gevoerd tussen de
teams en dit leverde prachtige duels
op. De strijd werd zowel bij de jon-

gens als bij de meisjes gewonnen
door De Kajuit. De 2e plaats bij de
jongens was tevens voor De Kajuit.
Het winnende jongens team bestond uit: Nout, Carl en Jeremi. Het
winnende meisjes team bestond uit:
Alana, Fee en Tessa. De 2e plaats
bij de jongens was voor: Max, Kevin
en Rens. Het was een geslaagde en
leuke middag met een prachtig resultaat voor De Kajuit.

la v d Giessen ging met deze prijs
huiswaarts. 6 marsen heeft zij bij elkaar gespeeld. Dan gingen de overige prijzen naar Dre Verhoef 6718
punten goed voor de 11e plaats.
Werner Thum is 10e geworden met
6782 punten. De 9e plaats is gegaan
naar Isabelle van de Giessen 6900
punten. Linda Streefkerk is 8ste geworden met 6913 punten. Maus de
Vries is met zijn 6918 punten 7e geworden. 7128 punten voor Els de
Vries is goed voor de 6 plaats. Dan
de top 5. 7314 punten is goed voor
de 5e stek. Marco Huel viel deze eer
te beurt. Dan de nummer 4 Cees
Kuyper met 7330 punten. Op de 3e
plaats is geëindigd met 7458 punten Ria Verhoef. 2 is geworden Joke
Veenhof met 7510 punten. En de
grote winnaar van het kerst klaverjassen bij Legmeervogels is geworden Thomas Verkerk met…… 7750
punten
De eerst volgende klaverjasavond is
in 2017 enwel op vrijdag 27 januari
2017. Aanvang is zoals gebruikelijk
dan 20.01 uur.

Legmeervogels handbaldames winnen van VOC
Uithoorn - De laatste zaalwedstrijd
van 2016 tegen VOC, de nummer
9 van de competitie. Bij winst zouden we eventueel op kunnen schuiven naar een derde plaats in deze
1e klasse.
Het begin was echter voor de dames uit Amsterdam Noord. We hadden moeite met hun cirkelloopster en kwamen aanvallend er niet
echt doorheen. Onze schoten werden onschadelijk gemaakt door de
goede keepster van VOC en zo liepen de dames in de shirts van MainEnergie lange tijd achter de feiten aan. Het moest dan komen van
het snelle spel van Legmeervogels
en gaandeweg de 1e helft werd dit
wapen veelvuldig ingezet. 5 breaks
op rij zorgden voor een kleine voorsprong voor de thuisploeg. Even
bleef het verschil op 1 punt hangen,
maar toen ook de schoten uit de
tweede lijn dusdanig zuiver waren
dat de keepster er geen vat op had
liepen de Uithoornse dames weg

naar een 14-11 ruststand. De tweede helft speelde het team beter. Veel
meer variatie in de aanval zorgde
voor voldoende schotkansen, maar
die werden helaas in het begin niet
afgemaakt, al zat daar wel veel pech
bij. Maar de verdediging stond ijzersterk en de VOC dames gingen zich
er behoorlijk aan ergeren. Toen Legmeervogels ook nog eens ging scoren en weer op snelheid ging spelen liep het verschil behoorlijk op.
Mooie aanvallen volgende elkaar
op en de verdediging stond ijzersterk. Dat leverde de tegenstander ook nog enige strafworpen op,
maar die werden door de keepster
van de thuisploeg 4x op rij onschadelijk gemaakt. Uiteindelijk werd de
eindstand 28-19 in het voordeel van
Legmeervogels. Een keurige vierde
plaats is nu halverwege de competitie de stand op de ranglijst. In 2017
is de eerste wedstrijd een thuiswedstrijd tegen Valken, op 8 januari om
12:15 uur in de Scheg.

Vijfde Jeu de Boules
Toernooi 2016

Meisjes E-jeugd van KDO Handbal

Scoren voor Serious Request
De Kwakel - Op zaterdag 17 december hebben de meisjes van de
E-jeugd van KDO Handbal 402,50
ingezameld voor Serious Request.

Lynn en Noor van de E2 hebben de
actie samen bedacht. Ze hoorden
van het Glazen Huis in het Jeugdjournaal en kwamen op het idee om

te handballen voor dit goede doel.
Er werden sponsorformulieren gemaakt en alle meiden gingen fanatiek op zoek naar sponsors. Er kon
gesponsord worden per doelpunt of
met een vast bedrag.
Afgelopen zaterdag was het dan
zover! De E3 reisde al heel vroeg af
naar Lelystad om daar om 9.00 uur
te spelen tegen Lelystad E2. KDO
won heel mooi met 12-7! ’s Middags was het de beurt aan de E2. Zij
speelden om 13.30 uur tegen Havas
E2. Het was een moeilijke wedstrijd

voor de meiden van KDO. Uiteindelijk verloren zij net aan met 5-6. Gelukkig toch 5 doelpunten gescoord
voor het goede doel!
De meiden van de E1 hadden dit
weekend geen wedstrijd maar hebben ook hun steentje bijgedragen!
De meiden zijn heel trots dat ze
402,50 hebben opgehaald en hiermee veel zieke kinderen gered kunnen worden! Er kan nog steeds gedoneerd worden via de actiepagina: https://kominactie.3fm.nl/actie/
handbal-kdo

De Kwakel – Donderdag 15 december 2016 organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules club “Het Wilgenhofje” De Kwakel, het vijfde Jeu
de Boules Toernooi, dat gesponsord
word door Kwaliteitsslagerij Eijk en
Veld, een hoofdprijs een gourmetschotel voor vier personen, 10 waardebonnen die bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen worden, en een
poedelprijs. Het was droog en er deden 19 leden mee. Er werden drie
ronden gespeeld met onderling veel
strijd, en goede winnaars. De eerste prijs een mooie Gourmet schotel voor vier personen werd gewonnen door Jan Bartels 3+16. de waardebonnen werden gewonnen 2e Rie
Hoogerwerf 3+15, 3eAnneke Koeleman 3+11, 4eAnnie de Jong 2+12,

5e Ben Koeleman 2+8, 6e Thera
Winter 2+5, 7e Mien de Jong 2+2.
8e Andre de Jong 2+1. 9e Maarten
Plasmeijer 2+1, 10e Mien Breuren
1-3, 11e Marta Wijfjes 1-3, 12e Joke
v.d. Wal 1-3.
De overige prijzen waren voor 13e
Arie vd Hoorn 1-4, 14e Anno v.d.
Wal 1-5, 15e Lien Kouwenhoven
1-5, 16e Tiny Wijnkoop 1-6. 17e Wil
Kennis 1-7. 18e Tiny Rentenaar 0-9.
19e Corry Verlaan 0-19, dit was een
mooie Kerst gedachte.
De Organisatie Jeu de Boules club
“Het Wilgenhofje” De Kwakel kan
weer terug kijken op een zeer geslaagd Toernooi. Het volgende Toernooi zal gehouden worden, 5 januari 2017, met als sponsor Keurslager
Gert Stronkhorst.
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geslaagd evenement
Uithoorn - In het weekend van 17 en 18 december organiseerde de
winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard met het oog op de
feestdagen een even ‘passend’ als feestelijk evenement met als naam ’Proef de
Kerst’, Op zaterdag stond dit Vanaf 12 uur in het teken van heerlijke culinaria
waar de foodwinkeliers - maar ook een enkele ‘non-fooder’ - het beste van
hun producten lieten zien en proeven. Het was het neusje van de zalm zoals
dat wordt uitgelegd. Zo hebben de talrijke bezoekers die op het gebeuren
afkwamen dit ook ervaren en genoten van het gevarieerde aanbod aan hapjes.
De winkels die hun producten presenteerden hadden dat gecombineerd met
een gezellig aangekleed kraampje of stalletje op het plein voor de Jumbo. Hier
werkten ook de supermarkten en de horeca van het winkelcentrum aan mee.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn had zich hierbij aangesloten en onder de
slogan ‘Heel Dagmar bakt’ garneerde (versierde) zij vanaf 15.00 uur bij een
van de kerstkramen onder de nodige belangstelling een heerlijke kersttaart
van twee lagen voor 30 personen. De ingrediënten en de voorgebakken cake

waren door Bakkerij Hulleman ter beschikking gesteld. Om ongeveer 16.30 uur
werd de taart bij opbod verkocht, waarbij er helaas nog maar weinig klanten
waren, maar wel winkeliers die meedongen. Rinus Verheggen van Zijdelfleur was
de hoogste bieder met 50 euro en mocht de taart meenemen. Het geld gaat naar
het goede doel, in dit geval de Voedselbank Uithoorn/De Kwakel wat goed past
in deze ambiance. Op deze zaterdag was er ook aan de kinderen gedacht die in
hun’ eigen hoekje’ spelletjes konden doen onder begeleiding van twee ‘kerstelfjes’.
Zondag kreeg het evenement een vervolg, zij het met een andere insteek. Meer
kerstfeestgericht met allerlei leuke activiteiten, een kerstkoor dat liederen ten
gehore bracht en wie dat wilde kon op de foto met Olaf & Elsa. Voor de kinderen
was het pret met Lumi & Lucie, de hulpjes van de kerstman die er natuurlijk
ook was net zoals een bijbehorende kerststal. Al met al was het een bijzonder
geslaagd evenement dat naar meer smaakt. Dus volgend jaar weer?... Namens
alle ondernemers van het winkelcentrum prettige kerstdagen toegewenst en een
succesvol maar vooral gezond 2017. Bedankt voor uw klandizie en het in hun
gestelde vertrouwen. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!
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Lorena Wiebes pakt
tweede NK titel in 2016

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Alweer de laatste zitting
van de tweede competitieronde bij
Hartenvrouw. Dat betekent promotie voor de bovenste vier paren in
de B-lijn en degradatie voor de laatste vier paren in de A. Maar eerst de
uitslag van deze zitting. In de A-lijn
gelegenheidspaar Kitty van Beem &
Reina Slijkoord op één met 66,25%.
Een gedeelde tweede en derde
plaats waren er voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar en Ina Melkman & Jetty Weening met 58,68%.
In de B-lijn gingen de eerste drie
plaatsen naar Ria Verkerk & Ineke
van Diemen met 61,61%, Tini Geling & Paula Kniep met 58,63% en
naar Cathy Troost & Tineke Staps
met 57,44%. Ondanks deze mooie
score was dat voor Cathy en Tineke
net niet genoeg om te promoveren.
Zij eindigden bij de totaaluitslag van
de zes gespeelde ronden op de vijfde plaats. Promotie was er wel voor
Annet Roosendaal & Rini Tromp, Ria
Verkerk & Ineke van Diemen, Trudy
Fernhout & Cisca Goudsmit en op
de vierde plaats Tiny Geling & Paula

Kniep. Gefeliciteerd dames. En dan
de paren die voor bovengenoemde
dames plaats moeten maken: Nel
& An, Thea & Elly, Bep & Hans en
Ted & Alice gaan een rondje in de
B spelen.
Natuurlijk mag ook de top-drie in
de A-lijn niet ontbreken. Niet geheel
verrassend bestond die uit Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar, Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw
en Geke Ludwig & Margo Zuidema.
Als dit stukje in druk verschijnt hebben we ook de kerstdrive alweer
achter de rug. Dat wordt vast weer
supergezellig. Men kleedt zich ervoor, er zijn drankjes en hapjes en
er heerst een warme kerstsfeer. Een
mooie manier om de kerstdagen
in te luiden, want de eerstvolgende speelmiddag is op 3 januari 2017
(ja…2017, wen er maar aan) voor
de derde zitting van de laddercompetitie. Dus voor hen die dit lezen:
namens alle Hartenvrouwen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een mooi begin van 2017
gewenst!

Weer topscore voor
Tineke & Anke
Uithoorn - Maandag 12 december
werd de derde zitting van de derde parencompetitie bij de BVU gespeeld. De dagscore was weer eens
voor Tineke van der Sluijs & Anke Reems (65,5%) in de B-lijn. Ook
Marjan & Ben (64,92%) en Corry Frank & Rob Fasten (61% rond)
scoorden hoger dan alle A-lijners.
Na 3 van 6 zittingen staan Tineke &
Anke fier aan kop (64,5%), gevolgd
door An & Bert Pronk (59,35%) en
Marjan & Ben (57,33%).
De A-lijn werd gewonnen door
Lambert Koeter & Huib van Geffen
met 60,42%. Monique Verberkmoes
& Jan van Beurden werden tweede
(58,33%) en Helma Rapp-Jonkers &
Theo Vermeij derde (56,25%). Halverwege deze competitie gaan Lambert & Huib aan de leiding (59,95%),
gevolgd door Wim Baars & Marcel

Dekker (56,19%) en Monique & Jan
met 55,15%. Volgende week is er de
feestelijke Kerst-drive en tweede
kerstdag bridgen we niet. De derde parencompetitie, vierde zitting,
wordt gespeeld op maandag 2 januari 2017. De BVU wenst al haar ‘volgers’ prettige feestdagen.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

De Multi kan een leuk bod
zijn bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 15 december speelden de leden van deze
club, de tweede zitting van de derde competitieronde in het Buurtnest. Het was de laatste zitting dit
jaar, want volgende week wordt de
jaarlijkse Kerstdrive in de Strooppot
gehouden met een heerlijke lunch.
Daarna wordt er twee weken niet
gebridget.
A lijn
Omdat er nogal wat mensen door
ziekte of vakantie afwezig waren,
moesten een aantal bridgers met
een “vreemde” partner spelen. Snel
even over de biedingen overleggen
mensen. Een van die biedafspraken kan de Multi zijn. Een zeskaart
in de hoge kleur maar geen opening wil wel eens een stoorzender
zijn voor de tegenpartij. Voor Grace
en Wies in de A-lijn was dit toevallig een gunstige afspraak. Bij spel 1
en 3 openden zij in noord/zuid beide
keren met 2 ruiten (Multi) en zette
de partner van de tegenpartij d.m.v.
doublet voor het blok. De daarna door oost/west geboden schoppencontracten gingen toen gedoubleerd 2 down. Dat was twee keer
een 100% score voor dit paar. Spel
24 was een mooi spel voor bridgeparen die het bieden goed onder
de knie hebben. Er zat zeven sans
in. Het hoogst bereikbare bod met
1520 punten. Greet & Henk hebben dit contract uitgeboden en gemaakt! Jammer Leny & Willy, die
daarom een 0 hadden. Er zat ook
een 7 hartencontract in, maar zo’n
contract levert minder punten op en
Ria & Wim stopten helaas bij 6 harten. Andere paren hebben de slem
niet uitgeboden.

B lijn
eerste te eindigen met een score
van 64,58%. Spel 16 was een spel
waarbij heel divers geboden en gespeeld werd. Henny & Lucas boden 6 harten (klein slem), doch behaalden het niet. Jan & Lyda boden 3 sans en scoorden +4 (groot
slem)! Een sans atout contract was
bij dit spel het beste bod. De andere paren behaalden 3 sans +2 of +3.
Ook 6 ruiten zat er in, maar juist deze lange kleur is mooi voor het spelen van sans. Nu nog uitbieden! Bij
spel 6 is door Ria & Joop een klein
slem (3 sans +3) gehaald door de
lange klaverenkaart. Bij een juiste
uitkomst zat het er niet. De andere paren boden ruiten of klaveren.
Een ruitencontract ging in ieder geval down, een 5 klaverencontract is
nog net gehaald door Miep & Madelon. Maar ook hier was sans dus
weer, mits een dekking in de overige kleuren, het beste bod.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Aja & John
3. Greet & Henk
B-lijn
1. Ria & Joop
2. Ada & Roelie
3. Miep & Madelon

72,50%!!
59,72%
54,17%
64,58%
60,00%
56,25%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog meer
enthousiaste leden. Geef u op bij
onze secretaris 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.

Nieuwjaarsduik 2017 bij
Michiel de Ruyter
Regio - Komend jaar zal er op 1 januari weer een nieuwjaarsduik bij
U.R.K.V. Michiel de Ruyter worden
georganiseerd. Dit jaar zijn er ook
weer wat prijzen te verdienen voor
de deelnemers die in het meest originele kostuum te water gaan.
De deelname staat open voor iedereen. Dus wil je het nieuwe jaar
op een frisse manier inluiden dan
ben je van harte welkom op 1 januari 2017 op de Amsteldijk- Zuid
253 in Uithoorn. De inschrijving op
1 januari start om 11.30 uur. Na de

warming up is dan om 12.30 uur de
nieuwjaarduik. Deelname kost 2,50
euro, inclusief consumptie en de inmiddels bekende nieuwjaars Unox
duikmuts.
Muts en schoenen verplicht dragen
tijdens duik. Uiteraard kun je via
voorinschrijving nu al een plek reserveren. Stuur dan een mailtje naar
secretaris@mdr.nu
Zelf niet springen maar wilt u wel
een frisse neus halen, om te kijken
bent u ook van harte uitgenodigd.
www.mdr.nu

Finale PK 3 banden A poule
Regio - Afgelopen weekend was
het de beurt aan onze hoogste categorie driebanden spelers om te
strijden om de titel PK driebanden
A. Dit alles vond plaats in het dorpshuis in de Hoef bij de Springbok. De
deelnemers Bert Loogman, Henk
Doornekamp, John Vrielink, Theo
Valentijn, Paul Huzemeijer en Paul
Schuurman maakten er een spannende strijd van. Na zaterdag ging
Paul Schuurman met drie winstpartijen aan de leiding, gevolgd door
Theo Valentijn en Bert Loogman met
twee winstpartijen. Op zondag werd
het nog spannender nadat Bert
Loogman zijn partij tegen John Vrielink in winst wist om te zetten, terwijl
daarna Paul Schuurman de winst
moest laten tegen diezelfde John
Vrielink, mede dankzij een fraaie serie van 6 caramboles. Zo kwamen
Bert en Paul weer op gelijke hoogte, op slechts één punt gevolgd door
Theo Valentijn die in een spannende
partij tegen Paul Huzemeijer tot een
remise kwam. Theo Valentijn verzekerde zich vervolgens in zijn laatste
partij tegen Henk Doornekamp door
winst van een bijna zekere tweede
plaats met 7 wedstrijdpunten (moyenne 0,527). Alles hing nu af van

de finalepartij tussen de kampioen
van vorig jaar, Bert Loogman, en
Paul Schuurman. Het werd een echte kraker die tot het eind gelijk op
ging. Met een serie van 4 in de 18de
beurt kwam Bert voor het eerst op
een lichte voorsprong na een betere
start van Paul.
Maar in de 20ste beurt antwoordde Paul sterk met een serie van 5 en
kwam weer voor. Maar toen Paul in
de 24ste beurt nog slechts 2 punten van de winst kwam maakte Bert
vervolgens 6 punten in 3 beurten
en kwam op slechts één punt van
winst. Paul was ondertussen ook
op nog één te maken gekomen. In
de 29ste beurt kreeg eerst Bert de
kans het uit te maken maar speelde door de spanning de verkeerde
bal, waarna Paul in dezelfde beurt
wel toesloeg.
Daarmee werd Paul met 8 wedstrijdpunten kampioen (moyenne 0,684)
en Bert derde met 6 wedstrijdpunten (moyenne 0,697). John Vrielink
werd vierde, Paul Huzemeijer vijfde,
en Henk Doornekamp zesde. Kortom het was een zeer geslaagde PK,
en hopelijk worden de Libre PK’s
die in 2017 gespeeld worden net zo
spannend.

Regio - Op de wielerbaan van Apeldoorn verbaasde UWTC lid Lorena Wiebes vriend en vijand. Op het
onderdeel Scratch was ze als eerste
over de meet en pakte ze de nationale titel. De 17-jarige Lorena uit
Mijdrecht is pas dit najaar begonnen
met het baanwielrennen en heeft
dus nog weinig ervaring met wedstrijden op de baan. Zij was zonder
verwachtingen naar Apeldoorn gegaan om aan het NK mee te doen.
Er worden dan diverse onderdelen
verreden. De scratch is een wedstrijd waarbij alle renners tegelijk in
de baan zijn, en voor de junioren dames gaat deze wedstrijd over 7.5 km.
Gedurende de wedstrijd probeerde
diverse renners om te demarreren
en zodoende een ronde voorsprong
te pakken. Maar de wedstrijd draaide uit op een massasprint. Net voor
het ingaan van de laatste ronde
plaatste Wiebes een demarrage en
de voorsprong die ze hiermee verkreeg was uiteindelijk genoeg voor
de winst! Eerder op de dag had ze
op het onderdeel sprint al een zilveren medaille gehaald. Bij de sprint
rijden ze met 2 renners tegelijk in de
baan en gaat de wedstrijd over 1000
meter. Wat een mooie afsluiting van
2016 voor Lorena, na haar NK titel
op de weg, nu ook een NK titel op
de baan! Op zondag 18 december
pakte Lorena haar derde medaille
bij het NK baanwielrennen, zij werd
3de op de 500 meter tijdrit!
Veldrit Woerden
De cyclocrossers van UWTC miste Lorena al bij de veldrit in Woerden op zaterdag 17 december, niet
wetende dat Lorena in de avond zo
succesvol zou zijn op de baan in
Apeldoorn. WTC Woerden had weer
een prachtige cross uitgezet in het
stadspark van Woerden. En daar
waar de crossen elders in Neder-

land nog zo goed als zonder modder zijn verreden, hebben de crossen georganiseerd door WTC Woerden wel een mooi ‘glibber gehalte’.
Vooral de cross in Oudewater, van 2
weken geleden, was daar een goed
voorbeeld van! Bij de amateurs heeft
UWTC een fanatieke groep in het
veld. Vandaag moest Bas de Bruin
zich helaas afmelden ivm een blessure. Maar Tommy, Luuk, Dennis en
Bart waren present, evenals coach
Gerard Keijzer. Pech voor Tommy die
in de eerste meters na de start zijn
derailleur kapot trapte en dus rennend op weg ging naar de wisselpost voor zijn reservefiets. Toen na
enkele rondes zijn reservefiets ook
problemen gaf was het einde wedstrijd voor Tommy. Luuk en Bart zaten goed in de wedstrijd en reden
naar een mooie klassering. Bart
10de en Luuk 11de. Dennis reed de
wedstrijd uit en werd 40ste.
Hierna ging onze nieuweling Ian vd
Berg van start. De nieuwelingen reden tegelijk met de dames en dat
is Ian wel gewend van de ACC. Ian
reed naar de 34ste plaats. En als
laatste reed Sjon vd Berg in Woerden bij de masters 40+, Sjon werd
35ste.
Veldrit Boxtel
Zondag 18 december stonden Tommy, Dennis, Bart en Luuk aan de
start in Boxtel. Er lag een razendsnel rondje wat er tijdens de wedstrijd in resulteerde dat er gewoon
een kopgroep van 14 man aan de
leiding was. Hierin reden Tommy, Bart en Luuk mee! In de eindsprint konden onze mannen niet
echt meedoen maar met een 10de
plaats voor Tommy, 12de voor Bart
en 14de voor Luuk waren de mannen tevreden. Ook Dennis scoorde
nog wat NK punten door heel netjes
25ste te worden.

Kooyman blijft naam aan
de Polderloop verbinden
Regio - Kooyman b.v. en de Polderloop de Kwakel vormen blijkbaar een sterk merk. De afgelopen 6
jaar heeft Kooyman als hoofdsponsor zijn naam al verbonden aan de
Polderloop en onlangs hebben Wim
Verlaan namens AKU en Annemarie Kooyman namens Kooyman een
nieuwe sponsorovereenkomst voor
de komende 3 jaar getekend.
De band tussen het bedrijf en de atletiekvereniging is de laatste jaren
versterkt en uitgebreid. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot

de sponsoractiviteiten rondom de
polderloop, een groep medewerkers
van Kooyman hebben deelgenomen
aan de clinic die AKU jaarlijks organiseert ter voorbereiding op deelname aan de 4 of 10 kilometer.
Als resultaat daarvan heeft een
team van Kooyman actief deelgenomen aan de polderloop van afgelopen jaar.
De ambitie is aanwezig om komend
jaar met een grotere groep deel te
nemen aan de voorbereidende clinic en de loop.

Verrassende start bij
Bridgeclub De Legmeer

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op donderdag 15 december werd er weer geklaverjast in
de Schutse waaraan deze keer door
41 liefhebbers werd deelgenomen.
De winnaar werd deze avond, Jozef
Lebesque met een totaal van 7129
punten. Als tweede eindigde deze
avond Gerrie Ruimschoots met 7075
punten. Tinus Smit legde beslag op
de 3e plaats met een totaal van 6698
punten. De poedelprijs ging ditmaal
naar Werner Thun. Hij wist in totaal

5101 punten te behalen. De marsenprijzen waren deze avond voor
Inge Maas, Joke Rietbroek, Dora
v.d. Steen, Gerard van Eekhout (2x),
Douwe Douwstra, Klaas Post, Marjan
van Gestel, Egbert Verkerk, Fred Witsel, Gerrie Ruimschoots en Anneke
Lebesque. De eerstvolgende en laatste klaverjasavond van dit jaar vindt
plaats op Donderdag 22 december in
de Schutse aan de Merodelaan 1 te
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Regio - De A- lijn ging voor de
tweede ronde parenbridge met een
opmerkelijke uitslag van start. Cobie Bruin de Bruin & Trudi Zandbergen waren alle gerenommeerde paren de baas met hun 59,52%
en Sonja & Hans Selman, pas gepromoveerd, stuntten eigenlijk nog
meer als tweede met 57,44%, chapeau! Voor Ger Quelle & Gijs de
Ruiter was 56,85% net voldoende
om als derde door te komen omdat
Stenny & Herman Limburg met hun
56,25% op vier, nou ja, bleven steken. De laatste ereplaats was weggelegd voor Johan Le Febre & Wim
Slijkoord die als vijfde paar van de
zestien op 54,17% uitkwamen. In de
B- lijn een grootse avond voor Cor
Hendrix & Wim Röling die met hun
59,03% ruim afstand namen. Anton
Berkelaar & Wil van der Meer deelden twee en drie met Elly Belderink
& To van der Meer met voor beide
paren 56,25%. Janny Streng- Korver & Francis Terra zetten met hun
55,90% als vierde ook alvast een bescheiden stapje richting een hogere lijn. De plekken vijf en zes eindigden wederom gelijk, Heleen & Mees

van der Roest en Ada van Maarseveen & Ans Voogel behaalden allen
55,21%. Het zit dus allemaal dicht bij
elkaar, dat belooft nog spannend te
worden. In de C- lijn idem een verrassend optreden. Anneke & Bram
van der Zeeuw haalden een keurige
59,72% binnen en werden daar eerste mee. Froukje Kraaij & Rini Tromp
volgden als tweede met 57,64%,
waarna op enige afstand Adrie & Ko
Bijlsma met 53,82% derde werden.
Dat was echter wel precies genoeg
om Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers en Tini Geling & Jo Wevers
van het lijf te houden die namelijk
gezamenlijk op 53,47% eindigden.
Volgende keer volgt de kerstdrive
als feestelijke afsluiting van 2016 en
het nieuwe jaar start dan op 4 januari met de tweede zitting paren. Wilt
u ook het genoegen van een bridgeoverwinning leren smaken, kom dan
kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor nadere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458.
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Geweldig Kerstgala op het Alkwin Kollege
Regio - Vrijdagavond 16 december was het
Kerstgala voor eindexamen leerlingen op het
Alkwin Kollege: Le Grand Gala du Noël.
Onder ruime belangstelling van ouders/ver-

zorgers en andere belangstellenden trok een
bonte stoet indrukwekkende en originele voertuigen voorbij om uiteindelijk voor de ingang
van de school de passagiers de rode loper te

laten betreden. De conciërges Fred en Hans
ontvingen de leerlingen in een prachtig livrei
kostuum. Voor diegenen, die niet aanwezig
konden zijn, was de aankomst te volgen via

een livestream. Binnen stonden de DJ’s klaar.
De eindexamenleerlingen uit 5 havo en 6 vwo
kwamen in schitterende gala outfits. Het was
een geslaagde avond en een prachtig gala.

