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Los Pingüinos
Chileense wijn

In verband met de feestdagen verschijnt de Nieuwe
Meerbode volgende week op
de gebruikelijke woensdag.
Alleen is het aanleveren van
advertenties en verhalen wat
vervroegd.

FRUITIG

FRUITIG

DROOG

Merlot, Chardonnay
of Rosé
6 flessen à 75 cl.
33.00

16.50

6=3

Deze actie is geldig van
woensdag 20 december t/m
dinsdag 26 december 2017.

Week 01: Aanleveren op dinsdag 2 januari vòòr 11.00 uur
en de krant wordt verspreid op
woensdag 3 januari 2018.

halen

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

betalen

Actieprijs per liter 3.67

Week 52: Aanleveren op donderdag 21 december de gehele
dag en de krant wordt verspreid
op woensdag 27 december.

DECEMBERDEALS

Namens het hele team van
de Nieuwe Meerbode:
Veel leesplezier en
fijne feestdagen!

BIJ VAN KOUWEN

Nu of nooit! Nieuwe Opels met hoge korting!

Eerste woningen Europarei
feestelijk opgeleverd
KORT NIEUWS:

Kerstavond op
zorgboerderij!
Uithoorn - Op vrijdagavond 22
december organiseert de zorgboerderij een gezellige kerstavond. De avond start met het
kerstverhaal, waarna er muziek is met een hapje, drankje, gezellig gesprek. Zaal open
vanaf 19:15u. Toegang vrij,
graag vooraf aanmelden! Locatie: De Lander, Zorgboerderij Inner – Art. Vuurlijn 36,
1424NS De Kwakel. Aanmelden kan via 0297 563753 of
mijnesinner-art@outlook.com

Uithoorn - Het was mevrouw De
Graaf die vrijdag 15 december samen met haar man de sleutel van
hun nieuwbouwwoning in de Europarei mocht ontvangen. Dit leuke initiatief viel hen ten deel als eerste bewoners. Dat was bovendien
op de plek waar ooit de Straatsburgflat stond. Daar staan nu 74
nieuwbouwwoningen. Mieke van
den Berg, bestuurder van Eigen
Haard en wethouder Hans Bouma,
overhandigden de sleutel aan mevrouw De Graaf. “Wij komen uit de
gesloopte flat,” merkt mevrouw De
Graaf op. “Het is best emotioneel als

je na 48 jaar je woning uit moet. We
hebben ons er goed doorheen geslagen en we gaan er het beste van
maken,” zo liet zij weten.
“Met de nieuwe woningen zetten
we de eerste stap op weg naar een
Europarei met verschillende woningen. Voor een brede doelgroep en
in een wijk waar het fijn wonen is,”
aldus Mieke van den Berg. “Daarom
staan er sociale huurwoningen en
woningen voor het middensegment
in één contingent. Eind 2018 starten we met de bouw van 26 eengezinswoningen, deels sociale huur en

deels koop. En we bouwen 21 appartementen voor het middensegment. De woningen komen op de
plek waar nu nog de Churchillflat
staat die voor de komende zomervakantie moet zijn gesloopt. Deze woningen krijgen dezelfde uitstraling als de woningen die nu zijn
opgeleverd.” In de Europarei worden ongeveer 190 woningen gebouwd op de plek van de Straatsburg-, Churchill- en De Gasperiflat
die daarvoor zijn/worden gesloopt.
Dit zijn eengezinswoningen en appartementen. een mix van sociale
huur, middensegment en koop.

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?

0297-581698

Nog tot 31 december bij Van Kouwen

www.vankouwen.nl - Amsterdam - Amsterdam West - Aalsmeer

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Vondellaan, Bosmuis (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Eerste buurtmaaltijd BBH
de Legmeer een succes

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Hartelust

Astra Sports Tourer 1.4T innovation € 4.000 KORTING
Mokka X Online Edition € 3.600 KORTING
Corsa 1.0T Online Edition € 3.500 KORTING
KARL Edition of Innovation € 1.850 KORTING

GEVRAAGD

De overhandiging van de sleutel van je nieuwe huis is altijd een feestelijk moment. v.l.n.r.: wethouder Bouma, mevrouw
De Graaf, haar man en Mieke van den Berg, bestuurder Eigen Haard.

Ook Regioraad akkoord met uitvoeringsbesluit

Uithoornlijn kan worden
aangelegd
Regio - Nadat eerder de gemeenteraad van Uithoorn en Amstelveen
een positief advies hebben gegeven,
is ook de Regioraad deze maand akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn. Dit betekent dat de aanbesteding van de
aanleg van de Uithoornlijn van start
kan. Met de aanleg van de Uithoornlijn wordt de vernieuwde Amstelveenlijn over het tracé van de oude
Spoordijk te zijner tijd doorgetrokken
naar het dorpscentrum van Uithoorn.
De tramhaltes zijn voorzien bij Aan
de Zoom (wordt halte Aan de Zoom),
het busstation Uithoorn (wordt halte
Uithoorn Station) en Dorpscentrum
(wordt halte Uithoorn Centrum). De
hele regio heeft te maken met een
groei van het aantal OV-reizigers,
maar tegelijkertijd met teruglopende middelen vanuit het Rijk voor het
openbaar vervoer in de regio. Kortom er is meer OV nodig voor minder geld. Daarnaast kent de NoordZuid corridor van de Vervoerregio
een aantal ontwikkelingen die van
belang zijn voor de toekomst van het

OV in het zuidelijke deel van de regio.
Zo zorgt de Noord/Zuidlijn voor een
geheel nieuw OV-netwerk; wordt de
Amstelveenlijn tussen 2018 en 2020
omgebouwd tot een hoogwaardige
tramverbinding; worden OV-knooppunten, zoals station AmsterdamZuid, een steeds belangrijker overstappunt en worden door toenemende drukte op de wegen langere rijtijden voor de bus verwacht bij gebrek
aan vrij liggende busbanen.
Planuitwerking
In de planuitwerkingsfase is mede in
overleg met omwonenden het ontwerp verder gedetailleerd. Bewoners konden bijvoorbeeld kiezen uit
diverse materialen en hoogten voor
de geluid- en zichtschermen. Verder is de aanbesteding van de realisatie van de Uithoornlijn voorbereid
en zijn de kruisingen nogmaals getoetst op veiligheid. Nu het besluit
tot aanleg genomen is, zal de aanbesteding begin 2018 starten en ongeveer een jaar in beslag nemen.
De gemeente Uithoorn neemt op 8

Uithoorn - Een poosje geleden
heeft het idee bij Buurtbeheer de
Legmeer en Jenny’s Toko op het
L:egmeerpolein post gevat om
buurtmaaltijden te introduceren
waar eigenlijk iedereen gebruik van
kan maken. Ideaal voor ouderen en
zij die zich eenzaam voelen, alleenstaanden etc. Maar ook een middel
om de saamhorigheid in de buurt te
versterken en mensen tot elkaar te
brengen, kennis met elkaar te maken, sociale contacten te leggen
dan wel te versterken e.d. BBH en
Jenny’s Toko doen dat in samenwerking met de Praktijkschool Uithoorn. Donderdagavond 14 december werd van 17.00 tot 19.00 uur de
eerste Buurtmaaltijd in de Praktijkschool geserveerd, waar een kleine dertig gasten die hierop hadden
ingetekend aan tafel gingen. Leer-

lingen van de Praktijkschool en docenten hadden hiervoor een heerlijk
3-gangen keuzemenu in Kerstsfeer
klaargemaakt en uitgeserveerd. De
bedoeling is om 2x per maand een
buurtmaaltijd te organiseren waarvoor nog verdere afspraken met de
docenten worden gemaakt. Voor
het organiseren en serveren van de
buurtmaaltijden is toestemming van
de gemeente nodig die recent ook is
verkregen. Wie belangstelling heeft
om ook een keer met buurtgenoten
gezellig aan tafel te gaan kan zich
daartoe opgeven via e-mail buurtbeheer.legmeer@gmail.com. Bij dat
adres kunt u ook informatie opvragen. De kosten bedragen 5,00 pp,
te voldoen als u binnenstapt bij de
Praktijkschool. De data voor de volgende buurtmaaltijden worden binnenkort door BBH bekend gemaakt.

keer op één rijstrook belandde.
Hier stonden diverse agenten klaar
om de bestuurders te laten blazen.
Ook is deze avond een alcoholcontrole gehouden op de Zijdelweg in
Uithoorn ter hoogte van de Arthur
van Schendellaan. In totaal hebben
de agenten 250 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Hiervan
bliezen acht bestuurders een zogenaamde P/A indicatie (een of twee
glazen alcohol op). Allen waren al
meer dan vijf of zeven jaar in het
bezit van hun rijbewijs, geen begin-

nende bestuurders dus, en mochten hun weg vervolgen. Eén bestuurder had teveel alcohol gedronken en mocht niet meer auto rijden.
Het betrof een hardleerse bestuurder, voor de derde maal binnen vijf
jaar betrapt. Deze bestuurder heeft
een proces-verbaal gekregen. Verder is nog achter het stuur kruipen
de komende weken verboden en de
bestuurder moet zich verantwoorden bij justitie.

maart een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan. Een
gewijzigd bestemmingsplan maakt
de aanleg planologisch mogelijk. De
daadwerkelijke aanleg wordt tussen
2019 en 2022 verwacht. Volgens de
huidige planning zullen eind 2022 de
eerste trams naar Uithoorn rijden. De
Uithoornlijn wordt mogelijk gemaakt
door de Vervoerregio, gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland.

1 Aanhouding na
alcoholcontrole
Uithoorn - Op vrijdag 15 december
heeft de politie in de avond een alcoholcontrole gehouden op de Burgemeester Kasteleinweg. Op het
gedeelte tussen de Mensinglaan en
de Zwarteweg (richting Uithoorn)
was met een politiebus met daar
omheen rode lampjes een weghelft afgezet, waardoor al het ver-

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn
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Debuut zoekt nieuwe
dirigent

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

Uithoorn - Debuut uit Uithoorn
zoekt per januari 2018 een nieuwe Dirigent. Debuut is een koor bestaande uit 15 leden vanaf 13 jaar.
Wij repeteren op vrijdagavond van
19.15 tot 21.00 uur in de Burght in
Uithoorn en ongeveer één keer per
zes weken zingen wij bij een viering.
Het repertoir is meerstemming, modern en veelzijdig. Wij zingen altijd
samen met ons combo bestaande
uit piano, gitaar en dwarsfluit. Wij

Gezellige Patroonsdag bij
KBO- De Kwakel
De Kwakel - Ondanks dat de dag
glibberig en met natte sneeuw begon, melden de KBO-leden van afdeling de Kwakel zich met grote getale in de RK-kerk, waar om half tien
de mis begon. Na de mis werden
zij ontvangen in het Dorpshuis de
Quakel, waar de koffie met wat lekkers klaar stond. De jaarlijkse verloting was een groot succes; iedereen

had prijs en na de lunch werden de
110 leden getrakteerd op een optreden van koor ’t Anker uit Mijdrecht.
Na een gezellige borrel (er werd wat
afgekletst) werd de aftocht geblazen, maar niet voordat iedereen nog
een mooie plant én een banketstaaf
in ontvangst nam. KBO-De Kwakel
kijkt terug op een gezellige en drukbezochte Patroonsdag.

EHBO bij een ongeluk(je)
COLOFON
sinds 1888

Uithoorn - EHBO-vereniging Camillus organiseert een EHBO cursus
vanaf eind januari 2018. Deze basiscursus
EHBO bestaat uit 12 lesPostadres:
sen
op maandagavond
van 20.00
Midrethstraat
9
CBuur
Mijdrecht
tot3641
22.00
en wordt gegeven in
Tel. 0297-581698
Wijkcentrum
Het Buurtnest in Uithoorn. Een cursus EHBO leert je
Aanleveren
van als
advertentie:
wat je kunt doen
er iets gebeurt
Dinsdag voor 10.00 uur
waarbij
mensen
gewond
raken, of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
bijv. een hartaanval krijgen. De cursusAdvertentieverkoop:
is inclusief reanimatie, AEDKees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL,
training
enAMSTEL
EHBO bij Kinderen. Je
NES A/D

INFORMATIEF

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum
aantal woorden: 300
DOKTERSDIENSTEN

Redactie:
Spoedgevallen overdag via
Nel
vanhuisarts
der Pol en dan toets 1.
eigen
Mobiel
06-53847419
Spoedgevallen
avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Correspondent:
André
Veenstra
Ziekenhuis
Amstelveen,

HULPVERLENING
Let op:
Eerstelijnspraktijk
tel. 020-4562000.
Nadrukkelijk
maken voor
wij u er op attent,
Druk:
Psychologische
dat
door ons in dezeZorg
krant geproduceerd
Janssen/Pers
Rotatiedruk
APOTHEEK
Mw. drs. FMP
van en/of
Dijk, tekstmateadvertentie-,
foto-,
Apotheek Thamer ZijdelwaardAanmelding:
088-5808000
riaal
niet beschikbaar
wordt gesteld
Verspreiding en bezorgklachten:
derden. Dus
ook niet
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851 aan
De Stroom,
praktijk
voorper e-mail,
www.verspreidnet.nl
fotokopie
of anderszins
zonder uitdrukApotheek
Boogaard Amstelplein
psychotherapie
en coaching
Tel.
0251-674433
kelijke,
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Mw. M.schriftelijke
Eringa, toestemming van
de
uitgever!Therapeut
Centrale administratie:
Integraal
DIERENHULP
Visserstraat
10
0297-267960, www.destroom.info
1431
GJ Aalsmeer
Dierenambulance,
ELIAGG Uithoorn
Tel.
0297-341900
tel: 06-53315557.
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
DIERENARTSEN
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
WWW.MEERBODE.NL
Dierenarts Annemieke Calis
www.eliagguithoorn.nl
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, Psychologen Uithoorn
tel. 0297-565989
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Dierenartsenpraktijk UithoornBiedt behandelingen aan
Uithoorn
- Marijnenlaan
Chris Adema 46,
en1421
Cin- er een dik pak sneeuw zal liggen.
Aalsmeer,
kinderen, jongeren, volwassenen,
dyNH
Adema
- detel:Blieck,
inwoners De koetsier en de paarden trotseerUithoorn,
0297-560627.
ouders en gezinnen
van Uithoorn, waren op 11 decem- de deze weersomstandigheden en
Praktijk Klerks, 06-40418725
berBRANDWEER
25 jaar getrouwd.
Als verras- de romantische rit ging stapvoets
& POLITIE
GZ-psycholoog BIG. Behandelsing
had Christel.
een
koets geregeld, vanuit Uithoorn naar Restaurant de
Brandweer,
020-5556666.
o.a. CGT,inEMDR,
ACT, voor
netPolitie,
als optel:
hun0900-8844.
trouwdag 25 jaar ge- aanbod
Jonge Dikkert
Amstelveen
leden. Niet wetende dat er op de- mindfulness,
een heerlijk muziektherapie
etentje met naaste faMargrietlaan
86c kan
Uithoorn,
ze speciale dag code rood gold en Pr.
milie.
Romantischer
het niet!
www.psychologen-uithoorn.nl

Romantischer kan het
toch niet

sinds 1888

COLOFON
Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Gezellige kerstactiviteiten
van BBH Zijdelwaard

leert wat je wel en wat je beter niet
kunt doen en staat zeker weten steviger invan:
je schoenen als er wat geUitgave
beurt Uitgevers
en jij bent
GOUW
B.V.in de buurt. Een
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
ongeluk(je) heb je niet altijd in de
hand,jaargang
maar kennis van EHBO heb je
130e
dan wel bij de hand! Wil je EHBO leren? Schrijf
je in! Bel voor informatie
OPLAGE:
14.900
naar Chris (06-11155899) of AernIngezonden
brieven: Website: http://
oud (06-44712585).
Eenieder
staat het vrij te reageren op
ehbo-camillus.nl
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
SLACHTOFFERHULP
brieven
worden niet in behandeling
genomen.
De redactie behoudt zich
info: 0900-0101.
het
recht voor brieven te weigeren dan
www.slachtofferhulp.nl
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal
300 woorden aan.
PSYCHOLOGISCHE

Grote Kerstboom van Stichting
Promotie Uithoorn & De Kwakel
Uithoorn - Sinds vrijdag 15 december staat er een grote, verlichte kerstboom voor het voormalige raadhuis
aan Marktplein 2. In Uithoorn. Deze
kerstboom is een initiatief van Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK). Het bestuur en de Denktank van Stichting Promotie (PLUUithoorn & de Kwakel , een team van
12 vrijwilligers, streeft ernaar om van
Uithoorn en de Kwakel een leuke(re)
plaats te maken om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Daarom
is de SPUK nauw betrokken bij de
winkeliers, het bedrijfsleven, de recreatie, de gemeente zelf en initiatieven die er in onze gemeente georganiseerd worden. Daartoe onderhoudt zij contacten met de Ondernemers-verenigingen, Winkeliersverenigingen, horeca, gemeente en de
organisatoren van evenementen zoals bijvoorbeeld AmstelProms.
Verzoek
Een maand geleden sloot Sylvia Zet-

hoven, bewoonster van het Oude
Dorp, zich op ons verzoek aan bij de
Denktank van de (SPUK). Als medeorganisator van AmstelProms 2017
heeft zij laten zien een actieve bijdrage te willen leveren aan de leefbaarheid van Uithoorn. Eén van haar
eerste SPUK-initiatieven is deze grote kerstboom. Bij het aanleggen van
de nieuwe waterlijn en de kade enkele jaren geleden, zag Sylvia dat
de gemeente een speciale put met
elektra plaatste, zelfs met het woord
‘KERSTBOOM’ op het putdeksel.
Omdat de gemeente hier (blijkbaar)
zèlf geen kerstboom plaatste, heeft
de SPUK (met goedkeuring van de
gemeente) het initiatief genomen en
deze grote kerstboom met verlichting geplaatst en daarmee het Oude
Dorp rondom de feestdagen nóg gezelliger gemaakt.
Heeft u ook ideeën om onze gemeente mooier, leuker en gezelliger
te maken, stuur dan een mail naar
spukuithoorn@gmail.com

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uithoorn - Op zaterdag 23 december verzorgt Buurtbeheer Zijdelwaard een reeks activiteiten in
winkelcentrum Zijdelwaard. Tussen
10.00 en 16.00 uur is Buurtbeheer
aanwezig met een stalletje tegenover de Etos in de winkelpassage.
Bezoekers worden op erwtensoep
en warme chocolademelk getrakteerd. Ook worden een hyacint met
Kerst- en Nieuwjaarswensen uitgedeeld. Dit alles voor het goede doel
van dit jaar: Kinderboerderij de Olievaar. Buurtbeheer wordt bijgestaan
door Videt Uithoorn, die zorgen voor
allerlei leuke activiteiten speciaal

Uithoorn - Elke twee weken op
een zaterdag trekt de Knotgroep
Uithoorn er op uit. Op een zaterdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur.
25 november de oude knotwilgen
langs de Liniedijk bij Fort Nigtevecht; 9 december langs de Polderweg in Ouderkerk. Dat waren twee
prachtige werkdagen. Aanstaande zaterdag 23 december zagen we
weer in Uithoorn op het Fort aan de
Drecht. De bomengroei op dit Fort
is de afgelopen 10 jaar te uitbun-

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

dig geweest, zodat het wel een bos
lijkt. Door hun gewicht en met hun
wortels tasten de bomen de structuur van het fort aan. Een mooie
klus voor de Knotgroep Uithoorn.
Ieder die ervan houdt om een ochtend actief te zijn in een mooi stuk
natuur is van harte welkom. We verzamelen om 9.00 uur bij het Fort
aan de Grevelingen in Uithoorn.
De Knotgroep heeft goed gereedschap. Zorg zelf voor goede werkkleding en stevige schoenen of laarzen. Neem ook een beker en lepel
mee. Rond 10.30 uur is er koffie of
thee, om 13.00 uur als afsluiting is er
soep. Ook de twee daarop volgende werkdagen zijn er klussen in Uithoorn: op 6 januari knotten we wilgen op het Landje van Kanters. Verzamelen doen we om 9.00 uur bij de
Werkschuur op de kruising van Boterdijk en Elzenlaan. Twee weken later, op 20 januari zagen we langs de
Watsonweg. Ook dan verzamelen
bij de Werkschuur aan de Elzenlaan.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl.

Overname Duo Sports per
1 januari

OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.

voor de kinderen: Kerststukjes en
Kerstgroeten maken, Kerstballen
versieren, je gezicht laten schminken en dergelijke. ‘Kinderen in beweging’ is er op het plein tegenover
kapper Joepsze; er is een workshop
‘boekjes maken’ door Ger de Ruyter en er wordt kerstmuziek ten gehore gebracht door het Amstel Blazers Collectief. Kortom, proef de gezellige sfeer in winkelcentrum Zijdelwaard, vooral voor de kinderen!
Kom dus zaterdag 23 december
naar een sfeervol winkelcentrum
Zijdelwaard. Met kerstgroeten van
Buurtbeheer Zijdelwaard!

Knotgroep Uithoorn weer
aan de slag
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zijn op zoek naar een enthousiaste
dirigent die wil begeleiden. Wij zijn
op zoek naar een muzikaal iemand,
hoeveel ervaring je hebt is niet belangrijk. Als je weinig ervaring hebt
en samen met ons wil groeien ben
je ook van harte welkom. Heb je interesse? Neem dan contact met ons
op en kom een keer kijken op vrijdagavond. Wij zijn te bereiken via
de mail: jongerenkoordebuut@hotmail.com

Legmeerplein weer even
gezellig ‘Kerstplein’
Uithoorn - Traditiegetrouw zorgt
Buurtbeheer de Legmeer een week
voorafgaande aan kerst voor een
sfeervol ‘Legmeerplein’. Buurtgenoten kunnen elkaar in kerstsfeer
ontmoeten en genieten van wat
hen wordt aangeboden. Doel is samen een stuk gezelligheid te beleven, de saamhorigheid te versterken en de leefbaarheid in de wijk te
vergroten. Volgens voorzitter Marga Moeijes van BBH de Legmeer
zijn veel buurtbewoners even komen aanlopen op het plein waardoor het gezellig druk was. Buurtbeheer had deze middag hulp van
de wijkagent Radjen Jiawan, die
zich onder meer onderscheidde
door het schenken van warme cho-

colademelk, glühwein en het uitdelen van het kerstbrood. De dames
van de Vocal Company (van Ferdinand Beuse) zongen de sterren
van de hemel en bij de poffertjes/
snertkraam werden heel wat warme
hapjes gehaald! Het Initiatievenfonds en supermarkt Deen worden
bedankt voor hun sponsorbijdragen. Het was weer als vanouds op
het Legmeerplein! Reden te meer
om ook het komend jaar dit soort
activiteiten voort te zetten. BBH de
Legmeer wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een spetterende,
maar vooral veilige jaarwisseling
met een voortvarend 2018 in goede
gezondheid! Graag tot ziens bij een
volgende gelegenheid.

Regio - De eigenaren van Duo
Sports, Peter Snel en Han Berkelaar
hebben hun filialen per 1 januari
2018 verkocht. Vanaf dat moment
gaan de huidige Intersport DUO filialen verder onder de naam Twinsport. Al bijna 35 jaar is Duo Sports
een begrip in de regio. Nadat in
1983 op 23-jarige leeftijd het eerste filiaal aan het Zijdelwaardplein
werd geopend, groeide Duo Sports

al snel uit tot een begrip in de regio. Nu bijna 35 jaar later met filialen in Uithoorn, Mijdrecht, Amsterdam-Buitenveldert, Hoofddorp en
Haarlem. Peter en Han kijken terug
op een fraaie en succesvolle “sportcarrière”. Middels deze weg willen
zij alle klanten, sportverenigingen,
en collega winkeliers bedanken
voor de klandizie, en fijne samenwerking.

1983 - 2017
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Vita Amstelland heet per 1 januari
Participe Amstelland
Uithoorn - Vanaf 1 januari 2018
gaan Vita Amstelland en AanZ verder onder de nieuwe naam ‘Participe
Amstelland’. Deze naamswijziging
volgt twee jaar na de samenwerking
die Vita met de landelijk opererende Participe Groep is aangegaan. De
nieuwe naam Participe Amstelland
benadrukt waar wij voor staan: dat
iedereen participeert, meedoet in de
buurt. En dat willen we graag met u
vieren, op zaterdag 6 januari 2018.
Vita verzorgt in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Ouder-Amstel en Uithoorn sociaalmaatschappelijke diensten. Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs zijn voor buurtgenoten toegankelijk, 15 wijksteunpunten staan
open voor iedereen en inwoners
kunnen er terecht voor trainingen,
persoonsalarmering en dagactiviteiten voor inwoners met lichte dementie. Project AanZ verzorgt sinds
2014 het welzijnswerk in de wijken
en wijkcentra van Amstelveen.
Voor alle inwoners
‘De naam ‘Vita’ is van oudsher verbonden aan de ondersteuning van
oudere en kwetsbare inwoners. Met

de naamsverandering willen we duidelijk maken dat we ons inzetten
voor alle inwoners. Dat we ons sterk
maken voor een samenleving waarin meedoen voorop staat en waarbij talenten en mogelijkheden van
mensen worden gezien en gestimuleerd. Sociale kracht versterken wij
door netwerken te vormen in de wijk
en initiatieven van inwoners te stimuleren. Actieve bewonersgroepen,
wijkcoaches, vrijwilligers en levendige wijkcentra maken dit mogelijk.’
zegt Sjaak van der Linde, directeur
van Vita Amstelland.

Komt u ook?
‘Natuurlijk laten we dit belangrijke
moment niet onopgemerkt aan ons
voorbij gaan. We nodigen op zaterdag 6 januari alle inwoners uit in onze wijkcentra om samen met ons het
nieuwe jaar én onze nieuwe naam
feestelijk in te luiden. Ook hijsen we
die dag onze vlag met het nieuwe
logo, met een knipoog naar het bekende Vita logo, dat wij met trots ge-

dragen hebben.‘ aldus Sjaak van der
Linde. Let de komende tijd op onze
berichten in de media over de uitnodiging van de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomsten in de wijk. Voor
meer informatie brengt u een bezoek aan de net vernieuwde website die nu nog te vinden is onder de
naam www.vita-amstelland.nl maar
vanaf 1 januari als www.participeamstelland.nu te vinden zal zijn.

Samen zorgen dat iedereen mee
kan doen
Bovendien maakt de naamswijziging
zichtbaar dat Vita onderdeel is van
de landelijk opererende Participe
Groep en hierdoor kennis over zorg
en welzijn kan uitwisselen. Net als
Vita wordt AanZ ook Participe. Hiermee wordt voor alle inwoners duidelijk dat wij eenzelfde organisatie vormen. En dat professionals, buurtgenoten en locaties zich samen inzetten voor hetzelfde doel: zorgen dat
iedereen kan meedoen en zich ontwikkelen.

Bijna helft zoekt onnodige confrontatie met
inbreker ‘s nachts
tatie met een bewoner kan hem er
dan toe brengen om geweld te gebruiken. Dat moet je echt altijd proberen te voorkomen.”
Landelijke politie
Ongeveer de helft van de ondervraagden in dit onderzoek, gaat de
confrontatie met een eventuele inbreker niet aan. Men belt 112 en
blijft in bed liggen luisteren (12%)
of maakt veel lawaai en doet het
licht aan in de hoop dat de inbreker het hazepad kiest (9,7%). Sybren
van der Velden, projectleider woninginbraken van de Landelijke Politie zegt hierover: “Het meest effectief is om eerst 112 te bellen en te
melden, met je naam en adres, dat je
waarschijnlijk een inbreker in je huis
hoort. Wacht enkele minuten, doe
dan het licht in je slaapkamer aan en
maak lawaai.” Ruim 15% van de res-

pondenten zegt dit te doen. Van der
Velden waarschuwt: “Zoek nooit de
confrontatie met de inbreker op, ook
niet met een verdedigingsmiddel,
zoals een knuppel, hoezeer dat ook
tegen het rechtvaardigheidsgevoel
indruist. Die knuppel kan namelijk
ook tegen je gebruikt worden.”
Als er toch ingebroken is
In het onderzoek werd tevens aan
de orde gesteld hoe men zou reageren als men ’s ochtends tot de
ontdekking komt dat er is ingebroken en er spullen zijn ontvreemd.
Ruim de helft (52%) zegt boos of
woest te zijn. Of geïrriteerd (13%).
“Je verwacht uiteraard niet de ravage die de inbreker heeft achtergelaten, wanneer je ‘s morgens je woonkamer binnenkomt. Reacties als geschrokken (46%), verontwaardigd
(25%) en verrast (8%), zijn dan ook
logisch”, aldus Staal. Uit eerder onderzoek van de stichting bleek dat
bijna driekwart emotionele gevolgen
ervaart na een inbraak. Dat blijkt nu
wederom uit de gegeven antwoorden: Je voelt je onveilig (34), angstig (21%) en kwetsbaar (15%). Opvallend is dat een op de vijf respondenten (22%) aangeeft vooral blij te
zijn, dat hem/haar en de gezinsleden niets is overkomen.
Preventie
Staal: “Voorkomen is nog altijd beter
dan genezen. Check daarom eens
enkele onderdelen van je huis, zoals de achter- en voordeurbeveiliging en de sloten op je openslaande raam. Op www.inbraakmislukt.
nl staat een check om die delen van

je huis eenvoudig na te lopen. Door
het treffen van de juiste maatregelen kun je de kans op een inbraak
enorm verkleinen. Inbrekers zoeken
altijd huizen op waar ze het makkelijkste binnen kunnen komen. Laat
dat dan in ieder geval niet jouw huis
zijn! Verder is het ook belangrijk om
een vaste of mobiele telefoon tot je
beschikking te hebben op je slaapkamer, om 112 te bellen of de Whatsapp-groep van je buurt in te seinen. Echter, 1 op de 6 respondenten (16,4%) kan daar op de slaapkamer niet over beschikken. “Zorgelijk”, vindt Staal.
Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken
van goede inbraakpreventie. Om zo
bij te dragen aan de doelstelling van
het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbraken en inbraakpogingen substantieel te verlagen.
Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2016 was dit gedaald naar
55.000. De stichting voert tweemaal
per jaar campagne, in mei en november. Partners in de stichting zijn
de bedrijven Assa Abloy, Nauta Veilig en SecuProducts in nauwe samenwerking met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en het Verbond
van Verzekeraars.
Kijk voor meer informatie over o.a.
inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

Pennen in beweging voor
mensenrechten
Uithoorn - Op vrijdag 8 december
vormde het Uithoornse gemeentehuis het decor voor de Schrijfmarathon van Amnesty Uithoorn/
De Kwakel. Van 11.00 tot 17.00 uur
schreven bezoekers brieven aan
autoriteiten die mensenrechten
schenden en kaarten aan slachtoffers daarvan om hen te steunen. In
totaal schreven vijftien briefschrijvers 82 brieven en 40 kaarten. Ook
de wethouders Ria Zijlstra en Marvin Polak schreven mee.
Groetenkaarten
De groetenkaartactie van Amnesty richt zich speciaal op slachtoffers
van mensenrechtenschendingen.

Met deze kaarten die vergezeld zijn
van een beschrijving en een voorbeeldgroet kun je hen een hart onder de riem steken. Werkgroepleden van Amnesty Uithoorn stonden
15 en 16 december hiermee in het
Winkelcentrum Zijdelwaard en het
weekeinde daarvoor in de Uithoornse kerken. Kerkgangers en winkelend publiek namen er 540 af. Daarnaast worden komende week zowel
op het Alkwin Kollege in Uithoorn
als ook het Veenlanden College in
Mijdrecht groetenkaarten gemaakt,
waarvoor Amnesty Uithoorn beschrijvingen en adresetiketten heeft
geleverd. Daarbij gaat het om ongeveer 800 kaarten.

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

Het geluid van sneeuw

Een inbreker in de nacht? Meteen 112 bellen, licht aan doen en lawaai maken!

Regio - Midden in de nacht denk
je een inbreker in je huis te horen.
Wat doe je dan? De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken deed
hier onderzoek naar en kwam tot de
conclusie dat mensen onnodig het
gevaar van een confrontatie met de
inbreker opzoeken. Ruim een kwart
(26,9%) zegt dat ze direct gaan kijken of wat er aan de hand is. Bijna 10% belt eerst nog 112 en gaat
vervolgens kijken of er een inbreker rondloopt. Circa 18% van de
vrouwen vraagt of hun partner even
poolshoogte wil gaan nemen. Coen
Staal, voorzitter van de stichting
hierover: “Een inbreker zoekt liever niet de confrontatie met de bewoner. Om die reden breekt hij ’s
nachts in. Als hij voelt dat hij in het
nauw komt en niet meer op tijd kan
vluchten, weet je niet wat zijn reactie zal zijn. Een plotselinge confron-

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Top2000 dienst in Uithoorn
Uithoorn - Geniet jij momenteel
ook zo van de Top2000 op de radio? Heerlijk meezingen met bekende en minder bekende hits.
Kom dan op zondag 31 december
om 10.00 uur naar De Schutse in
Uithoorn. Op deze ochtend wordt
voor de tweede keer in Uithoorn
een Top2000 kerkdienst georganiseerd.Na een succesvolle dienst
in 2015 organiseert de Protestantse Gemeente Uithoorn ook dit jaar
weer een Top2000 dienst. Het thema van de dienst is “Een nieuw begin”. Uit de Top2000 is bij dit thema passende muziek gezocht. Deze liederen zullen door jongeren-

GEEN KRANT?

0251-674433

band Exodus live gespeeld worden
en iedereen mag lekker meezingen.
De dienst staat onder leiding van
ds. Joep Dubbink, hij zal de liederen met mooie teksten en uitleg aan
elkaar verbinden. In heel Nederland
wordt in deze periode rondom Kerst
en Oud en Nieuw, Top2000 kerkdienst gehouden. De teller voor het
aantal Top2000 staat op 98. Wil je
meer informatie over een Top2000
kerkdienst dan kun je kijken op
www.top2000kerkdiensten.nl. Na
de dienst ben je van harte welkom
om na te praten onder het genot
van koffie, thee, warme chocolademelk en een oliebol.

Het is zaterdag, weekend, dus
we mogen uitslapen, minstens
tot het licht is. Ik ontwaak uit een
diepe slaap en langzaam dringt
het besef door dat er iets veranderd is, anders is dan ik zou verwachten. Nog een beetje doezelig por ik mijn zintuigen op om
uit te vinden wat er aan de hand
is. Ik luister naar de geluiden die
door ons openstaande raam komen, maar hoor niks bijzonders.
Terwijl de slaapsluier langzaam
oplost, luister ik nog eens goed
en dan besef ik het. Ik hoor juist
helemaal niets en dat is zo bijzonder! Dan zie ik ook dat zich
er een veel helderder, witter
en schitterender licht dan normaal zich krachtig een weg
baant door de kieren van onze
gordijnen. Het kan niet anders,
het moet gesneeuwd hebben!
Zo’n moment beleefde ik ook
dit voorjaar. Ook toen daagde
het mij langzaam bij het wakker
worden dat er iets anders was
dan anders. Ik hoorde het buiten
regenen, maar dat is natuurlijk
niet zo bijzonder in ons kikkerlandje. Er was echter iets in het
geluid dat me blij maakte. Totdat ik besefte dat ik niet het gekletter hoorde van vallend water op de tegels, zoals de afgelopen wintermaanden het geval
was geweest. Nee, het was het
geruis van regen die viel op de
net ontspruitende bladeren van
de platanen die ons terras in de

zomer lekker beschut houden.
Kortom, het geluid van de lente. Geen wonder dat me dat blij
maakte! Niet alleen de seizoenen, zelfs het landschap om je
heen kun je `horen`. Loop maar
eens in het voorjaar door een
van de vele beboste en dichtbestruikte kades in ons veenweidegebied en hoor het verschil tussen de geluiden op de
kade en die van het weidelandschap. Op de kade, stil want beschut tegen de wind, hoor je ongetwijfeld het moeizame geluid
van de tjiftjaf, de wat depressieve fitis en de veel vrolijkere
vink met hier en daar de vluchtroep van een geschrokken merel. En even later in de weilanden klinkt niet alleen de weidsheid van het landschap maar
ook (voorlopig nog in ieder geval) de wat klaaglijke roep van
de grutto en het veel flitsendere geluid van de kievit. Zo kun je
zelfs met je ogen dicht ervaren
door welk landschap je wandelt.
En wilt u nog veel meer weten
over ons landschap en de natuur
om ons heen, misschien is dan
onze natuurgidsenopleiding wat
voor u: er zijn nog enkele plekken vrij. Voor meer informatie,
zie https://www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn/natuurgidsenopleiding .
Sep Van de Voort,
IVN Natuurgids

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

SALE: Gratis merkmontuur bij
Eye Wish Opticiens Uithoorn
Regio - Het is december en de
feestdagen komen eraan. Bij Eye
Wish Opticiens zorgen we er voor
dat iedereen er goed uitziet met een
bril. Om u en uw bril stralend de
feestdagen in te laten gaan bent u
van harte welkom bij Eye Wish Opticiens Uithoorn voor een GRATIS
complete onderhoudsbeurt voor uw
bril. Wij stellen uw bril bij en maken
hem schoon volgens onze uitgebreide onderhoudsbeurt. Uw bril is hierna weer als nieuw! De SALE begint
bij Eye Wish Opticiens. Koop nu een
bril en krijg uw merkmontuur tot
200,- euro helemaal gratis. U betaalt
alleen de glazen. U kiest uit de complete collectie van topmerken zoals
Ralph Lauren, Hugo Boss en Burberry. De actie is geldig tot en met
31 december, dus wees er snel bij,
want hoe eerder u erbij bent, hoe
groter de keuze. Naast de SALE kunt
u bij Eye Wish Opticiens terecht voor
optometrie en persoonlijk stijladvies.
Optometrie
Bij Eye Wish Opticiens Uithoorn
wordt u altijd gemeten door een gediplomeerd optometrist. Een optometrist kijkt verder dan een opticien en kan ogen onderzoeken en
eventuele problemen tijdig signaleren. De optometrist is het eerste
aanspreekpunt bij oogproblemen
zoals verminderd zicht of een risico

op het ontwikkelen van een oogaandoening, zoals glaucoom, macula
degeneratie of staar. Mocht u klachten hebben met uw ogen, dan kunt
u bij onze optometristen terecht. Zij
kijken naast de ooggezondheid ook
naar de samenwerking tussen de
ogen. Goed zien betekent namelijk
niet automatisch dat u comfortabel
ziet. Met deze kennis in huis kunnen
wij mensen helpen met hun oogproblemen en kunnen wij hierin advies
geven.
Persoonlijk Stijladvies
Bij Eye Wish Opticiens Uithoorn bieden we u persoonlijk stijladvies. Onze eigen styliste adviseert u welk
montuur het best bij u past op basis
van uw kleur huid, ogen en haar. U
kiest uit een breed assortiment van
modieuze merkbrillen en we leveren
kwaliteitsglazen van HOYA en Rodenstock. Zonder bril de feestdagen vieren? U kunt ook bij ons terecht voor het aanmeten van contactlenzen. U hebt keuze uit verschillende soorten contactlenzen.
Naast zachte-, harde- en nachtlenzen bestaan er ook multifocale contactlenzen. Deze contactlenzen corrigeren het zicht voor veraf, maar
ook voor dichtbij. Mocht u hier meer
informatie over willen, dan nemen
wij graag de tijd voor een vrijblijvend
advies in onze winkel.
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Jeugdsteelband Tavenue
De Kwakel - In 2002 is Tavenu gestart met een voor de vereniging
nieuw onderdeel, de steelband.
Tijdens het midzomeravondfestival van 2001 was er een steelband
te gast en enkele leden wilden ook
graag een steelpan bespelen. De
“pan” zoals het officieel heet, is een
instrument dat je vrij snel kunt leren bespelen. De ritmes, meestal latin of uit de Cariben, zijn voor een
Nederlander weer wat moeilijker.
Daarom geeft Carlos, een in Nederland wonende Arubaan, al vanaf het begin les. Door aanmelding
van 3 jeugdige leden is het idee ontstaan om een jeugdsteelband op te
richten. Aan de 3 jeugdleden is gevraagd wat er leuk is aan het spelen bij de steelband. Jeroen (10 jaar)
speelt op de guitarpan. Hij kan op
deze pan een melodie spelen, maar
de pan is het meest geschikt voor
leuke ritmes met akkoorden. “Waarom vind ik op een steelpan spelen
leuk? Ik vind het een leuk instrument dat weinig mensen kennen en
het klinkt mooi. Vaak optreden vind
ik ook leuk, want bij een optreden
luisteren veel mensen naar wat wij
samen spelen. Oefenen met elkaar
is leuk, we leren steeds nieuwe liedjes kennen en de sfeer is gezellig.“
Renzo (9 jaar) speelt op de cellopannen en tenorpan en heeft drumles.
Op de “tenor” wordt de melodie gespeeld. De cellopannen (3 stuks)
vormen samen met de bas de onderstem van de steelband. “Ik heb
er veel lol in en het is heel leuk om
te doen. Met de groep is het altijd
gezellig en nooit saai. Een steelpan
is makkelijk om te leren spelen en ik
vind het heel leuk dat ik op 3 pannen speel en soms op een pan die
de melodie speelt. Het lijkt me leuk
om nog veel meer pannen te leren
bespelen. Uit alle pannen komt heel
mooi geluid waardoor het meteen
gezellig is. Ik wil graag bekend worden zodat iedereen me herkent en
vind het altijd heel leuk om op de
grote kar te staan. Dan zie ik mijn
vriendjes altijd naar me wijzen en
zwaaien.” Jorg (10 jaar) speelt double second en guitarpan en heeft
drumles. Ook de “double second”
zorgt voor het ritme met akkoorden
en op de guitarpan speelt Jorg me-

lodiepartijen. Jorg zegt het volgende: “Hallo! ik ben Jorg en ik zit bij de
steelband. De steelband is een club
waar je het instrument de steelpan,
kan bespelen en elke week oefent.
Echt geweldig is drummer Frans,
die ons elke week begeleidt, hij
doet de maatvoering op zijn drumstel, ik vind hem supergoed. We oefenen verschillende soorten muziek
zoals bijv. Spaanse- (Spanish eyes),
vrolijke- (Elena) en een beetje rock(Viva Las Vegas) en natuurlijk sinterklaas- en kerstliedjes. Elk jaar
gaan we een paar keer optreden,
zoals met: de kermis, Sinterklaas en
kerst. Het is altijd heel gezellig en
ik vind het echt heel leuk, ik hoop
dat er meerdere kinderen komen
bij de steelband.” De jongens spelen ook af en toe beatring of sambaballen bij de steelband, wat een
welkome aanvulling is. Tijdens het
steelbandfestival in 2017 waren er
2 steelbands te gast uit Duitsland
en Engeland. De leden waren allemaal rond de 25 jaar, maar zijn gestart toen ze tussen de 8 en 10 jaar
waren. Alle leden van die band bespelen alle pannen die in de steelband voorkomen. Beide bands treden vaak in het buitenland op en
ze treden ook vaak samen op. Een
(h)echte vriendengroep. De Duitse
steelband was ook aanwezig op het
eerste steelbandfestival in De Kwakel in 2009 met over het algemeen
dezelfde leden. Zo zie je maar, als
je hiermee begint kun je een hobby hebben waar je jaren mee vooruit
kan. Daarom de vraag aan de jeugd
van De Kwakel en omstreken kom
eens kijken bij de steelband en probeer of je het net zo leuk vindt als
Jeroen, Renzo en Jorg en doe zoals
Jorg zegt: Inschrijven kan gewoon
op de website van TAVENU of bij
Marguerite en Koos (0297-286143).
De repetities zijn op woensdag vanaf 19.00 uur. Tavenu zorgt voor de
instrumenten en de lessen. We hebben minimaal 4 kinderen tussen de
8 en 12 jaar nodig, maar meer mag
natuurlijk ook. Als het lukt kan de
jeugdsteelband op het aanstaande
midzomeravondfestival 23 juni 2018
voor het eerst optreden. Voor informatie of aanmelden mail naar tavenudekwakel@gmail.com.

Voel je welkom op
kerstavond in de Schutse!
Uithoorn - Zin om helemaal in de
kerstsfeer te komen? Zin om mee te
zingen met kerstsongs en lijkt het je
leuk om het kerstverhaal in een modern jasje te aanschouwen? Komt
dat zien! U bent van harte welkom
om op kerstavond langs te komen in
de Schutse. Tijdens deze muzikale
kerstmis zal in de Schutse het kerstverhaal in een modern jasje aan publiek worden getoond. Het kerstverhaal wordt gebracht in de vorm
van een kerstspel waarin ook wordt
gedanst en gezongen. Daarbij zijn
moderne middelen als vloggen en

whatsappen ook niet weg te denken. Alles om het publiek een bijzondere kerstavond mee te geven.
Tijdens deze mis zal ook kinderkoor
Xing een swingende plek innemen
in dit verhaal. Deze kerstmis is speciaal voor gezinnen met kinderen en
jongeren en is gratis te komen horen en zien. Deze viering begint om
19.00 uur en duurt ongeveer een
uurtje. Na afloop bent u welkom om
met ons nog een warme chocolademelk te drinken om zo de kerstdagen in te gaan. Voel je welkom en
vier kerstavond met ons mee!!

Kerstbal bij Colijn weer
heerlijk feestje
Uithoorn - Aflopen zaterdag was
het weer tijd voor het traditionele kerstbal. Wat is een dansschool
zonder kerstbal? Voor sommige
leerlingen is dit HET feest van het
jaar om eens lekker uit te pakken.
Weken van tevoren wordt al bedacht welke outfit het dit jaar gaat
worden. De schitterend versierde
zaal van Dans en Partycentrum Colijn werd nog nog mooier met al die
lieve en mooie leerlingen! Het was

een zeer druk bezocht bal, zo’n 150
dansers betraden de vloer. Leerlingen van Danscentrum Colijn maar
ook veel gasten uit andere plaatsen en van andere dansscholen. Het
was een feest!
Demonstraties
Er werd een prachtige dansdemonstratie gegeven door de leerlingen
van Dance Centre Uithoorn in de
stijl moderne dans. Een schitterende mix gemaakt door docente Patty. De meiden lieten een heel mooi,
lyrisch stuk zien. Daarnaast nog
een demonstratie van Kevin en Leonie. Zij dansen latin wedstrijden
en gaven een demonstratie in rumba, chacha, samba en jive. Rond 1
uur s’nachts zou je denken dat het
feestje afgelopen is maar niets is
minder waar; de laatste jaren is er
een traditie ontstaan; DJ Ax, en tegenwoordig doet ook zoon Julian
een duit in het zakje, gaat dan nog
even helemaal los tijdens de afterparty. Lekker hossen en helemaal
los gaan in je galapak, bij Axel en
Heleen Colijn is niets te gek.

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn
in Bedrijf, de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen van Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Zwaluwfamilie-diner
Regio - Een bijzondere avond op
basisschool De Zwaluw in Nes aan
de Amstel, waar alle ouders door
het team waren uitgenodigd voor
het “Zwaluwfamilie-diner” een zelf
gekookt Italiaans 3 gangen diner.
Het thema van de maaltijd was “elkaar (beter) leren kennen” en hoe
kan je dat nu beter doen dan door
met elkaar te eten! Tussen de gan-

gen werden er door het team activiteiten georganiseerd (zoals een
kennismakingsbingo) waardoor iedereen steeds aan een andere tafel
met andere ouders kwam te zitten.
Het zorgde voor veel plezier en verrassende gesprekken. Aan het eind
van de avond was iedereen het erover eens: Op De Zwaluw hebben
ze er weer een traditie bij!

Nieuw wendbaar meerjarenplan
De afgelopen periode is besteed aan het opstellen van een
nieuw wendbaar (‘agile’) meerjarenplan voor de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).
In de visie is vastgelegd wat voor organisatie we willen zijn:
“elkaar scherp houden én elkaar helpen”. Dit geldt zowel voor
de verenigingen onderling als in de relatie met de gemeente.
De missie omvat de drie strategische thema’s die er het meest
toe doen en die onderling zijn verbonden:
•
•
•
Kwakel.
Elke thema is uitgewerkt in meerjaren doelstellingen. Het eerste thema komt in de volgende paragraaf terug. Bij het tweede
thema zijn doelstellingen opgenomen als het bevorderen van

nemersactiviteiten of projecten mogelijk maken. Mooie voorbeelden zijn de intocht van Sinterklaas en de feestverlichting
in de winkelgebieden in de decembermaand. Maar ook het
bijdragen in de aanleg van een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein van Uithoorn en in het glastuingebied in De Kwakel.
gemeente promoten. In de paginagrote advertentie in deze
dersteunde evenementen vermeld. Een evenementenkalender

Scouting Admiralengroep
bakt ze bruin!
Uithoorn - Op zondag 17 december bakten de Zeeverkenners de
sterren van de hemel! Niet zonder
reden want ze willen deze zomer
naar NaWaKa; het Nationale Waterkamp. Het NaWaKa is een spectaculair waterkamp met 6000 waterscouts waar ook enkele buitenlandse scoutinggroepen komen. Het NaWaKa wordt eens in de vier jaar georganiseerd dus dat willen ze niet
missen. Met het wachtschip Olympus varen de zeeverkenners naar
het NaWaKa in Zeewolde. Om de
kosten van het kamp te drukken en
om de brandstof voor de Olympus
te kunnen bekostigen bedachten
de Zeeverkenners hun oliebollenactie. Om op 31 december de beste
bollen van Uithoorn te kunnen bakken kwam er afgelopen zondag een
heuse jury aan te pas. Deze jury beoordeelde de tijdens de opkomst
gebakken oliebollen. De Zeeverkenners hebben per groep (een bak
scoutingtermen) hun oliebollenbeslag gemaakt, het laten rijzen, en de
bollen gebakken. Een knap staaltje
teamwork, planning en organisa-

tie. De Zeeverkenners zijn glansrijk
geslaagd op de hiervoor genoemde punten én voor hun bakresultaat!
Gaar
Alle oliebollen waren gaar, niet vet,
smakelijk en mooi goudbruin. Goed
gelukt dus! Geen eenvoudige klus
maar wel een heerlijke klus om de
oliebollen te beoordelen.Het recept
van de winnende oliebollen wordt
gebruikt voor de oliebollenactie op
zondag 31 december. Op oudejaarsdag kunt u bij ons een heerlijk
zakje oliebollen kopen en daarmee
de zeeverkenners steunen met hun
zomerkamp. Bollen zijn per 5 stuks
voor 2,50 euro. U kunt gedurende
de dag tussen 11.00 en 14.00 uur
langskomen bij ons clubhuis Mercurius; J.A. van Seumerenlaan 3 (t.o.
de Thamerkerk). Wilt u zeker zijn
van een zakje vragen we u om uw
bestelling per e-mail even door te
geven via zeeverkenners@admiralengroep.nl. De volledige opbrengst
van deze actie komt ten goede aan
het zomerkamp van de zeeverkenners. Een mooie kerstgedachte.

voortdurend nieuwe evenementen kunnen worden toegevoegd. Daarnaast kan de SUB op tijdelijke basis werkgroepen
in het leven roepen om actuele onderwerpen met inzet van
specialistische kennis en ervaring aan te pakken.
Nieuwe afspraken over samenwerking met de gemeente
De wijze van samenwerking tussen de gemeente en de SUB
voorafgaand aan de besluitvorming van het Dorpshart aan de
understatement te gebruiken. Vorige week is dit geëvalueerd
met de leden van de werkgroep Dorpscentrum (een werkgroep van de SUB) en in een periodiek overleg met de verantwoordelijk wethouder. Als input voor dit overleg werd voorts
het strategisch thema ‘vaste contactpartij voor de gemeente’
uit ons nieuw meerjarenplan ingebracht. Hierbij zijn doelstellingen geformuleerd als ‘vaste partner bij beleidsontwikkeling
over onderwerpen die de collectieve ondernemersbelangen
raken’ en ‘formele adviesrol: gevraagd en ongevraagd advies
over onderwerpen die de collectieve ondernemersbelangen
raken’. De ‘lessons learned’ uit het verleden en de nieuw geformuleerde doelstellingen voor de toekomst bleken tezamen
een goede basis voor nieuwe afspraken over de samenwerVerder is gesproken over het voornemen van de gemeente om
een plan van aanpak voor de uitvoering van het project Dorpshart aan de Amstel op te stellen en de wijze waarop de SUB
hierop tijdig kan aansluiten om op adequate wijze invulling te
kunnen geven aan voornoemde adviesrol. Al met al een naar
fundament is gelegd voor een constructieve toekomstige samenwerking.
Van 2017 naar 2018
De laatste maand van het jaar is al weer aardig op streek en
de feestdagen met Kerstmis en de jaarwisseling staan voor de
deur. Een drukke tijd met inkopen doen en topdrukte voor winkeliers en ondernemers. Gevolgd door het grote genieten met
uitgelezen moment om de balans op te maken van het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. We leven in een turbulente omgeving op
nemers van Uithoorn en De Kwakel
een fijne en veilige jaarwisseling en
een goed begin van een succesvol
nieuw jaar in een goede gezondheid!
Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf

Verfijnde koorklank in
kerstconcert van Corde Vocali
Uithoorn - Honderdduizenden
amateurs zingen met passie en plezier in duizenden koren. Dat zijn
meer landgenoten dan de leden van
voetbalclubs, wat bestuurders, politici en mediamagnaten zich goed
moeten realiseren. Zoals er in de
amateursport clubs zijn die op allerlei niveaus hun hobby bedrijven,
zijn er in de koorwereld ensembles
die vooral voor de gezelligheid hun
ontspannende zanghobby bedrijven
naast bijna professionele zanggroepen. In de topklasse van de amateurkoorzang zitten stellig de veertien vocaal voortreffelijke presterende sopranen, alten, tenoren en
bassen van het kamerkoor“Corde
Vocali”. Het was trouwens een aardig idee van de oprichters tien jaar
geleden om hun nieuwe koor “Corde Vocali”,“Stembanden”, te noemen. Dat het met de stembanden
en de muzikaliteit van deze veertien

enthousiaste en kennelijk hard studerende amateurzangers en –zangeressen dik in orde is, kon het publiek van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) zondagmiddag in de tjokvolle Thamerkerk
overtuigend beluisteren.
Veelzijdig progamma
Corde Vocali werkt projectmatig,
met wisselende, telkens bij het te
zingen repertoire uitgekozen dirigenten. Dit keer was dat Hans Noijens. Hij is actief bij verschillende hooggeklasseerde kamerkoren,
is koordirectiedocent en staflid bij
het landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Met
zijn koor had hij een vocaal verrassend, veelkleurig, maar ook voor zijn
koor veeleisend programma samengesteld. Met loepzuivere intonatie werden meerstemmige composities uit verschillende stijlperioden

uitgevoerd. Zoals uit de Renaissance Dixit Dominus en Beatus Vir van
Claudio Monteverdi en twee liederen van Jan Pieterszoon Sweelinck.
Uit de Barok klonk Befiehl dem Engel van Dietrich Buxtehude. Een
verrijking van het programma was
de prima instrumentale medewerking bij onder andere deze cantate door het ensemble Giardino Musicale, bestaande uit Louella Alatiit en Tomasz Plusa, viool, Elske Tinbergen cello, Harjo Neutkens, theorbe en Cvetanka Sozovska op het
door het ensemble zelf meegebrachte kistorgel.
Nederlandse composities
Ook klonken voortreffelijk voor koor
gecomponeerde stukken van Nederlandse componisten. Zoals de
kerstliederen op oud-Nederlandse
teksten van koorspecialist en –dirigent Jetse Bremer en de twee Nederlandse kerstliederen in een knap
arrangement van componist Louis

Toebosch. Afgewisseld met Engelse Christmas Carols en een scala
van welgekozen andere werkjes in
Kerstsfeer zong Corde Vocali, met
uitstekende inbreng van solistische
passages in de dames- en herengroep, het hele repertoire van deze
vocale middag prachtig van klank,
en perfect qua ritmiek en dynamiek. Ook het publiek deed liet zingend mee, want op uitnodiging van
de energiek leidende dirigent Hans
Noyens zongen de mensen in de
zaal samen met het koor mee in het
slotlied O come all ye faithfull. Dat
was het slot van een sfeervol kerstconcert in de fraai aangeklede Thamerkerk.
Op zondag 21 januari opent de
SCAU het muzikale Nieuwjaar met
een vrolijk muziektheatraal optreden door het pianoduo Beth&Flo
(Elsbet Remijn en Claudette Verhulst). Zie voor nadere informatie de
website van de SCAU, www.scau.nl.
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De voorverkoop is weer
gestart!

Conclusies onderzoek
Sociale kracht
Uithoorn - Afgelopen zomer hebben alle inwoners van gemeente
Uithoorn een vraag in de brievenbus gekregen om deel te nemen
aan het onderzoek Sociale kracht,
uitgevoerd door Vita Welzijn, Participe en Uithoorn voor elkaar. Hieraan
is massaal gehoor gegeven, getuige
de ruim 1000 reacties die binnenkwamen. Met dit persbericht informeren ze de inwoners over de conclusies, de vervolgstappen van Uithoorn voor Elkaar en nodigen zij inwoners uit voor een verdiepend gesprek over de resultaten.
Conclusies
Een paar interessante conclusies
naar aanleiding van het onderzoek is o.a. dat 20% van de inwoners belangstelling heeft voor een
Uithoornse multifunctionele ontmoetingsplek waar je koffie met elkaar kunt drinken, waar je een hapje kunt krijgen, waar iets te doen
is voor kinderen en waar spel- en
sport activiteiten mogelijk zijn etc..
De Uithoornse inwoners hebben relatief meer (t.o.v. andere gemeenten) professionals nodig om mensen uit de buurt om hulp te vragen: de informele zorg moet nog op
gang komen in Uithoorn. één op de

3 inwoners doet iets voor een ander,
toch een mooie indicatie dat Uithoorn een gezonde sociale samenhang kent. 73% kent haar buurtbewoners en 60% voelt zich met de
buurt verbonden terwijl ruim 80%
haar buurtbewoners vertrouwt: een
positief beeld! In ruime mate maken
inwoners gebruik van het ruime activiteitenaanbod in de buurt en in
Uithoorn: toch zijn ook veel activiteiten of voorzieningen nog te weinig vindbaar of bekend.
Vervolgstappen
Samen met de gemeente gaan de
onderzoekers aan de slag om met
belangstellende inwoners te bezien
wat IUithoorn nodig heeft. Hiervoor
worden bijeenkomsten met inwoners georganiseerd. Om met inwoners een vervolg te geven aan de
resultaten van het onderzoek komen er een tweetal bijeenkomsten op 30 januari om 19.00 uur in
de Bilderdijkhof. Aanmelden kan
via info@uithoornvoorelkaar.nu Om
met inwoners door te praten over
de multifunctionele ontmoetingsplek hebben de onderzoekers samen met de gemeente het voornemen om alle belangstellenden uit te
nodigen begin 2018.

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. Dit jaar valt 31 december op
een zondag; landelijk mag er dan
geen vuurwerk verkocht worden in
Nederland. De 3 verkoopdagen vallen daarom op 28, 29 en 30 december. We zijn op zonder 31 december gesloten. Met de jaarlijks terugkerende discussie of vuurwerk
nog verkocht mag worden verdwijnen jaarlijks artikelen uit het assortiment. Met name artikelen welke
door de jeugd zeer geliefd zijn zoals bijvoorbeeld babypijltjes en romeinse kaarsen. Dit jaar was het de
vraag of het knalvuurwerk nog verkocht mag worden. Gelukkig wel!
We hebben daarom wederom een
zeer breed pakket; mooi, betaalbaar
vuurwerk van hoogwaardige kwaliteit voor jong en oud. Onze populaire Thunderkings zijn wederom volop bij ons verkrijgbaar. Nieuw zijn
de compound boxen: Grote flowerbeds welke u maar 1 keer hoeft aan
te steken. Deze compound boxen
bevatten een complete show met
een grote diversiteit aan kleuren, effecten en tempovoorstellingen. 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. 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.
Webshop
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 27 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. 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.
Openingstijden verkoopdagen
27 december 8.00 – 16.30 uur
(voorverkoopdag)
28 december 8.00 – 19.00 uur
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 18.00 uur
31 december GESLOTEN

De computer blijft je
bezig houden

Jaarafsluiting met
Slottoernooi petanque
Uithoorn - De derde zondag van december betekent al ruim dertig jaar de
afsluiting van het petanquejaar van
Boule Union Thamen. Dit gebeurt dan
met een clubtoernooi en aansluiten
een gezamenlijke maaltijd waar tussen de gangen door ook de clubkampioenen en de winnaars van de interne competities gehuldigd werden. Het
was voor Angèle Smit een bijzondere dag. Niet won zij allen als enig ongeslagen speler het toernooi, zij werd
ook nog in het zonnetjes gezet als
scheidend bestuurslid. Veertien jaar
heeft zij de functie van kantine- en
ledenzaken bekleed en zorgde vaak
voor de aankleding van de clubtoernooien. De top acht van het toernooi
bestond uit vrouwen op de plaatsen 1
t/m 3 en verder uit mannen.

De prijswinnaars waren:
1 Angèle Smit
2 Tine Siegel
Eva van Ark
4 Hans v/d Wal
5 Alex Smit
6 Ed van Dantzig
7 Marcel Paul
8 Günther Jacobs

W
3
2
2
2
2
2
2
2

S
18
13
13
9
8
6
5
3

De Clubkampioenen en winnaars
van de clubcompetities waren:
Clubkampioenschap
tête-à-tête:
Ria van Beek; Clubkampioenschap
doubletten: Roberto en Dani Atanes; Jokercompetitie: Jos de Zwart.
Ranglijst clubtoernooien: voor het
derde achtereenvolgende jaar Ina
Hoekstra.

Uithoorn - Op vrijdag 15 december j.l. hebben de leerlingen van de
groepen 6,7 en 8 van basisschool
de Vuurvogel in samenwerking met
de werkgroep Samen aan de Amstel/ Grenzeloos een wel hele leuke
techniek workshop gevolgd. Door
middel van deze creatieve activiteit
maakte de leerlingen kennis met
het licht rondom kerst en hoe waardevol dat is. Door led-verlichting in
een glazen fles te monteren en de
fles te voorzien van een mooie kerst
-en nieuwjaarswens komt de kerstgedachte en het licht echt tot leven.
Zo mooi
De creaties zijn zo mooi geworden,
dat de kinderen spontaan hebben

besloten om deze verlichte kerstflessen te schenken aan een aantal bewoners van het Hoge Heem.
De groepen 5 vonden dit zo’n leuk
idee dat zij hun eigen gemaakte
kerststukjes ook aan de bewoners
wilden brengen. Een mooie vreedzame kerstgedachte. Op maandag
18 december hebben de groepen 5
en 8 de eigen gemaakte kerstcreaties gebracht. Ze zijn hartverwarmend ontvangen door de bewoners van het Hoge Heem. De bewoners van de 8 huisjes van het Hoge Heem voelden zich door de kinderen in het “Kerst” zonnetje gezet.
Ook een hele warme ervaring voor
de leerlingen van Basisschool de
Vuurvogel.

Groei & Bloei Aalsmeer in
nieuwe jaar weer actief

Kerstbomen versierd op
Het Hoge Heem
Uithoorn - Donderdag 14 december
hebben medewerkers van de ABNAMRO samen met bewoners van Het
Hoge Heem kerstboompjes versierd.
Ook deelnemers van het Huis van
de Buurt mochten meedoen. Vooraf werd een pallet geleverd met 30
boompjes, allerlei versieringen, verlichting en veel koekjes. De medewerkers hebben de bewoners van
hun kamers opgehaald en samen de
boompjes versierd. Het leverde een
heel gezellige middag op met leuke
gesprekken en veel gelach. De bankmedewerkers waren verrast over
de hoge leeftijd van de bewoners
en luisterden naar de verhalen van
toen. Voor de ouderen was het leuk
om met ‘de jeugd van nu’ plezier te
maken. De kerstboompjes mochten
meegenomen worden en herinneren
aan een bijzonder leuke middag.

Vuurvogel brengt bezoek
aan bewoners Hoge Heem

Regio - Wanneer straks de feestdagen weer achter de rug zijn en
de rust is weergekeerd komt bij veel
mensen die moeite hebben met de
huidige digitale wereld de vraag los.
Moeten we straks computerles nemen of niet. Eerder besloot SeniorWeb DRV te stoppen met klassikale
computercursussen en de benodigde kennisoverdracht één op één te
doen tijdens de inloopmiddagen op
de maandag en woensdag. Zou rustiger zijn voor de cursist en kan afgestemd worden op wat hij of zij thuis
met de computer wil gaan doen.
Maar nu blijkt het gezellig samenzijn
met andere cursisten in de klas toch
nog een rol te spelen. Daarnaast laten de inloopmiddagen zien dat veel
bezoekers moeite hebben met wat
er allemaal op de meegebrachte laptop wordt getoond. Reden waarom
we het toch nog eens gaan proberen

met een paar klassikale cursussen.
In de bieb te Mijdrecht:
Windows 10: Acht maandagochtenden te beginnen 22 januari.
Windows 10: Acht woensdagochtenden te beginnen 14 februari.
Windows 10 Verkenner (bestandsbeheer): Vier donderdagochtenden
te beginnen 15 februari.
Google Foto’: Vier donderdagochtenden te beginnen 15 maart.
Veilig internet: Twee maandagochtenden te beginnen op 19 maart.
In het Buurtnest te Uithoorn:
Windows 10: Acht maandagmiddagen te beginnen 19 februari.
Voor informatie en aanmelden 0297282938 of 06 5345 4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com.
Kijk ook eens op www.seniorwebderondevenen.nl Zo niet dan zien we
u graag tijdens de inloopmiddagen.

Verkoop cupcakes en bakmixen

CupCakeCup-winnares Isa in
actie voor Day for a Change
Uithoorn - De leerlingen van het
Alkwin Kollege in Uithoorn hebben samen met hun school de uitdaging aangenomen om zich in te
zetten voor ‘Day for a Change’. Deze
Stichting leert kinderen en jongeren
bewuster omgaan met geld, maar
stimuleert ook ondernemerschap
en creativiteit bij jongeren, om zo
daadwerkelijk bij te kunnen dragen
aan een rechtvaardiger wereld.
Ondernemersplan
De leerlingen zijn vervolgens in
groepjes aan de slag gegaan met
een echt ondernemersplan. De
winst die ze uiteindelijk met dit eigen bedrijfje gaan maken, is bedoeld voor ondernemende mensen
in ontwikkelingslanden. Deze mensen kunnen dan met hun hulp zelf
ook een microkrediet krijgen om
daarmee hun leven aanzienlijk te
verbeteren.
‘Cupcake’ Isa Verzeilberg
Ook Isa Verzeilberg (winnares 2016
van het populaire Zapp-televisieprogramma CupCakeCup) heeft
zich samen met een aantal klasge-

noten ingezet voor het goede doel.
De Kudelstaartse gaat op zaterdag 23 en zondag 24 december samen met Nada, Kim, Hester en Nina overheerlijke, zelfgebakken cupcakes verkopen in winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn. Ook kunnen bij deze dames kant-en-klare
bakmixen gekocht worden, om zo
zelf overheerlijke kerst-cupcakes te
gaan bakken.
De meiden hopen door een slimme
ondernemingsstrategie, maar vooral
door zoveel mogelijk van deze overheerlijke cupcakes en bakmixen te
verkopen, Micro-krediet-Ondernemer van het jaar te worden. Alle ondernemingsplannen zullen namelijk
door een professionele vakjury worden beoordeeld, waarna de leerlingen kans maken op deze eretitel.
Maar ze zijn het allen wel eens: “dat
iets terug kunnen doen voor mensen die het minder hebben” de belangrijkste drijfveer is.
Mensen die dol zijn op overheerlijke
cupcakes en iets goed willen doen
voor een ander, zijn dus op 23 en 24
december van harte welkom op het
Amstelplein in Uithoorn.

Regio – Begin januari starten de
cursussen en workshops weer bij
Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start
op woensdagavond 10 januari het
bloemschikken voor gevorderden
en beginners. In de beginners cursus wordt in 5 gezellige avonden de
beginselen van het bloemschikken
geleerd. De gevorderden, ook 5 lessen, kopen zelf hun bloemen in en
werken hiermee, onder begeleiding
van een ervaren bloemenarrangeur,
een opdracht uit. Ook beginnen we
op donderdagavond 11 januari met
een keramiek cursus van 10 lessen. Daar leren we op een ontspannen manier de beginselen van het
pottenbakken op een draaischijf
maar ook handvormen behoord zeker tot de mogelijkheden. We organiseren ook dit voorjaar weer verschillende workshops. Het moestuinieren krijgt een vervolg op zaterdagochtend 3 maart met een zaai
en verspeen workshop. Op 27 januari gaan we een dag in de praktijk leren hoe fruitbomen gesnoeid
moeten worden om zo meer vruchten te kunnen oogsten. De eenden
worden al vroeg in het jaar actief
voor het broedseizoen. Op woens-

dagavond 31 januari en 7 februari zullen we daarom in 2 avonden
een eendenbroedkorf van wilgentenen vlechten. 24 februari gaan
we, in samenwerking met de Lathyrusvereniging, Lathyrus zaaien.
Op 7 maart ’s avonds gaan we van
verse wilgentenen een trelliswerk
vlechten. Deze poten we, samen
met voorjaarsbloeiers, in een pot
en gaat dan groeien. Op 31 maart
organiseren we een paasworkshop. Groei & Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen we deze cursussen en
workshops aanbieden tegen scherpe prijzen. Leden van Groei & Bloei
genieten korting op cursussen en
workshops en tal van andere activiteiten.
Voor meer informatie verwijzen wij
u naar onze website www.groei.
aalsmeer.nl Voor aanmelden en
verdere informatie kunt u ook contact opnemen met Esther Straathof
via de mail op groeienbloeicursus@
gmail.com of bellen 0297.344237.
Aanmelden onder vermelding van
naam, telefoonnummer en mailadres.

Nieuwjaarsduik bij Michiel
de Ruyter in Uithoorn
Regio - Komend jaar zal voor de 10e
keer op 1 januari een nieuwjaarsduik
bij U.R.K.V. Michiel de Ruyter worden
georganiseerd. In dit feestelijke jubileumjaar zijn er ook weer prijzen te
verdienen voor de deelnemers die in
het meest originele kostuum te water gaan. Deelname is 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 is vanaf 11.30

uur. Na de warming up gaan we om
12.30 uur het water in. Deelname
kost 2,50 euro, inclusief consumptie
en erwtensoep en de inmiddels bekende nieuwjaars Unox duikmuts.
Dragen van muts en schoenen zijn
verplicht tijdens de 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.

Flyers politie
tegen inbraken

te situaties”, aldus de politie. “Zie u
iets verdachts? Of heeft u het gevoel dat het niet klopt? Bel dan met
0900-8844 of 112 bij spoed.” En
nog enkele tips van de politie: Als
u Kerst en Oud en Nieuw niet thuis
viert, geef dit dan door aan de buren zodat zij een oogje in het zeil
kunnen houden. Draai alle deuren goed op slot en laat een lampje branden.

Uithoorn - Aankomende weken
gaat de politie in diverse wijken en
op pleinen in Uithoorn flyers uitdelen om inwoners te attenderen op
woninginbraken tijdens de donkere dagen. “Wees alert op verdach-
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Bridgeclub De Legmeer sluit
competitiejaar 2017 af

Laatste parencompetitie 2e
cyclus bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend werd
de laatste zitting van de 2e competitieronde gespeeld. Altijd weer een
spannende strijd. Welke vier paren
zullen degraderen en welke 4 paren promoveren. In de A-lijn was
spel 5 een geweldig biedspel. De
strijd tussen de paren Henk & Greetje tegen Wies & Marthe werd fel
gestreden. Een beetje een ongelijke strijd, want oost/west was niet
kwetsbaar en noord/zuid wel. Greetje met een handvol harten kon langer doorgaan zonder al te veel down
te gaan en punten te verliezen. Echter het noord/zuidpaar had 26 punten. Er zat een mooi schoppencontract in voor dit paar. Wies (noord/
zuid) bood nog wel 5 schoppen
maar durfde niet verder te gaan.
Greetje rekende snel uit dat een gedoubleerd 6 hartencontract beter
was, dan een 5 schoppencontract
gemaakt door de tegenstanders.
En inderdaad zij behaalde hiermee
75%. Heel slim bekeken van Greetje.
In de B-lijn wilden Aja & John graag
terug naar de A-lijn. Zij probeerden regelmatig een slag extra te
maken. Dit lukten ze ook eindelijk bij spel 11. Alle paren scoorden
3 sans atout + 2 en John lukte het
d.m.v. goed snijden om + 3 te maken. Greet & Greet boden bij spel 15
een klein slemcontract. Helaas, en

hoewel zij eerste werden in de deze lijn, zat er een 6 schoppencontract net niet in. Gedegradeerd worden na deze cyclus: Ciny & Herman,
Lyda & Jan, Corry & Netty en Corry & Grace. Jammer mensen, maar
jullie kunnen na 6 weken weer terug in de A komen. Zet hem op! Gepromoveerd worden na deze cyclus:
Aja & John, Jany & Loes, Henny &
Lucas en Miep & Madelon. Gefeliciteerd paren en succes in de A-lijn.
Een aantal paren hebben in de eerste cyclus al in de A gespeeld, dus
welkom terug. De uitslag van deze
zitting:
A lijn
1e plaats Leny & Willy
59,90%
2e plaats Greet & Henk
58,85%
3e plaats Addie & Jeannet 56,77%
B lijn
1e plaats Greet & Greet
56,77%
2e plaats Miep & Madelon 55,21%
3e plaats Ada & Roelie
en Loes & Arna
54,17%
Volgende week een donderdagochtend vrij bridgen. Kunnen we allemaal zonder de competitiespanning
gezellig spelen. Nieuwe leden zijn
van harte welkom op de donderdagochtend in het Buurtnest. Opgeven bij onze secretaris Greetje Stolwijk telefoonnummer 0297-563901.
Wij zijn een gezelligheidsclub en
spelen niet met het mes op de tafel.

Bij Bridgeclub De Legmeer:

Lijnen aan elkaar gewaagd
Regio - De tweede ronde parencompetitie zette gelijk “het spel op de wagen” in de B- lijn. Drie paren, Sonja
& Hans Selman, Marjan & Jan Wille
en Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman, eindigden deze eerste avond op de tweede plek met een
score van 55,21%. Als nummer vijf
kwamen Cora de Vor & Bep de Jong
door met 53,82%, maar het beste paar
op afstand was dat van Joyce Udema & Gijs de Ruiter dat met 65,63%
ook het beste resultaat van de avond
neerzette. In de A- lijn eindigden twee

toppers boven de zestig procent. Jan
de Jong & Theo Klijn met 62,50 als
eerste en Renske & Kees Visser met
62,20% als tweede paar. Johan Le Febre & Wim Slijkoord haalden de zestig net niet, maar de 59,29% mocht er
ook zijn. Joop van Delft & Frans Kaandorp tekenden voor de vierde positie
met 55,65% en Nel & Adriaan Koeleman sloten de top af als vijfde met
54,29%. In de C- lijn was de zestiger
voor Riet & Wim Beijer met 60,71%
en werden Irene Hassink & Henriëtte
Omtzigt tweede met een percentage

Veldrijders van UWTC
ondanks de ijzel op wedstrijd
Uithoorn - Zaterdagmorgen zijn vier
leden van het UWTCX team gestart
in Woerden. Een zware cross met
genoeg modder. Menno van Capel
was vandaag de beste man van het
team en werd 8e, Tommy Oude Elferink 10e, Bas de Bruin 15e en Dennis
Moolhuijsen 41e.

Clubcross
Bij de clubcross van UWTC op zondag bleken de weggedeeltes erg
glad te zijn door de ijzel. Een aantal deelnemers zagen het hierdoor
niet zitten om van start te gaan. Voor
van 59,52. Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans voerden als derde met
55,06% het peloton aan dat verder uit
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers met 54,46% en Atie de Jong &
Ria Verkerk met 53,27% bestond, behorende bij de best vijf van deze lijn.
Daarna volgden nog zes paren met
scores boven de vijftig, dus ook hier
zijn de messen geslepen! Wilt u van
nabij weten hoe dit zich verder ontwikkeld of er zelfs deel van gaan uitmaken, kom dan kaarten bij Bridgeclub de Legmeer. Elke woensdagavond in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

de deelnemers die wel wilden starten werd het parcours nog iets aangepast zodat het startschot iets later viel.
Uitslag 40-: 1 Gerben vd Knaap, 2
Michael v Meerland, 3 Lars Wiebes
Uitslag 40+: 1 Mark Best, 2 Maarten de Jong, 3 Cock Fangmann, 4
Ben de Bruin, 5 Louis Oude Elferink,
6 Wil Gieling, 7 Gijs Kostman, 8 Rene Wiebes, 9 Peter Wiebes, 10 Martijn Kroonenberg, 11 Harry v Pierre,
12 Leen Blom
Uitslag jeugd 10-11: 1 Bo Versteeg
Uitslag jeugd 12-14: Joey Nap, 2 Max
de Beij, 3 Raoul v Zijl, 4 Jesse v Hattum, 5 Jesse Versteeg
Veldrit Wierden
Tommy Oude Elferink en Bas de
Bruin hebben zondag 17 december
de veldrit in Wierden gereden. Dit
was tevens een pilot van de KNWU
om de elite en amateurs in combinatie te laten verrijden. Het was
een super snelle race waar de elite wegrenners goed hun krachten
in kwijt konden. De amateurs weerde zich goed, maar de elite renners trokken toch aan het langste
eind. Bas en Tommy maakt wat foutjes, wat hier cruciaal is. Maar toch
weer een mooie score met een 16e
en 17e plaats (7e en 8e in de amateur klasse) in dit sterke veld.

Regio - De laatste competitieavond
van het jaar bracht in de A- lijn de
zege voor Cora de Vroom & André
van Herel met 61,90%. Tevens de
enige zestiger van de hele avond,
wat aangeeft dat de paren behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Op
twee eindigden Jan de Jong & Theo
Klein met 57,74%, dus weer in de
top. Joop van Delft & Frans Kaandorp volgden met 56,55% als derde
paar en Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter waren als vierde met 55,36%
weer “terug van weggeweest”. De
besten vijf werden afgesloten door
Ankie Bots & Agnes Kroes die 52,68
procenten ophaalden. In de B- lijn
ging de winst naar Ben Remmers
& Jan Egbers met 59,03% met op
twee Stenny & Herman Limburg die
op 58,68% uitkwamen. Tom de Jonge & Herman Vermunicht tekenden
als derde paar voor 57,64% en deden zo goed mee. De blits maakten Marijke & Ger van Praag, niet
direct door vierde te worden met
56,25%, maar de wijze waarop ze
een geheid groot slem contract van
de tegenstander om zeep hielpen,
door niet met hartenaas te star-

ten, die door de renonce van de tegenpartij dan onmiddellijk gekielhaald zou worden! De vijfde plek
werd gedeeld door Riet & Wim Beijer en Huub Kamp & Bep de Jong,
die allen op 53,13% uitkwamen. Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar voerden de C- lijn aan met een score
van 59,17%, gevolgd door Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij die 57,08%
haalden. Elly Belderink & To Vermeer werden met 56,67% derde en
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
vierde met 55,42%. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers sloten
met 53,75% keurig bij de top van
deze lijn aan.

ACC Wheelerplanet
Eigenlijk had deze zondag de Amsterdamse Cross Competitie bij
UWTC moeten worden verreden. De
wedstrijdlocatie van UWTC liet het
helaas niet toe om dit jaar een volwaardige wedstrijd te organiseren
en enkele weken geleden hadden
we al bij de organisatie van de ACC
aangegeven dat wij de wedstrijd van
17 december niet konden organiseren. Gelukkig pakte HSV de Kampioen dit op en zij organiseerde gewoon een tweede wedstrijd op hun
parcours van Wheelerplanet, SUPER! Volgend jaar hoopt UWTC de
ACC deelnemers te verrassen met
een heel nieuw cyclocrossparcours
en een geweldig mooi clubgebouw! Ook bij de Kampioen zorgde
de ijzel ervoor dat het parcours wat
moest worden aangepast. De jeugd
reed op een nog redelijk hard par-

cours, maar gedurende de wedstrijden ontstond er steeds meer modder. Grootste pechvogel vandaag
was Danny Plasmeijer. Vorige week
stond hij nog op het podium maar
vandaag kreeg hij gelijk na de start
een lekke band. Na een heel stuk
lopen kon hij verder op de fiets van
zijn vader. En na de reparatie van de
band begon Danny aan een inhaalrace op zijn eigen vertrouwde fiets.
jeugd B: 10 Mike Derogee, 13 Lars
Hopman, 18 Rens Grömmel
40-: 8 Ian van den Berg
40+: 16 Frank Jansen, 28 Vincent
Derogee, 32 Sjon vd Berg
nieuwelingen: 6 Sven Buskermolen,
11 Danny Plasmeijer

Kerstfair in Winkelcentrum
Zijdelwaard reuze gezellig
Als je bezoekje brengt aan Winkelcentrum
Zijdelwaard in Uithoorn, ben je direct in
de kerstsfeer. Zaterdag jl was dat zeker
het geval. Buiten het feit dat het gehele
centrum schitterend is versierd, was er
zaterdag door de winkeliers de Kerstfair
georganiseerd. Voor jong en oud was het
een leuk gebeuren. Voor de kinderen was
er een heuse ijsbaan. Een ijsbaantje waar
vooral de allerkleinste de schaatsjes konden
ombinden en gezellig konden (proberen)
te schaatsen. Het was een overweldigend
succes. Onderwijl de kids aan het schaatsen
waren konden de ouders, of wie er ook als
begeleider(s) bij waren, genieten van een
beker warme chocolademelk (met of zonder
slagroom) en een overheerlijk kerstkoekje.
Er liepen ‘kerstvrouwtjes’ rond met
verschillende versnaperingen en voor de
allerjongsten waren Meet & Greet met
beertje Paddington aanwezig. Kortom het
was weer reuze gezellig bij Winkelcentrum
Zijdelwaard.

Volgende keer volgt de kerstdrive
en de competitie start weer op
woensdag 3 januari 2018.
Wilt u een goed voornemen gelijk inlossen, kom dan spelen bij
Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, of telefoon 06-83371540.

Er zijn nog 2 wedstrijden te verrijden
in de ACC competitie en ook dit jaar
lijkt er weer een record aantal deelnemers mee te doen.
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Uithoorns Mooiste: een
prachtig loopevenement

Verlies voor KDO JG1
Aalsmeer - De Kwakel - Iedereen
was nog in de winning mood vanwege de laatste 3 wedstrijden maar
afgelopen zaterdag kwam titelkandidaat Delta Sports bij KDO op bezoek. De uitwedstrijd was niet goed
verlopen het moest deze keer beter.
Op het gras bij KDO ging de wedstrijd gewoon door. In het begin was
KDO goed in de aanval maar vond
men steeds de keeper van Delta
Sports als sta in de weg voor een
voorsprong. Een snelle aanval over
links van Delta Sports waar een
goede voorzet uitkwam was niet te
verdedigen. Van dichtbij werd raak

geschoten 0-1. Terwijl KDO weer
ten aanval trok was het Delta Sports
wat weer scoorde vanuit de counter. KDO gaf niet op en kwam terug
door een doelpunt van Dylan 1-2.
Het leek er even op of KDO de wedstrijd zou laten kantelen maar de gelijkmaker kwam niet voor rust werd
KDO getrakteerd op 1-3 en een flinke hagelbui. In de 2e helft ging het
ineens heel snel met de doelpunten van Delta Sports. Communicatiefouten leidde vaak tot balverlies
en de score liep op tot een uiteindelijke eindstand van KDO JG1-Delta
Sports JG1 1-8.

Veel plezier bij de dansers
van KDO
Aalsmeer - De Kwakel - Dinsdag 12 december waren er speciale danslessen bij KDO D.A.G. in De
Kwakel. Alle vaders, moeders en andere belangstellenden mochten de
hele les aanwezig zijn om te zien
wat hun zoon of dochter doet tijdens de Dance les. Nadat juf Inge
iedereen welkom heette en zich had
voorgesteld begon de warming-up.
Iedereen kon gelijk zien met hoeveel plezier ze bezig waren. Daarna
ging werden er dansoefeningen gedaan afhankelijk van de leeftijd van
de kinderen. Natuurlijk kwamen ook
de geleerde dansen aan bod. Snel
kregen de meiden een extra rokje of

shirtje aan om te laten zien dat het
gelijk een uitvoering was. Natuurlijk
leuk om te zien hoe enthousiast iedereen bezig was en met een stralend gezicht keek naar het publiek.
Aan het einde van de les werd er
een spelletje gedaan waarbij de ouders mee mochten dansen. Ben je
hierdoor enthousiast geworden kom
dan gerust een keertje meedoen om
te kijken of het wat voor jou is. De
lessen zijn op dinsdagmiddag van
15.45 tot 16.45 uur groep 5 t/m 8 en
van 16.45 tot 17.45 uur voor kinderen
van groep 1 t/m 4. Voor nadere informatie kijk op www.kdo.nl of mail
naar dance@kdo.nl

Maas Autogroep vergroot
mobiliteit Qui Vive
Vrij bridgen bij de
Amstelbridgeclub
Uithoorn/De Kwakel - De dames- en heren-selectieteams van
Qui Vive mochten vorige week twee
gloednieuwe VW Polo's in gebruik
nemen. Naast de eerder dit seizoen door Maas Autogroep ter beschikking gestelde Skoda Octavia
en Seat Ibiza was het wachten op
het nieuwe model Polo en dat was
het wachten meer dan waard. Maas
Autogroep stelt al vele jaren auto’s
ter beschikking aan de spelers van
Dames 1 en Heren 1. Voor spelers

en speelsters die buiten Uithoorn
wonen, is dit vervoer een uitkomst;
zonder goede vervoersmogelijkheden is het lastig om aan drie trainingen en een wedstrijd per week
deel te nemen. Bovendien worden
er door de spelers ook vele trainingen aan de jeugdteams van Qui
Vive gegeven. Met de auto’s van
Maas Autogroep is het vervoersprobleem wel op zeer riante wijze
opgelost. Hulde aan de Maas Autogroep!

Activiteiten in kerstvakantie
in zwembad en sporthallen
Regio - De kerstvakantie staat voor
de deur en dat betekent dat er weer
volop activiteiten zijn in Zwembad
De Waterlelie, Sporthal De Waterlelie en sporthal De Proosdijhal. Zo
zijn er extra veel momenten waarop
je kunt vrijzwemmen en in de sporthalen worden Sport & Spelinstuiven georganiseerd. Ook deze vakantie vinden er 2 instuiven plaats:
dinsdag 2 januari kunnen de kinderen komen springen, klauteren, rennen et cetera in Sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart. Basketball Vereniging Aalsmeer geeft korte lesjes
waar de kinderen aan kunnen meedoen. Maak zo kennis met deze leuke balsport. De instuif is van 09.30
tot 12.00 uur, voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Entree is 3,50 euro (begeleiders zijn gratis). Woensdag 3
januari vindt een Sport & Spelinstuif
plaats in Sporthal De Waterlelie. Ook
hier kunnen de kinderen klimmen,
klauteren, springen op het springkussen en meedoen aan allerlei activiteiten. Ook hier geeft de Basketball Vereniging Aalsmeer clinics en
kunnen kinderen kennismaken met
deze balsport. De instuif is van 09.30
tot 12.00 uur, voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Entree is 3,50 euro (begeleiders zijn gratis).

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie kunnen kinderen op woensdag 3 januari
meedoen aan de Sport & Spelinstuif
en vrijzwemmen voor slechts 5,50
euro. Dit speciale combi-ticket is alleen geldig op deze dag. Je kunt tussen 09.30 en 12.00 uur sporten en
tussen 10.30 en 15.30 uur zwemmen. In de kerstvakantie (zaterdag
23 december t/m zondag 7 januari)
zijn er extra veel momenten waarop
iedereen kan komen spelen in het
water. Er worden dan spelletjes georganiseerd, er klinkt gezellige muziek en natuurlijk liggen er speelmaterialen in het water. Recreatief
zwemmen kan op: zaterdag: 12.3014.30 uur, zondag: 10.00-13.00 uur,
dinsdag: 10.30-14.30 uur, woensdag
10.30-15.30, donderdag 12.00-14.30
uur en vrijdag 10.00-12.45 uur.

A-lijn
In de A-lijn had het oost/west paar
bij spel 9 een leuke kaartverdeling
met veel punten. Er was een mooie
fit in de hartenkleur en 6 harten zat
er echt in. Het bekijken of de andere kleuren ook gedekt zijn is soms
de moeite waard. Sans atout levert
nog wel eens meer punten op wanneer je overslagen maakt. Henk &
Greetje boden dan ook 6 sans atout
en maakten +1. Helaas stopten de
andere paren bij de manche, maar
maakten 4 harten +3, groot slem
gespeeld maar niet uitgeboden! Ook
Els & Alice konden bij spel 7 een
klein slem bieden. Geen enkel ander paar heeft dit gedaan. De meeste paren bleven bij 3 sans atout steken, hetgeen er maar net inzat. Hier
was hartencontract beter. Tja bridgen is niet eenvoudig mensen. Een
leuke topper was het door Leny &
Willy gedoubleerde 5 klaveren bod
van Henk & Greetje. Ze maakten na-

melijk dit contract wel en dit leverde
dit paar 100% op.
B-lijn
In de B-lijn waren er lage maar toch
spannende biedingen. Een onverwacht 2 harten tussenbod bij spel
9, na het 1 sans atout bod door de
tegenpartij, van Wies deed Greet,
haar partner voor vandaag, verbazen, maar ze bood gelijk mee. De tegenpartij paste en drie harten werd
net gehaald. Een mooie score voor
dit paar. Bij spel 4 zat er een hartencontract, ondanks de fit, niet in.
Wel werd er drie sans atout +1 gehaald. De ongelijke verdeling bij de
tegenpartij kan soms roet in het
eten gooien! Bij spel 6 in deze lijn
waren er wel heel veel verschillende
contracten en scores. Er werd zowel
harten als schoppen geboden. Een
schoppenmanche ging drie down,
en een hartenmanche 1 down. Alleen Ada & Roelie behaalden een 4
harten contract.
De uitslag:
A-lijn
1. Greet & Henk
2. Els & Alice
3. Ank & Lotte
B-lijn
1. Wies & Greet
2. Greet & Ria
3. Ria & Joop

witte Pietjes. Diversiteit….iedereen
blij! Gebridged is er natuurlijk ook
in deze vierde ronde van de parencompetitie. Van de zestien paren in
de A-lijn scoorden er maar liefst tien
onder de 50%. De top-drie lag qua
percentage heel dicht op elkaar. Op
de eerste plaats Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar met 58,72%, tweede waren Kitty van Beem & Janny
Streng met 58,42% en op drie eindigden Tini Geling & Paula Kniep

57,50%
54,17%
52,78%

Kampioenen SAS'70 JC1
Uithoorn – Deze week speelden ze
tegen Leyton. Het was een spannende pot. Ze waren goed aan elkaar
gewaagd. In de 4de set stonden ze
17-22 achter, maar 1 van de kinderen had er alle vertrouwen in, want
die riep al "jongens deze set is van

ons". En het vertrouwen was terecht!
Want niet veel later kon het Kampioenslied worden gezongen. En met
een mooie eindstand van 3-1 hebben ze dit deel van het seizoen met
een winst afgesloten. Vanaf januari
promoveren ze naar de 1ste klasse.

met 58,07%. In de B-lijn was de eerste plaats voor Henny Janssen &
Rineke van Pesch met 62,50%. Op
twee Ploon Roelofsma & Marja Slinger met 60% rond en op drie Ria
Bulters & Arna Kroon met 55,21%.

ly & Jessie, 2. Geke Ludwig & Margo
Zuidema en 3. Kitty & Janny.
In de B-lijn op 1. Inge Dyrbye &
Thea Stahl, 2. Mieneke Jongsma
& Hilly Cammelot, 3. Ploon & Marja en 4. Corrie Bleekemolen & Erny
Brandsen. Maar zoals bekend, in de
twee rondes die nog komen kan er
van alles gebeuren.

Met nog twee rondes te gaan zijn in
de A-lijn de beste drie paren: 1. El-

GEEN KRANT?

0297-581698

Brug over het water door van
Schie
Parkeerproblemen zullen er dit jaar
zeker niet zijn. Een groot aantal bedrijven hebben hun terrein opengesteld om auto’s te laten parkeren en
daarnaast wordt er een pontonbrug
neergelegd over het water langs de
Noorddamerweg zodat de deelnemers via de brug rechtstreeks door
kunnen lopen naar het clubhuis van
de Legmeervogels om zich daar in
te schrijven en om te kleden. Deze
brug wordt gratis geleverd en neergelegd door het Mijdrechtse bedrijf van Schie, afstandssponsor van
de 5 kilometer. Sportpark de Randhoorn kan goed bereikt worden via
de N196 (de oude N201) en vervolgens via de Noorddammerweg naar
de parkeerplaatsen.
Veiligheid voor lopers vergroot
De organisatie heeft weer vergunning gekregen om het deel van de
N196 tussen het kruispunt van de
Zijdelweg/Watsonweg en de Kruising Laan van Meerwijk/Thamerweg af te sluiten. Daarmee kan het
kruispunt bij de Zijdelweg/Watsonweg veilig worden overgestoken
door de lopers. Verkeer wordt om-

geleid waardoor de overlast tot een
minimum is beperkt.
Businessloop
Meer dan 20 teams hebben zich al
aangemeld voor de businessloop,
de verwachting is dat er de komende weken nog een aantal bij zullen
komen. Dat draagt bij aan een grotere uitstraling van de loop en zorgt
voor een extra impuls aan bedrijven
en instellingen om het belang van
het bewegen met elkaar te versterken. Het met elkaar leveren van een
sportieve prestatie heeft ook meerwaarde in het kader van de teambuilding.
Voor het tweede jaar een G-run
Na het succes vorig jaar van de Grun, organiseert AKU ook tijdens
deze Uithoorns Mooiste weer een
G-run over 1 km voor mensen met
een beperking. Velen van hen hebben zich in de afgelopen maanden
al voorbereid op deze loop en zullen daarom goed voorbereid aan
de start verschijnen. Het Nationaal
Fonds Gehandicaptensport levert
een belangrijke financiële bijdrage aan de de professionele voorbereiding op de loop. De groep die
zich bij AKU elke dinsdag voorbereidt wordt steeds groter en naast
de stichting OnsTweedeThuis zijn
andere organisaties ook enthousiast geworden om cliënten op deze manier mee te laten doen aan de
G-run. Ook zij zien steeds meer het
belang van bewegen.
Programma 29 januari
10.15 uur: 1 km G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1
kilometer GeZZinsloop voor jeugd
t/m 11 jaar
11.00 uur: van Schie 5 kilometer
Loop
11.08 uur: Takii 10 kilometer Loop
11.08 uur: Vakantie Makelaar 10 Engelse Mijlen
Voorinschrijven
Het is nu al mogelijk om je van te
voren in te schrijven voor Uithoorns
Mooiste, dit kan via www.inschrijven.nl Informatie over dit geweldige loopevenement kun je vinden op
www.uithoornsmooiste.nl.

60,42%
58,33%
54,17%

Zwembad gesloten met feestdagen
Op Eerste Kerstdag (maandag 25
december), Tweede Kerstdag (dinsdag 26 december) en Nieuwjaarsdag
(maandag 1 januari) is het zwembad
gesloten. De directie en het team van
ESA wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief 2018! Meer informatie over de activiteiten zie de
advertentie elders in dit blad

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 5 december, Sinterklaasdag. Bij binnenkomst van de speelzaal leek het
echter of het al volop kerstfeest
was. Heel sfeervol versierd, net als
de buitenzijde van Dans- en Partycentrum Colijn trouwens. Maar dat
het toch echt Sinterklaas was konden we merken aan de traktatie namens het bestuur voor alle Hartenvrouwen: heerlijke chocolade Pietjes. Donkerbruine, lichtbruine en

Regio - Donderdagochtend was er
voor de leden van het ABC een vrije
bridgeronde. Alle bridgers van de
A- en de B-lijn zaten door elkaar. Zo
speelde je weer eens tegen andere mensen, wat erg gezellig is. Geen
competitiestrijd dit keer. Wel waren
er natuurlijk een aantal leuke spellen, waarbij goed bieden heel belangrijk was.

Regio - Zondag 28 januari vindt
weer het grootste jaarlijkse sportevenement in de gemeente Uithoorn plaats, Uithoorns Mooistede loop. Vorig jaar mocht de organisatie zich verheugen in een record aantal van 1670 deelnemers,
verspreid over 5 afstanden. AKU is
als organiserende vereniging blij om
voor alle deelnemers van haar loop
weer een mooi parcours te verzorgen. Met medewerking van de provincie en de gemeente is het weer
mogelijk om de busbaan en de
N196 over te steken. Dat zorgt ervoor dat alle afstanden binnen de
gemeentegrenzen van Uithoorn en
De Kwakel blijven en het de organisatie is gelukt om de lopers langs
vele rustieke plekjes in de gemeente te sturen. Ook wordt de Amstel
in het parcours van de 10 Engelse
Mijlen weer in het parcours opgenomen worden. Vanaf de Vrouwenakker tot Uithoorn wordt er beschut
langs de Amstel gelopen.

Handbal: KDO B1 maakt
indruk
De Kwakel - De KDO B1 handbalmeiden maken dit seizoen hun debuut in de Topklasse. De doelstelling vooraf: zo goed mogelijk je best
doen, waar kan een puntje meepakken, maar vooral: opletten en leren!
Na korte tijd was het wel duidelijk
dat die doelstelling behoorlijk kon
worden bijgesteld! Het team, gesponsord door Maas Autogroep, en
Hoveniersbedrijf Peter Onderwater
presteerde vanaf wedstrijd 1 al boven verwachting en bleek een zeer
welkome aanvulling in deze poule. Inmiddels zit het zaalseizoen er
voor de helft op en na 9 wedstrijden
is de 2e plek een feit, met slechts 1
punt achter op koploper Hellas! Wie
had dat van tevoren gedacht. Waar
coaches, trainster en speelsters rekening hielden met een jaar handballes op niveau en vooral veel leermomentjes, wordt er nu dus seri-

eus gestreden om de felbegeerde
koppositie. In deze Topklasse waren dan ook heel spannende wedstrijden te zien waarin KDO B1 tot
de laatste druppel zweet moest
gaan voor de felbegeerde punten.
Het verschil tussen de nr.1 en de nr.
5 is maar 3 punten. Hellas gaat de
Kerstvakantie in als koploper met
slechts drie verliespunten, 15 punten uit 9 wedstrijden, KDO B1 staat
op een prachtige 2e plek met 14
punten uit 9 wedstrijden. Alleen in
Hellas en Savosa moest hun meerder worden erkend: thuis werd van
beide teams verloren. Verder op de
ranglijst komen Quintus, Vrone en
Savosa met elk 12 punten, waarbij
Quintus een wedstrijd minder heeft
gespeeld. De B1 is zelfs de meest
scorende ploeg in deze poule: maar
liefst 174 keer wisten de meiden het
doel van de tegenstander te vinden.

