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Kaarten in
het dorpshuis

Kerstsfeer bij peuters De Quakel

De Kwakel - Dit jaar hadden de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie van peuteropvang De Quakel gekozen voor een ‘vriendschapsontbijt’. Ieder kind maakte voor een an-

der kind een kerstontbijtje. Ze namen
dit mee in een zelfversierde schoenendoos. Ze hebben eerst gezellig samen
gegeten in de grote zaal. Daarna gingen alle kinderen terug naar de groep

om voorgelezen te worden en spelletjes te doen, terwijl de moeders de
spullen voor de ke0rststukjes klaarzetten, die de peuters maakten en mee
naar huis mochten nemen.

Dierenbescherming roept mensen
op tot bijvoederen van vogels
Uithoorn - Doordat er zich nog
maar zelden langdurige winterse
periodes aandienen, behoudens vorig jaar, beschikt de Dierenbescherming niet meer over een netwerk
voor winterhulp. Daarom wordt nu
iedereen opgeroepen om dieren,
met name vogels, te helpen. Dat kan
door vogelvoer in de tuin te plaatsen op een voor vogels veilige plek.
Onthoud dat u vogels nooit voer
mag geven waarin zout is verwerkt.
Hierdoor kan uitdroging optreden
die onvoldoende met vocht kan
worden gecompenseerd. Ook margarine is uit den boze omdat het
laxerend werkt. Kaas moet u zonder het schadelijke plastic randje
voeren. Laat noten, broodkruimels
en kaas achter op een voederplank

die onbereikbaar is voor natuurlijke
vijanden van vogels. Ook drinkwater mag niet ontbreken op een voederplaats. Dek het water wel af met
een stuk gaas, zodat de vogels niet
kunnen gaan badderen en dus niet
kunnen bevriezen. Vetbollen voor
vogels zijn te koop in de supermarkt
en dierenwinkels, maar u kunt ze
ook makkelijk zelf maken. Vermeng
zaden (zonnepitten, maanzaad en
hennepzaad) met broodkruim en
gesmolten reuzel. Laat het stollen en stop het in een netje, knoop
het dicht en hang het buiten in een
struik of aan de voederplank op.
Voor watervogels geldt dat er open
water dient te zijn, bijvoorbeeld in
de vorm van een wak. Als het goed
is, zorgen gemeenten en waterschappen voor voldoende wakken.

Omwonenden wordt verzocht dieren bij te voederen en om in de gaten te houden of er open water is.
Als dat niet het geval is kan dat gemeld worden aan de betreffende gemeente of aan de Dierenbescherming, tel. 0297-343618 of per
mail db.aalsmeer@gmail.com. Ook
is de Dierenbescherming op zoek
naar mensen die hen willen helpen
bij het voederen in de gemeenten
Aalsmeer, Uithoorn en/of De Ronde Venen en Rijsenhout. Ten slotte
wil zij graag weten waar er wakken
zijn met grote groepen vogels waar
nog niet wordt gevoerd. De Dierenbescherming is bereikbaar op 0297343618 of 0297-328734. Meer informatie over dieren in de winterkou:
aalsmeer.dierenbescherming.nl/
dierenindewinterkou

De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16, worden 14,
21 en 28 januari de Open Kwakelse Klaverjas-en Pandoerkampioenschappen gehouden. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur, het kaarten
begint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro (bij voorinschrijving 9 euro) in dorpshuis De
Quakel, 0297-531528

Vermissing
document
Uithoorn - Na Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel
wordt nu ook in Aalsmeer en Uithoorn de procedure vermissing document vereenvoudigd. Per 1 januari 2011 hoeft u geen aangifte meer
te doen bij de politie van verlies van
uw Nederlandse paspoort, id-kaart
of rijbewijs. U kunt direct naar het
loket Burgerzaken. Daar kunt u na
melding van het verlies direct een
nieuw document aanvragen. U gaat
ook naar de gemeente toe als uw
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart is beschadigd. Is uw rijbewijs,
paspoort of identiteitskaart gestolen, dan moet u wél direct aangifte
doen bij de politie. Dat kan bij een
wijkteam in uw buurt.

Uithoorn - Een 20-jarige automobiliste uit Nieuwveen is zondagochtend in Uithoorn met haar auto van de Amsteldijk geraakt. De
auto kwam op zijn kant terecht tegen een boom. De bestuurster en
haar passagier, een 21-jarige man
uit Uithoorn, werden door omstanders uit het voertuig gehaald. Beide inzittenden zijn met nekklachten
overgebracht naar het ziekenhuis.

Uithoorn - Samen met hun
vader hebben Jasper en Yordi
een gastenverblijf in de tuin
gebouwd. Misschien zoekt u
nog een leuk adres voor de
wintervakantie? Het enige
wat ontbreekt is verwarming.

Wie wint de drie hoofdprijzen
van winkelcentrum Zijdelwaard?
Regio - Wie van de drie?? Wie wint
de drie hoofdprijzen in het Prijzenfestijn van Winkelcentrum Zijdelwaard
in Uithoorn? Afgelopen maandag 27
december heeft notaris mevrouw M.
Akkermans van het notariskantoor
Akkermans-Meulenman de hoofdprijswinnaars getrokken van het Prijzenfestijn van Wnkelcentrum Zijdelwaard. De grote vraag is natuurlijk
wie de splinternieuwe Audi 1 zal win-

nen! Vrijdag 31 mei om 11.00 uur is
de finale van het Prijzenfestijn met
een spannende prijsuitreiking. Dan
wordt bekendgemaakt wie de Audi 1
gewonnen heeft, maar natuurlijk ook
de reischeque van 1.000,- euro en de
elektrische fiets van ruim 1.500,- euro! De elektrische fiets wordt geleverd
met medewerking van de firma Blom
en Blom Fietsexperts uit Uithoorn en
is van het merk Bikkel Bikes type Ibee

2. Maar de winkeliersvereniging heeft
nog een verrassing: zij geeft die dag
ook nog 20 cadeaubonnen van 50,euro weg die besteed kunnen worden
bij alle winkels van Zijdelwaard! Alle
prijswinnaars ontvangen deze week
thuis bericht dat ze een prijs hebben
gewonnen en worden uitgenodigd om
op 31 december om 11.00 uur aanwezig te zijn om hun prijs in ontvangst
te nemen.
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www.QuiviveTenniS.nl

zien we u volgend jaar ook?
www.emkosushi.nl

helpt u de
feestdagen door!
*Sushi *Luxe hapjes *Oliebollen
0297 - 284141

Hoe werkt de aarde?

Familielezing in bibliotheek
Uithoorn - We kunnen wel naar
de maan, maar het binnenste van
de aarde kunnen we nooit bereiken. Tenminste, niet direct. Wil je alles weten over de aarde? Op zaterdag 8 januari komt Wim van Westrenen naar bibliotheek Uithoorn om
daar alles over te vertellen. Het is
een echte familielezing waarin Wim
van Westrenen jong en oud meeneemt naar het mysterieuze binnenste van de aarde, wat hij zelf het
vruchtvlees en de pit van een perzik noemt. De diepste boring in de
aardkorst is twaalf kilometer diep,
dat is maar 0.1% van de diameter
van de aarde. Hoewel we van de
aardkorst inmiddels heel wat weten, zijn de aardmantel en de aardkern nog steeds een mysterie. Doordat het duizenden graden warmer is
Wim van Westrenen

Auto kiepert
tegen boom

Nog steeds
sneeuwpret

Nog twintig extra prijswinnaars met een waardebon van vijftig euro
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Editie: Uithoorn, De Kwakel

Doorsnede aarde
in het binnenste van de aarde, kan
niemand er overleven en zelfs het
hardste metaal zou smelten. Onderzoek doen is dus moeilijk. Wim van
Westrenen legt uit hoe we met indirecte methoden meer over het inwendige van onze aarde kunnen leren. Zijn onderzoek roept ook veel
vragen op, waar hij spannende antwoorden op heeft. Een leuke en interessante lezing voor het hele gezin om zaterdagmiddag naar toe
te gaan. De lezing is van 15.15 tot
17.00 uur en geschikt voor de leeftijdgroep 9-99 jaar. Tot 18 jaar is de
prijs zes euro en vanaf 18 jaar 11,50
euro. Pashouders betalen respectievelijk vijf euro en negen euro. In
de voorverkoop gaat van genoemde prijzen nog eens een euro af.
Wim van Westrenen is geochemicus an de VU en schreef samen met
Rob de Meijer het boek Hoe werkt
de aarde?. Voor meer informatie
over deze lezing kunt u terecht op
www.amstelland-bibliotheken.nl

Man overleden bij steekincident
Uithoorn - Bij een vermoedelijke
familieruzie is vorige week donderdagmorgen in Uithoorn een 67-jarige man overleden. Zijn 31-jarige
zoon is als verdachte aangehouden.
De politie kreeg rond zeven uur de
melding van het incident. Korte tijd
later werd het slachtoffer in de woning aangetroffen.

De man bleek al te zijn overleden
aan zijn verwondingen die hem met
een scherp voorwerp waren toegediend. De verdachte, die ook aanwezig was, is direct aangehouden.
De man verkeerde in verwarde toestand. De politie onderzoekt de woning op sporen en stelt een verder
onderzoek in.

G

e

m

e

e

c O LO FOn
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Openingstijden
dorpshuis de Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

vrijdag
Op afspraak
dinsdag
12.30-16.30 uur
donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket wonen welzijn en Zorg
(wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

cluster werk en inkomen
Openingstijden balie
ma. en vr.
9.00-11.00 uur
wo.
13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.
9.00-11.00 uur
Tel. is 0297-513255.
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Per 1 januari 2011 nieuwe procedure

Vermissing van paspoort,
rijbewijs en nederlandse
identiteitskaart
document verloren?
dan naar het gemeentehuis!

Als u uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart bent verloren
(er is dus geen sprake van diefstal),
meld dit dan zo snel mogelijk bij Publiekszaken in het gemeentehuis. U
vult daar een formulier in, waarin u
uitlegt hoe u het document bent verloren en waarom u een nieuw document aanvraagt.
Nadat uw identiteit door een medewerker van Burgerzaken is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen. In de regel
kunt u vijf werkdagen na de
aanvraag uw nieuwe document weer ophalen. Wanneer u in het bezit bent
van meerdere identiteitsbewijzen

moet u deze allemaal meenemen bij
de aanvraag.

document gestolen,
dan naar de politie!

Is uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart gestolen, dan
moet u direct aangifte doen bij de politie. U krijgt hier een proces verbaal.
Daarmee kunt u dan bij Publiekszaken in het gemeentehuis een nieuw
document aanvragen.

document gestolen of
vermist in het buitenland?

Als uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart door welke
oorzaak dan ook in het buitenland is
kwijtgeraakt, meld dit bij terugkomst
zo spoedig mogelijk bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
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Gemeente uithoorn
maakt start met
ombuigingstraject
Door rijksbezuinigingen waaronder
het nieuwe takenpakket dat aan de
gemeenten wordt toebedeeld, moet
ook de gemeente Uithoorn keuzes
maken.
Het college van B&W heeft de raad
daarom voorgesteld te beginnen met
een proces van ombuigingen en heroverwegingen. De raad is hiermee op
16 december 2010 akkoord gegaan.
In het voorstel is sprake van het opstellen van een ‘groslijst’ van ombuigingen voor een bedrag van € 3,2
mln. De komende maanden gaat een

projectorganisatie hiermee aan de
slag. De bedoeling is de ‘groslijst’ in
maart 2011 aan de raad voor te leggen. Uiteindelijk moet uit de groslijst een pakket van ombuigingen van
€ 2,4 mln. voortkomen.
Vervolgens beslist de raad vóór het
zomerreces definitief over het ombuigingspakket. Omdat het om een
groot bedrag gaat, is het onvermijdelijk dat deze ombuigingen merkbare
gevolgen zullen hebben. Het voornemen van het college is om dit zoveel
mogelijk te beperken.

Gevolgen strooizouttekort
De grootste landelijke aanbieders
van strooizout zien hun voorraden
snel slinken. Zij hebben de gemeenten gevraagd hun strooibeleid hier op
aan te passen. Ook de gemeente Uithoorn moet dat doen.

meenten moeten efficiënt omgaan
met hun strooizout. Ze moeten minder gram zout per kilometer wegdek
uitstrooien en vooraf bepalen op welke plekken gladheidbestrijding het
meest dringend is.

Alleen strooien hoofdroutes

weer beperkt strooizout voor
particulieren beschikbaar

Besloten is om echt alleen nog maar
de brede doorgaande wegen en
doorgaande fietspaden te strooien.
Niet meer gestrooid worden andere
fietspaden, de binnenstraten en bushaltes. Ook bij winkelcentra wordt
niet meer gestrooid.
Rijkswaterstaat, de provincies en ge-

Bij de gemeentewerf aan de Industrieweg zijn maandag 20 december 450
emmertjes strooizout voor particulieren bezorgd. Als u dit leest zijn er misschien nog emmertjes beschikbaar.
Kijk eerst even op www.uithoorn.nl
voordat u naar de gemeentewerf gaat.

Gemeentehuis op 3 januari
2011 later open
Op maandag 3 januari kunt u vanaf 10.00 uur in het gemeentehuis terecht. Ook telefonisch zijn de gemeente Uithoorn en de G2 dan vanaf 10.00 uur bereikbaar. Houd hiermee rekening als u ons op de eerste
werkdag van het nieuwe jaar wilt spreken.

wees voorzichtig met
de kerstfooi

De politie Amsterdam-Amstelland
heeft de afgelopen dagen verschillende meldingen gekregen over zogenaamde krantenbezorgers die hun
kerstbonus komen halen. Let daarom
goed op bij het geven van een fooi.
Gelukkig kennen veel mensen hun
eigen trouwe krantenbezorger en
belonen hem of haar met een welgemeende fooi. Toch zijn er ook lieden die graag een graantje meepikken van dit extraatje. Ze geven zich
uit als krantenbezorger en zijn meestal ook nog in het bezit van een kerstgroet van de krant. Wees daarom
alert bij het geven van een extraatje
als een onbekende bezorger aan de
deur komt.

Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten adviseert de politie te controleren
wie er aan de deur staat, alvorens die
te openen. Leg in ieder geval gepast
geld klaar op een gemakkelijk bereikbare plek in de woning. Zeg tegen de
bezorger dat u zijn of haar fooi gaat
pakken en sluit dan eerst de deur
Vertrouwt u het niet en bent u alleen,
vraag de bezorger dan om later terug
te komen als er meer mensen in uw
woning zijn.
Voor meer tips bij onbekenden aan
de deur kunt u ook kijken op de website van de politie, www.politie-amsterdam-amstelland.nl
Download de tipkaart en hang die bij
uw voordeur.

Kerstbomen na jaarwisseling
de deur uit, maar wel zonder
spijkers
Zoals elk jaar haalt de gemeente ook
in 2011 na de jaarwisseling kerstbomen op.
Tussen maandag 3 en vrijdag 14 januari kunt u uw kerstboom gewoon
buiten zetten op de dag waarop uw
gf-rest container wordt geleegd. In-

woners van de hoogbouw kunnen in
deze periode elke dag de kerstboom
aanbieden bij de ophaalplek van het
plastic afval. De kerstbomen worden
versnipperd. Haal daarom het eventuele houten kruis van de boom af en
trek alle spijkers eruit.

Oud naar
Nieuw
van

Om u nog beter van dienst te zijn, hanteert
de gemeente Uithoorn vanaf 1 januari 2011
nieuwe openingstijden.

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 14.00 uur; vrije inloop
- maandag, dinsdag en donderdag:
14.00 - 17.00 uur; op afspraak
- woensdag:
8.30 - 17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling 17.00 - 20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen,
verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw, eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid op 0297 - 513111
- maandag t/m donderdag:
8.30 - 17.00 uur
- vrijdag:
8.30 - 14.00 uur
Openingstijden Werk en Inkomen G2
- maandag en donderdag (Uithoorn): 8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 13.30 - 16.30 uur; vrije inloop
- dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 32 55

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn en Zorg G2
- maandag t/m vrijdag:
8.30 - 12.00 uur; vrije inloop
- maandag t/m donderdag:
12.00 - 17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:

8.30 - 12.00 uur via 0297 - 51 31 31

De gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn werken samen!

Oud en nieuw viering
in de Kwakel
Ook dit jaar hebben gemeente, politie, brandweer en Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel in goed overleg een draaiboek samengesteld om
de viering van de jaarwisseling opnieuw tot een succes te maken. De
Stichting Vuurwerkgroep De Kwakel
bestaat uit een aantal enthousiaste
inwoners van De Kwakel die de afgelopen jaren met veel inzet hebben bijgedragen aan een goed verloop van
de jaarwisseling. De viering zal net
als in voorgaande jaren plaatsvinden
op het pleintje Kerklaan/Drechtdijk.

Feesttent en vuurkorven

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het op vrijdag 31 december 2010 plaatsen van een feesttent
in het centrum van De Kwakel, ter
hoogte van de Kerklaan/Drechtdijk.
Bij de tent komen meerdere vuurkorven te staan om een sfeervol plein te
maken.

Verkeersmaatregelen

Veiligheid is belangrijk tijdens de Oud
en Nieuw viering. Daarom worden

Kerklaan en het deel van de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en
Kwakelsepad/Boterdijk op 31 december 2010 vanaf 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afzetting
duurt tot 1 januari 2011, 02.00 uur. Iedereen krijgt het advies om tijdens de
afzettingsperiode zijn/haar auto in de
Mgr. Noordmanlaan op de parkeervlakken te zetten en niet ernaast.

controle

Vrijwilligers en VMB Security & Services surveilleren in en rondom De
Kwakel. Ze zullen onder andere in de
gaten houden of er sprake is van vandalisme. De politie zal controleren of
er volgens de regels vuurwerk wordt
afgestoken. Dit mag op Oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot 02.00 uur
Nieuwjaarsnacht.

Openbaar vervoer

Connexxion rijdt een beperkte dienst.
De laatste rit op 31 december
2010 is rond 20.00 uur.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

14 jan.

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

15 jan.

Meer weten?

16 jan.

-

Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender,
het aanvragen van een vergunning of melding.
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

18 jan.
25 jan.
26 jan.
29 jan.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
29 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
31 dec.
2011
1 jan.
6 jan.

wenst u een heel
voorspoedig nieuwjaar

14, 21 en
28 jan.

4 feb.
5 feb.

Joke Zonneveld geeft in haar atelier De Rode Draad de workshop Spelend schilderen, Oud en Nieuw. Prinses Margrietlaan
86. 10.00-13.00 uur
Disco voor alle Kwakelse kinderen van groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs in feesttent in centrum De Kwakel; 19.00-22.00
uur
Midwinteravond (ook wel bekend als boerenkoolavond) in
feesttent in centrum De Kwakel; 17.00-22.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Oud- en Nieuwfeest in centrum De Kwakel; 0.00-2.30 uur
Wethouder Verheijen geeft startschot bij Nieuwjaarsduik URKV
Michiel de Ruyter, 12.30 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29; 19.3021.00 uur
Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal
open 19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,00 (voorinschrijving
€ 9,00)

19 feb.
3 maart
8 maart
1 april
5 mei
22 mei
2 juni

Kids @ the Mix Kinderdisco, 8 t/m 12 jaar. The Mix, 19.0021.30 uur. Entree € 3,-.
Open Kwakels Dartkampioenschap voor dames en heren. Met
een verliezerronde voor heren. Inschrijven € 5,- vanaf 12.00
uur, aanvang wedstrijden 13.30 uur
Sintiromanus, zigeunermuziek in Thamerkerk (SCAU). Aanvang 14 uur. Entree: € 12,-.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, De Schutse, 19.30-22.30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer, locatie ?, 19.30-22.30 uur
Woensdagochtendinloop: Kaarten maken. 9.30-11.30 uur
Dorpshuis De Quakel
Midwinterconcert KNA in SG Thamen, Den Uyllaan 4, m.m.v.
Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00
uur. € 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,-; inschrijving t/m 16 feb.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50)
13.30 uur
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start
tussen 11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is
gratis
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00-12.00 uur.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op onze website
www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

O FFI C I Ë LE ME DEDE LI N GE N E N B E KE N DMA KI N GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de

bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt

-

Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Schetsontwerp aanleg Fiets- en voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Inzageperiode:
22 december 2010 t/m 2 februari 2011. Nadere info: mevrouw M.A. Vermaas,
tel. 0297-513111
VERLEENDE VENTVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben ventvergunning verleend aan de heer Gerretzen, namens Granton Marketing b.v. voor het voeren van een promotiecampagne voor Nuon van 31 januari t/m 5 maart 2011 in de gemeente Uithoorn, (m.u.v.
de Drechtdijk in De Kwakel).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot uiterlijk 5 februari 2011 tegen bovenvermeld besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter), Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Een gemotiveerd verzoekschrift kan daartoe tot hem gericht worden. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.
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CONTROLEER DE LEEFTIJDSGRENZEN OP FILMS EN GAMES!
Films die bol staan van geweld, scheldwoorden of drugs. Computerspellen met veel bloedvergieten. Dit soort beeldmateriaal kan
schadelijk zijn voor te jonge kijkers en gamers. Daarom zijn er
leeftijdsgrenzen voor lms en games. Uit onderzoek blijkt echter
dat deze slecht worden nageleefd. De campagne ‘Heftige lms en
games pas op de juiste leeftijd’ wijst ouders er op beter op de
leeftijdsgrenzen te letten.

De Universiteit Twente heeft, in
opdracht van het ministerie van
Justitie, bioscopen, bibliotheken en
verkopers en verhuurders van lms
en games onder de loep genomen.
Het blijkt dat de naleving van leeftijdsgrenzen onvoldoende is. Zo
kreeg een mysteryshopper van 11
jaar een dvd, game of bioscoopkaartje voor 16 jaar en ouder bij gemiddeld
69% van de bedrijven probleemloos
mee. Bij een 15-jarige was dat zelfs

96%. U wilt toch niet dat uw kind dit
overkomt?
STRENGERE NALEVING
Op 28 oktober 2009 hebben minister
Hirsch Ballin en directeuren van
bioscoop- en winkelketens een
overeenkomst ondertekend. Hierin
spreken zij af strenger te controleren
op leeftijd bij lms en games, met als
resultaat dat in 2011 de leeftijdsgrens
van 16 jaar in minstens 70% van de

gevallen moet worden nageleefd.
Bedrijven krijgen een boete als zij
toch schadelijk beeldmateriaal aan
kinderen onder de 16 jaar meegeven.
Op www.kijkwijzer.nl kunt u de regels
nalezen. Om ouders te informeren
over deze afspraken, is het ministerie
van Justitie een campagne gestart.
CONTROLEER ZELF OOK
De campagne ‘Heftige lms en
games pas op de juiste leeftijd’ wijst
ouders erop dat het belangrijk is om
zelf de leeftijdsgrenzen op lms en
games te controleren. En dat bedrijven die audiovisueel materiaal
vertonen, verkopen, verhuren of
uitlenen, verplicht zijn bij twijfel naar
de leeftijd of om een identiteitsbewijs
te vragen. Blijkt de kijker of gamer te
jong, dan moeten zij nee verkopen.
Doen zij dat niet, dan is het strafbaar.
U kunt overtredingen melden op
www.verispect.nl.
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INFORMATIEF
COLOFON
Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl
redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDiTiE 3
OPlAAg 14.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

APOTHEEk

Spelend Schilderen, van
Beweging tot Vormgeving
Uithoorn - Joke Zonneveld geeft in
haar atelier De Rode Draad de cursus Spelend Schilderen, van Beweging tot Vormgeving vanaf 15 januari 2011. Aan de hand van speelse
oefeningen ontdek je de invloed van
je beweging op de vormgeving van
je schilderijen. Je werkt met houtskool, krijt, klei en acrylverf op klein
en groot formaat papier. Je komt tot
beelden, die je niet van tevoren hebt
bedacht. Ervaring gaat voor resul-

taat. Geschikt voor beginners en gevorderden. De cursus wordt gegeven
aan de Prinses Margrietlaan 86, 1421
XJ Uithoorn, op zaterdagmiddag van
13.30-16.30 uur. Kosten 220,- incl. alle materiaal, koffie en thee, 12 lessen(1 les gratis) proefles mogelijk.
Voor een uitgebreide toelichting
en opgave: www.jokezonneveld.nl,
info@jokezonneveld.nl
of
0206418680.

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

DIERENHULP

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

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

sTICHTINg wELzIjN
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726

vvv/ANwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

Hizi Hair’s metamorfose 2011
Mijdrecht - Hizi Hair’s enthousiaste medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid
en het goede gevoel bij hun klanten.
Dag in, dag uit. Dit alles maakt binnenlopen - zonder afspraak - bij Hizi Hair zo aangenaam. You and Hizi
Hair, a perfect pair.
Icoonbehandeling & Hizi Hair
Bij Hizi Hair doen zij er alles aan om
je bezoek zo aangenaam mogelijk te
maken. Dat gaat veel verder dan alleen een warm onthaal, een heerlijk
kopje koffie en deskundig advies.
Want naast knippen, kleuren of stylen heb je de mogelijkheid uit tal van
andere behandelingen. Je Hizi HairStylist vertelt je hier graag meer over.
Kleuranalyse
Je kapsel bepaalt voor een belangrijk deel je uitstraling. Daarom zorgt
Hizi Hair altijd voor een passend advies op basis van een professionele kleuranalyse. Een advies dat rekening houdt met je huidtint, haartype
en niet te vergeten, je lifestyle.
Relaxmassage
Een bezoek aan Hizi Hair is pure verwennerij. Je kunt kiezen voor een relaxmassage met bijpassend geurende oliën. Dankzij de speciale rotaties
en drukpuntmassage zul je een gevoel van weldadige ontspanning ervaren. Na de afsluitende borstel- en
nekmassage wordt je haar gereinigd
met Hizi Hair’s complete washmassage.
Massagestoel.
Bij elke behandeling kun je plaats
nemen in een massagestoel aan de
wasbak. Iedere behandeling begint
altijd met een ontspannende washmassage.

WWW.MEErBODE.nl

iDiagnose
Wil je thuis ook het beste voor je
haar? Dankzij iDiagnose van Kérastase weten zij precies welke producten het beste bij jouw hoofdhuid en
haartype passen. Je kunt van hen
dan ook altijd een passend advies
verwachten. Alles om ervoor te zorgen dat je Hizi Hair’s kapsalon met
een heerlijk gevoel verlaat.
Kapsels & Hizi Hair
Wat voor een kapsel je maar wilt, bij
Hizi Hair kun je voor alles terecht. Als
je kapsel maar past bij je persoon-

lijkheid en bij de mode van vandaag.
Om dit te garanderen laten de haarstylisten zich inspireren door de laatste trends en haarkleuren. Daarnaast
houden zij zich up-to-date in hun opleidingscentrum in Haarlem.
Kleuren & hizi hair
Jouw uitstraling wordt voor een belangrijk deel bepaald door het model
waarin je haar is geknipt. Maar ook
kleur, lowlights of highlights kunnen
veel doen
Hizi Hair werkt al jaren met de kwaliteitsproducten van L’Oréal. Met de
enorme variatie aan kleurnuances
ben je altijd verzekerd van een optimaal resultaat
Kwaliteit & Hizi Hair
Voor Hizi Hair begint kwaliteit met
een schone en verzorgde uitstraling
van hun kapsalon. Maar het gaat natuurlijk verder. Zo gebruiken zij alleen de beste haarproducten van
L’Oreal Professionnel en Kérastase.
En wat te denken van hun deskundige en gepassioneerde haarstylisten?
Hun bevlogenheid en oog voor de
laatste trends en productinnovaties
zorgen dag in, dag uit voor tevreden
klanten. Laat je dus vooral bij een
bezoek uitgebreid adviseren over de
mogelijkheden met jouw haar.
Voordeel & Hizi Hair
Met de Hizi Hair Card geniet je nóg
meer van de voordelen van hun kapsalons. Na aanschaf profiteer je een
jaar lang van 10% korting op elke behandeling en zelfs 20% op alle producten van L’Oréal Professionnel en
Kérastase. Bovendien verrassen zij
kaarthouders regelmatig met extra
aanbiedingen en speciale arrangementen. De aanschafprijs van 9,95
euro is doorgaans dan ook na enkele
bezoeken al terugverdiend.
Gemak & hizi hair
Hizi Hair werkt zonder afspraak en
is zes dagen per week geopend,
dus ook op maandag, met minimaal
één koopavond. Je kunt dus op nagenoeg elk gewenst moment binnenlopen. Hun salon vind je aan de
Dorpsstraat 46 (tegenover Zeeman)
in Mijdrecht.
Wilt u/wil jij dit unieke gevoel ervaren? Vul dan snel de bon in (elders
in deze krant) en win een complete
metamorfose!!

Christmasparty in de sneeuw ‘Wij willen ons even aan u
Uithoorn - Op zaterdag 18 december 2010 was het weer zover.
Ondanks de kou en de sneeuw hebben de bewoners van de Hugo de
Grootlaan de moeite genomen om
elkaar beter te leren kennen.
Onder het genot van glühwein, warme chocomel en lekkere hapjes
werden handen geschud en goe-

de wensen uitgesproken. De kinderen vermaakten zich in de sneeuw,
met marshmallows bij de vuurkorf
en met het maken van kerststukjes.
De verwarmde tent was meer dan
welkom bij een temperatuur van
enkele graden onder nul. Al met al
weer een enorm succes en zeker
voor herhaling vatbaar!

Nieuwe creatieve start in
januari 2011?
Uithoorn - Hoe CREA bent u?
Bent u CREA-tief, maar wilt u zich
graag verder bekwamen in schilderen, edelsmeden, keramiek of fotografie? Dan kunt u nu instromen
in diverse cursussen bij de Stichting CREA in Uithoorn. Onze professionele docenten willen graag hun
kennis en kunde aan u overdragen.

De cursussen worden gegeven in
het Fort aan de Drecht, Grevelingen
56, een prachtige historische lokatie. Ook Sterrenkijken voor beginners staat dit jaar “met ster” op ons
programma.
Alle informatie is te vinden op:
www.crea-uithoorn.nl of tel. 0297561291

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar
oud met de naam “Goochem”. Zij praat terug als haar naam wordt
genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. “Spekkie”is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes , donkere rug met
cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek
vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater, “Guus”. Hij is
zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkenveen, abessijnse kater. Wildkleurig.
Zijn naam is “Tarik” hij is 11 jaar oud.
- Burgermeester Kootlaan in Uithoorn, “Smikky”zwarte kater met een
met een klein beetje wit op zijn buik. Hij draagt rood halsbandje met in
de binnen kant zijn adres. Hij heeft een chip.

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsyCHOLOgIsCHE
HULPvERLENINg

Is uw huisdier zoek?

voorstellen: familie Westerbos’

De Kwakel - Hieronder ziet u een
foto van ons gezin. Twee dagen
hebben we hieraan gebouwd. Van

links naar rechts: Niek, papa, mama,
John. We staan in de Cyclamenlaan
en zien wat witjes.

Gevonden
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antraciet kleurig.
- Uithoorn, hangoordwerg konijntje wit met wildkleur.
- Straatburgerflat in Uithoorn, cyperse poes met witte buik.
- Drechtdijk in De Kwakel, zwarte kater met witte neus, wangen en kin
doorlopend in grote witte bef. Witte buik. Voor witte voetjes en achter
witte poten. Heeft een witte punt aan de staart.
- Camping “Borger” in Vinkeveen, grijs/ rood/ zwarte cyperse kater.
- Grijs witte hond boomerkruising.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

FLAPPIE
Flappie is een lied over een konijn dat met kerst ineens weg
was.
Mijn flappie heeft ook de kerst
niet gehaald. Flappie lag stilletjes in de tuin. Doodstil, want
Flappie was niet meer. Zijn
prachtige zwarte vacht glom
nog.
Nou was mijn Flappie geen konijn maar een woelrat.
Al weken lang werd ik iedere
ochtend verblijd met een paar
mooie molshopen in de tuin.
Tenminste, ik dacht dat het
molshopen waren. Nou heb
ik als natuurliefhebber geleerd
dat je vooral blij moet zijn met
een mol in de tuin. Dit nuttige
diertje zorgt voor omwoeling
van de aarde en eet destructieve beesten als slakken, engerlingen e.d. Toch hoopte ik dat
de buurkat de mol zou vangen
en de natuur zo mij een handje
zou helpen.
Dat gebeurde niet want op een
morgen lag daar “Flappie”. En
Flappie was een soort mol met
een lange staart. Van dichtbij
bekeken was het een mooi
beestje met een leuk plat snoetje. Internet bracht uitkomst. Dit
leuke snoetje was een woelrat.
Een woelrat is een uitstekende
zwemmer. Zijn menu bestaat uit
o.a. stengels, kruiden,grassen,
zeggen en wortels van bomen.
Een echte planteneter. En als
het zo uitkomt ook nog noten,
pitten, dennenkegels en afgevallen fruit. Zijn leefgebied ligt
langs rivieren en sloten. Aan
de slootkant graaft de woelrat
een gangenstelsel. Hij werkt
de aarde naar buiten en maakt
hiervan platte onregelmatige
aardhopen die lijken op molshopen!! Toch is er een verschil;
bij de molshoop zit de ingang
in de molshoop zelf en bij de
woelrat ernaast.

veel groter en heeft een andere
staart (afgeplat als een paling).
De woelrat is inheems voor Europa dat is de muskusrat niet.
De muskusrat is ingevoerd uit
Noord-Amerika. De muskusrat
wordt bestreden omdat zijn
gangen o.a. de dijken ondermijnen.
Daarentegen zijn zowel de
muskus- als de woelrat geen
familie van de zwarte rat. De
zwarte rat heeft een totaal ander uiterlijk en leefwijze. Zo leeft
de zwarte rat voornamelijk in en
nabij gebouwen waar hij ook
zijn nest maakt. Hoewel een
zwarte rat wel kan zwemmen
klimt hij stukken liever. De kunst
van het klimmen verstaan de
woel- en muskusrat veel minder.
Wat betreft onze “Flappie”die
ligt nu in een diepvrieskist.
Namelijk nadat wij Flappie op
”marktplaats” hadden gezet is
hij opgehaald door een amateur bioloog. Deze bioloog verzamelt skeletten van zoogdieren, in zijn verzameling ontbrak
nog de woelrat.
Zo eindigt het kerstverhaal van
onze Flappie.
Namens het IVN wil ik u een
goed en gezond 2011 toewensen.
Anja de Kruijf
IVN natuurgids.

Een woelrat is zeker niet een
muskusrat die hetzelfde leefgebied heeft. Een muskusrat is

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Aan de door Unox officieel erkende Nieuwjaarsduik in Uithoorn
deden dit keer 37 ‘ijskonijnen’ mee. Een verdubbeling in het
aantal van vorig jaar.

Op sommige sloten tussen Uithoorn en De Kwakel kon al
(voorzichtig) volop geschaatst worden.

De Oud&Nieuwviering in De Kwakel was weer oergezellig.
Het tekort aan strooizout in deze sneeuwrijke winter dwingt de
gemeente Uithoorn tot het nemen van maatregelen.
Samen met aannemersbedrijf De Groot Vroomshoop BV
ondertekende wethouder Monique Oudshoorn van de gemeente
Uithoorn de contracten voor de nieuwbouw van de Emmaschool
op het Legmeerplein.

februari

Kwakelaar Paul Boere wordt door burgemeester Lies
Spruit gehuldigd voor zijn kordate optreden door na een
verkeersongeval een bestuurster uit een auto te halen die naast
de Drechtdijk te water was geraakt.

De gemeente wil in Legmeer-West woningen realiseren die
beter aansluiten bij de wensen van de woonconsument.
Vijf bouwbedrijven en ontwikkelaars deden mee aan een
prijsvraag voor bijzondere woningbouw waarin de woonkwaliteit
vooropstaat. Kalliste Woningbouwontwikkeling was de winnaar.
Zowel de provincie Utrecht als Noord-Holland protesteren tegen
het besluit van de gemeente Uithoorn om de N201 af te sluiten
voor doorgaand verkeer. De garagevariant lijkt dus geen ‘knip’
voor de neus waard.
De nieuwe politieke partij ‘Ons Uithoorn’ van Benno van Dam wil
de Lange Brug en de ‘Kil’ als binnenhaven weer terug.
Inwoners van De Kwakel zijn bang dat er (exorbitante)
hoogbouw tot 13,5 meter komt in het oude dorpscentrum.
Wethouder Maarten Levenbach overhandigt de eerste
Waterkrant aan TV Tuinruimers coryfee Rob Verlinden.
De gemeente praat met de provincie verder over het project
Amstelgroen in de Thamerpolder. De gemeente ziet dit project
graag gerealiseerd.
Het recreatiegebied dat de provincie Noord-Holland samen met
de gemeente Uithoorn in de Thamerpolder wilde ontwikkelen,
komt er niet.
De besluiten van de gemeente Uithoorn over de ‘knip’ in de
Irenebrug en de garagevariant blijven bestaan. Dit ondanks de
bezwaren van de provincies Noord-Holland en Utrecht.
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer willen intensiever
samenwerken. De colleges van beide gemeenten hebben
hiertoe besloten. Zelfstandig blijven is daarbij het voornaamste
uitgangspunt.
De inloopavond herinrichting Zijdelweg in het kader van de
omlegging van de N201 werd drukbezocht.

maart

Nieuw opgeleverde woningen aan de Veldmuis in LegmeerWest hebben voortdurend wateroverlast na ferme regenval.
De brandweer moet er regelmatig aan te pas komen om de
kruipruimtes leeg te pompen.
De gemeente Uithoorn is door het ministerie van Economische
Zaken onderscheiden wegens goede dienstverlening aan
bedrijven.
Het college van B&W is naar aanleiding van de provinciale
stellingname inzake de Garagevariant niet voornemens haar
beleid te veranderen. ‘Het weren van doorgaand verkeer is een
niet voor discussie vatbare randvoorwaarde’.
De beide bussluizen in de wijken Meerwijk-West en –Oost
krijgen een op afstand bedienbare hydraulisch verzinkbare
stalen paal. Uitsluitend de bussen van Connexxion kunnen op
die manier over de Laan van Meerwijk hun weg vervolgen.

Voor de VVD zijn de gemeenteraadsverkiezingen goed verlopen.
Met 7 zetels is de partij de grootste in Uithoorn geworden.

De VVD kiest voor een college met een wethouder van haar
eigen partij (J. Verheijen), de PvdA (M. Levenbach) en DUS
(mevrouw D.J. Zijlstra).
Het startsein is in Hoofddorp gegeven voor de aansluiting van de
nieuwe N201 op de A4. Maar op meerdere plaatsen gaat bij de
deelprojecten de schop de grond in.

Waarnemend burgemeester Lies Spruit is in het gemeentehuis
aan het werk gegaan.

De toekomstige nieuwe burgemeester, mevrouw drs. Dagmar
Oudshoorn (37), presenteert zich alvast met een foto en korte
omschrijving in deze krant.

Het tekort aan strooizout is nog altijd niet opgelost.
Vanwege het winterse weer kunnen storingen aan de openbare
verlichting niet verholpen worden.
De nieuwe politieke partij ‘Ons Uithoorn’ organiseert op 6
februari een historische wandeling voor terugkeer van ‘De Lange
Brug’
Als alle plannen doorgaan worden het Oude Dorp en het
Amstelplein weer met elkaar verenigd zodra de omlegging van
de N201 een feit is. Maar of het ooit zover komt…
De koorts rond de gemeenteraadsverkiezingen barst los.
Verschillende lokale politieke partijen presenteren hun
verkiezingsprogramma tijdens een politiek café.

De provincie Noord-Holland is niet blij met de plannen van de
gemeente aangaande de garagevariant en laat dit duidelijk
merken.
Bewoners van De Kwakel zijn voor het behoud van het dorpse
karakter en willen geen hoogbouw.
Staatssecretaris Heemskerk van Sociale Zaken beloont de
gemeente Uithoorn voor haar goede dienstverlening aan
bedrijven.

Fractievoorzitter Joop Hoogkamer (VVD) neemt afscheid van
de gemeenteraad en krijgt een Koninklijke Onderscheiding
(Lid in de Orde van Oranje Nassau) opgespeld van interimburgemeester Lies Spruit.
Er nemen veel raadsleden afscheid van de oude raad, waarna
nieuwe hun plaats innemen.
De coalitiebesprekingen bevinden zich in een afrondende fase.
Het concept coalitieakkoord ligt bij de verschillende fracties ter
visie.
In het kader van ‘Nederland doet’ verrichtten oude en nieuwe
raadsleden een dagje vrijwilligerswerk in Het Hoge Heem.
Per 1 maart is begonnen met de aanleg van de busbaan vanaf
het busstation naar de Legmeerdijk door de Legmeer. Onder de
Zijdelweg is een begin gemaakt met de bouw van een bustunnel.

Uithoorn
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Uithoorn krijgt een college van VVD, PvdA en DUS.
Buurtbeheer Legmeer treft voorbereidingen voor een grootse
viering van Koninginnedag op het evenemententerrein in
Legmeer-West.
Uithoorn werkt aan haar toekomst. Het coalitieakkoord tussen
VVD, PvdA en DUS is ondertekend.
De Amstelland bibliotheek Uithoorn is na een complete
opfrisbeurt en herinrichting weer geopend.
Twee rammen die op de dijk aan de Vuurlijn met een meter
ketting aan elkaar waren vastgemaakt zorgden voor enige
commotie. De ketting was volgens de eigenaar nodig om te
voorkomen dat de rammen met een aanloop elkaar doodbeuken.
Spoedpost Amstelland opende haar deuren als de nieuwe
huisartsenpost voor eerste hulp en spoedeisende zorg. De post
is gesitueerd bij het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.
Inwoners van Uithoorn, Aalsmeer, Ouder Amstel en Abcoude
kunnen er terecht.

mei

Liefst tien inwoners uit Uithoorn hebben een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen.

juni

Ziekenhuis Amstelland opent haar tijdelijke polikliniek in
verzorgingscentrum Het Hoge Heem in Uithoorn.
Gemeentebelangen pleit voor het ‘aankleden’ van leegstaande
winkels in het Oude Dorp.
Bouw gezondheidscentrum Uithoorn bereikt hoogste punt.
Davanti uit Uithoorn is het beste klassieke vrouwenkoor van
Nederland geworden.
De nieuwe palen in de bussluis in de Laan van Meerwijk blijken
nog lang niet feilloos te functioneren. Storingen zijn aan de orde
van de dag.
Met de start van het Nederlands elftal op het WK tooien
bewoners hun straten en wijken met oranje vlaggen en banieren.

Koninginnedag in Uithoorn en De Kwakel werd ondanks de
regen in de ochtend toch goed bezocht. Nadat de zon er ‘s
middags bij kwam werd het ook nog gezellig!

Trudy Veninga, oud-fractievoorzitter van het CDA Uithoorn/De
Kwakel wordt wethouder in buurgemeente Nieuwkoop.
De jaarlijkse Alkwin Awards zijn weer toegekend aan leerlingen
die een uitzonderlijk profielwerkstuk hebben vervaardigd en
afgerond.

Behalve in de Legmeer wordt in het park voor de Europarei
ter hoogte van ’t Buurtnest een leuk Koninginnedagfeest
georganiseerd.
Vanaf 2011 is Montessori onderwijs in Uithoorn mogelijk. De
organisatoren hebben als huisvesting de voormalige school van
de Dolfijn op het oog.

VVD en PVV zijn ook in Uithoorn de grote winnaars geworden bij
de Kamerverkiezingen.
Gedeputeerde Staten stemmen in met de aanleg van de
Boerenlandvariant van de N201 achter Schiphol-Rijk.
Het druk met fietsers bereden en belopen jaagpad langs het
Amstel-Drecht kanaal tussen Vrouwenakker en Bilderdam is
nodig aan renovatie toe. Valpartijen zijn aan de orde van de dag.
Er was veel belangstelling bij de Dodenherdenking in De Kwakel.

De Open dag bij stichting ‘Help de Zwerfkat’ kende een goede
opkomst van belangstellenden.
De gondelvaart in De Hoef op zaterdagavond 8 mei is een uniek
evenement geworden. Ruim 5000 (!) toeschouwers hebben het
schouwspel bijgewoond. Aan de gondelvaart namen meer dan
vijftig schitterend versierde schepen deel.

Onder grote belangstelling is op 20 mei mevrouw Dagmar
Oudshoorn als nieuwe burgemeester van Uithoorn geïnstalleerd.

De bouw van het aquaduct bij Amstelhoek in de omlegging van
de N201 staat op een laag pitje. De planologische procedures en
de gunning zijn nog niet (afge)rond.

De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer bouwen de gezamenlijke
organisatiestructuur verder uit.
Wethouder Ria Zijlstra geeft het startsein voor de campagne
Positief Opvoeden.
In de Nieuwe Meerbode is weer het Burgerjaarverslag van de
gemeente Uithoorn opgenomen.
ABN AMRO en Fortis Bank Nederland gaan samen onder één
dak aan de Heijermanslaan in Uithoorn verder.

Ondernemers van ‘Het Oude Dorp’ voeren een nieuwe naam in:
‘Winkelcentrum aan de Amstel’.
Revalideren in Het Hoge Heem blijkt een topper in de Zorg te
zijn. Er wordt in lovende woorden over gesproken.
Na de zomer wordt het werk aan de N201 bij Amstelhoek
voortgezet.
De N201+ wordt weer paginagroot in beeld gebracht hoever de
werkzaamheden zijn gevorderd.

Volgend jaar mag een vorm van Montessori onderwijs van start
gaan in het voormalige schoolgebouw van de Dolfijn aan de
Johan de Wittlaan.
In het fraaie wooncomplex Buitenhof aan de N201 zijn de
bewoners ontevreden over het onderhoud van het openbaar
groen. Het onkruid tiert welig rondom het gebouw.
‘Goud van Oud’ in het Oude Dorp was weer een geweldige
happening.

Uithoorn
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De gemeente heeft alle bewoners van het plan Buitenhof een
brief gestuurd met daarin aangegeven hoe de groenvoorziening
rond het complex zal worden aangepakt en wat de bewoners
kunnen verwachten.
In de binnenwateren rond Uithoorn en De Kwakel wordt
botulisme vermoed gelet op de hoge sterfte van het aantal
watervogels, waaronder jonge zwanen.
De gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland hebben
overeenstemming bereikt over de aanleg van een natuur- en
recreatiegebied in de Thamerpolder. Dat is de polder in de
driehoek tussen de Vuurlijn, de N201 en de N231 (Legmeerdijk) .
Het is onderdeel van het project Amstelgroen.

augustus

De problemen rond het Zijdelmeer vragen om een gezamenlijke
aanpak.

september

Aan de Hélène Swarthlaan worden op de plaats van de
voormalige dependance van basisschool De Dolfijn nieuwe
woningen gebouwd. De gemeente heeft daartoe een
overeenkomst getekend met ontwikkelingsmaatschappij Kalliste
BV.
Door overvloedige regenval eind augustus had het Oude Dorp
van Uithoorn veel wateroverlast.

De dijkverbeteringen langs de Kromme Mijdrecht krijgen een
vervolg.
Het RK-kerkbestuur begint weer te donderjagen over de
begraafplaats aan het Zijdelveld. Natuurlijk altijd als iedereen
met zomervakantie is…

Wethouder Jeroen Verheijen reikt de eerste starterslening
uit aan een echtpaar dat daarmee maximaal 35.000 euro op
leenbasis krijgt als bijdrage om een huis te kopen. De prijs van
die woning mag maximaal 265.000 euro zijn. Voor 2010 zijn 15
startersleningen beschikbaar.

Het 35e polderfeest in De Kwakel was weer een geweldig
succes.
De traditionele week van Speel Mee Uithoorn, waaraan
kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen deelnemen, is vrijwel meteen
volgeboekt.

Het schoolgebouw van de voormalige Dolfijn aan de
Johan de Wittlaan wordt grondig opgeknapt voor nieuwe
onderwijsdoeleinden. Eerst krijgt ICB De Regenboog er een paar
klassen. Volgend jaar zal bij voldoende belangstelling er ook een
vorm van Montessori onderwijs worden gegeven.
De gemeente Uithoorn heeft samen met ZeemanVastgoed en
Bouwfonds Ontwikkeling een intentieovereenkomst getekend
voor de bouw van 300 woningen op het braakliggende terrein
dat bekend staat als de ‘Vinckebuurt’.

PvdA statenlid Gohdar Massom wil de fietsroute en daarmee de
fietsbrug tussen het burgemeester Kootpark en de Weegbree
in Uithoorn buiten de werktijden en in de vakanties openstellen
voor fietsverkeer.
De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer hebben beide een nieuwe
website gelanceerd.
Het is kommer en kwel bij de aanleg van de busbaan door de
Legmeer. Nu weer een gekantelde vrachtauto op de werkplek.
Daarvóór was er commotie over de fietsbrug, kapot getrokken
elektra- en telefoonkabels en een stukgemaakte gasbuis.
Het was weer een geslaagd Harley-Davidson weekend in
Uithoorn.

De populaire zomeractiviteiten bij ’t Buurtnest zijn afgesloten.
Het Straattheaterfestival in Uithoorn dat dit jaar in het teken van
water staat en rond het Fort aan de Drecht wordt georganiseerd,
wordt opgeluisterd door een echte onderzeeboot (bathyscaaf).
De groepen 7 en 8 van basisschool De Regenboog school zijn
in hun nieuwe locatie aan de Johan de Wittlaan (het vroegere
onderkomen van De Dolfijn) gestart met hun lessen.
De Kids Day in winkelcentrum Zijdelwaard werd weer
drukbezocht.

De Speel Mee week in sportcentrum De Scheg trok een
recordaantal kinderen: 250.
Het was feest in De Kwakel: dit keer een oergezellige braderie.
Buitengewoon knap dat elke keer zo’n feest door zo’n kleine
gemeenschap georganiseerd en ook drukbezocht wordt.

De bekende bouwmarkt Big Boss behoort nu tot de landelijke
keten van Multimate.
Veronique de Ruiter uit Uithoorn heeft samen met nog 114
andere deelnemers per step met succes de Alpe d’Huez
‘beklommen’ om geld bij elkaar te steppen voor onderzoek naar
hersentumoren.
Zonder overleg met de bewoners sluit de gemeente een deel
van de Amsterdamseweg voor werkzaamheden af en laat het
doorgaande verkeer over de Thamerweg rijden. De bewoners zijn
boos.
Het geheel gerenoveerde Oranjepark is feestelijk door wethouder
Ria Zijlstra en de omwonenden geopend.

Zeventien UBA-medewerkers reden de Ride for Roses op een
parcours bij Venlo en fietsten 4.700 euro bij elkaar voor het KWF.
Er zijn veel klachten in de Legmeer over storingen met digitale
TV van kabelaanbieder Caiway uit Naaldwijk.
Drie Uithoornse makelaars, Ohlenbusch, Ran en Van der Wurff,
bundelen hun krachten om samen sterk in de woningmarkt te
staan.
Zoals vanouds was het van 4 tot en met 7 september weer een
fantastische kermis in De Kwakel.

Het Uithoornse Straattheaterfestival bij Fort aan de Drecht
kenmerkte zich door unieke presentaties, fraai weer en mede
daardoor veel publiek.
De nieuwe fietsbrug in de Noorddammerweg over de N201 krijgt
vorm.
Bewoners van de Faunalaan in Legmeer-West willen een betere
wegontsluiting.
Leerlingen van het Thamen College werken 9.000 euro bij elkaar
voor een onderwijsproject in Malawi.
Op het Legmeerplein wordt het oude winkelcentrum afgebroken
ten faveure van een nieuw dat volgend jaar klaar moet zijn.
Volgend jaar juni wordt het eerste deel van de N201 rond
Aalsmeer en Uithoorn (technisch) opgeleverd.
De Zijdelweg gaat op de schop en wordt aangepast om volgend
jaar het verkeer van en naar de N201 goed te kunnen verwerken.
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De Open Dag van de brandweer trok mede door het mooie weer
veel bezoekers.

Het college van B&W start met de voorbereiding van de plannen
om van Uithoorn een bruisend centrum aan de Amstel te maken.
Dramatische bezuinigingen hebben een negatieve invloed op het
beheer en onderhoud van het landschap.

De Culinaire Dag in winkelcentrum Zijdelwaard kenmerkte zich
door veel sfeer, heerlijke hapjes en een ruime belangstelling. Een
zinvol gebeuren met voldoende reden dit volgende keer weer te
doen.
De gemeenteraad is tegen een haalbaarheidsonderzoek voor
de instandhouding van zwembad De Otter. Stopzetting van de
subsidie zal in 2014 leiden tot sluiting van het zwembad.
Bewoners van de nieuwbouwwijk Legmeer-West uiten hun
zorgen over de geringe ontsluiting van hun wijk voor afwikkeling
van het verkeer.
De Nostalgische Avond in De Kwakel is weer drukbezocht. De
avond wordt verzorgd door stichting De Kwakel Toen & Nu.
Het nieuwbouwproject Vinckebuurt aan de Amstel wordt door de
gemeente met projectontwikkelaars op de kaart gezet.
De omlegging van de provinciale weg N201 achter Uithoorn
vordert gestaag.
Kunstroute De Kwakel viert haar 10-jarig jubileum.
De omgelegde provinciale weg wordt vanaf Amstelhoek richting
De Ronde Venen blijvend als een tweebaansversie uitgevoerd.
Dus ook een aquaduct met één tunnelbuis voor 2 rijstroken.
Een meerderheid van huurders in Uithoorn en De Kwakel,
verenigd in Huurders Vereniging Onder Dak, is tegen een fusie
van Woongroep Holland met woningstichting Eigen Haard.
Het behoud van de Schanskerk leeft in Uithoorn. Een
informatieavond over de toekomst van de kerk werd
drukbezocht.

november

November staat te boek als de ‘Maand van de verleiding’. Dit
keer zijn de onderwerpen omgaan met geld, roken en sexualiteit.
Rond deze thema’s worden er voor jongeren op de verschillende
scholen activiteiten georganiseerd. Ouders kunnen deelnemen
aan workshops.

De Kwakelse Veiling is voor de 51e keer van start gegaan en
brak door een omzet van 2 miljoen euro, een totaal over vijftig
jaar gemeten.
Stichting Cardanus zorgde samen met Buurtbeheer Europarei
en Sporthal De Scheg voor leuke activiteiten in de herfstvakantie
voor kinderen van 7 tot 13 jaar.
De bewoners van de wijk Legmeer zijn positiever over TV- en
internet kabelexploitant Caiway. Die doet zijn uiterste best om
het aantal storingen zoveel mogelijk binnen de perken te houden
en op te lossen.
In de Algemene Beschouwingen over de gemeentelijke
begroting geven de verschillende politieke partijen weer
ongezouten hun mening over de inhoud.
De 51e Kwakelse Veiling is wederom een groot succes
geworden.
Halverwege deze maand is het Werkgeversservicepunt
geopend, een samenwerkingsverband tussen Uithoorn en de
omliggende gemeenten plus het UWV-Werkbedrijf. Bedoeld voor
ondernemers, die kunnen nu per plaats terecht op één locatie
voor al hun vragen.
Het ziet er naar uit dat de bussluis in de Meerwijk zijn langste
tijd heeft gehad. Bewoners zijn het er niet mee eens dat de
bussluis verdwijnt als de N201 is omgelegd en de Laan van
Meerwijk een doorgaande wijkontsluitingsweg voor alle verkeer
gaat worden.
Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten kregen een geweldig onthaal
in Uithoorn. Zij kwamen daar zaterdag 13 november onder grote
belangstelling aan.

De KvK Amsterdam heeft uitgezocht dat Uithoorn de
waterrecreant/passant nog veel meer kan bieden vanwege de
unieke ligging aan de Amstel en de kadefaciliteiten.
Er is veel belangstelling voor een basisschool op basis van het
Montessori (zelfontwikkelings)onderwijs. De nieuwe basisschool
zal aan de Johan de Wittlaan in augustus 2011 van start kunnen
gaan.
Bewoners van de flats aan de Europarei zijn nog steeds niet
gerust op wat de toekomst hun brengen zal. Worden er nu wel of
geen flats afgebroken? Niemand die het kan of durft te zeggen.

Verwacht wordt dat de bekende Kwakelse Veiling de 2 miljoen
euro gaat doorbreken. Dat zal dan het bedrag zijn dat sinds 1960
dat de veiling wordt gehouden, door de Kwakelse gemeenschap
is opgebracht voor het verenigingsleven!

De komende Kerstmarkt in Uithoorn lijkt nu al een grootse
gebeurtenis te gaan worden. Maar liefst 151 marktkramen
zullen het evenement gestalte geven. Steeds meer ondernemers
hebben toegezegd aan deze kerstmarkt te willen deelnemen. Die
wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors.

december

Voor het eerst gaat op 12 december een grootse kerstmarkt in
Uithoorn aan de Amstel van start, compleet met meer dan 150
kramen, entertainment en natuurlijk lekkernijen. De kerstmarkt
wordt mede mogelijk gemaakt door een omvangrijk aantal
sponsors. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het goede
doel: ThamerThuis.

Op Park Krayenhoff gaat de verdere bouw van nieuwe woningen
rustig verder alsof er geen crisis is. Op 25 november werd de
eerste paal geslagen voor 8 twee-onder-een kapwoningen en
het starsein gegeven voor de omvorming van de voormalige
IBM-toren in een luxe appartementencomplex.
Woongroep Holland en Eigen Haard overwegen te gaan fuseren.
Na 111 jaar in bedrijf te zijn geweest stopt het schildersbedrijf
van Klaas Pannekoek in de Stationsstraat ermee.
Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten zijn op 6 december per bus
vanaf het Amstelplein uit Uithoorn weer naar Spanje afgereisd.
Volgens politieke partij Ons Uithoon kleven aan de beoogde
garagevariant diverse risico’s.
Donderdag 2 december is het startsein gegeven voor de bouw
van de nieuwe Praktijkschool aan het Legmeerplein.
Het vervolg van de omlegging van de N201 bij Amstelhoek gaat
beginnen op het grondgebied van De Ronde Venen.
Het tracé van de omgelegde N201 vanaf de A4 zal volgens de
‘Boerenlandvariant’ bij Schiphol-Rijk verlopen. Goedkeuring is
door het Rijk verleend. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur
en Milieu heeft daartoe de overeenkomst getekend.
De eerste Kerstmarkt aan de Amstel trok ruim 20.000
belangstellenden!
Er blijkt in de gemeente nu al een tekort aan strooizout te zijn
vanwege de onverwachte sneeuwval en gladheidbestrijding.

Het huisartsencollectief in Uithoorn is al bezig voorbereidingen
te treffen om de praktijkruimten van deelnemende huisartsen in
het nieuwe gezondheidscentrum zo efficiënt mogelijk over het
pand te verdelen. Het gezondheidscentrum opent in april zijn
deuren.

De jaarlijkse Korpsavond van de Vrijwilliger Brandweer Uithoorn
stond in het teken van het schrijven van zwarte cijfers over 2010
i.p.v. rode door tekorten. Burgemeester Dagmar Oudshoorn was
voor het eerst na haar benoeming aanwezig.
De gemeente Uithoorn gaat gebukt onder een dik pak sneeuw.
Een prachtige witte wereld, die sinds jaren een witte kerst tot
gevolg heeft.
Evenals bij andere gemeenten gaat Uithoorn ‘knallend’ het jaar
2010 uit en begint aan een nieuw decennium in 2011! Er is veel
werk te doen. Een wijze besluitvorming is daarbij onontbeerlijk.
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Cafetaria Family Uithoorn
vijftiende in Cafetaria Top100
Uithoorn -Op 25 oktober werd de
onafhankelijke ranglijst van topcafetaria’s, samengesteld door het
vakblad Snackkoerier, bekendgemaakt.
Met trots wil Familiy Uithoorn u dan
ook laten weten dat hun bedrijf is
opgenomen in de landelijke Cafe-

taria Top 100 2010/2011. Met behulp van zo’n dertig anonieme juryleden, van wie velen hun sporen in
de branche hebben verdiend, heeft
het vakblad honderden cafetaria’s
bezocht en beoordeeld.
Er is gekeken door het oog van een
kritische consument, en gelet op alle aspecten die een cafetaria voor

deze consument aantrekkelijk kunnen maken. Smaak van de producten, gastvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling van de zaak, het
is allemaal meegenomen in de beoordelingen. Over Family Uithoorn,
15e in Cafetaria Top 100, zei de jury het volgende: ‘Family Uithoorn

stijgt dit jaar van positie 41 naar de
15e plaats. Bij dit bedrijf gaat alles
volgens het boekje. Medewerkers
in perfecte bedrijfskleding, buiten
wordt er geregeld gecontroleerd op
zwerfvuil en als er geen gasten te
bedienen zijn, wordt er schoongemaakt. De bediening is ook prima
in orde. Er wordt keurig gewerkt en
ook de promotie is helemaal in orde.’ Nederland kent ruim 5000 cafetaria’s.
Het feit dat Family Uithoorn is opgenomen in deze ranglijst is dus een
hele prestatie!
Kom daarom topcafetaria Family
Uithoorn zelf ook eens ervaren!

Musicalkoor De Regenboog op bezoek
bij Zorgcentra Zuwe Maria-Oord

Regio - Donderdagmiddag 23 december gaf musicalkoor De Regenboog een vrolijk kerstoptreden
in Zorgcentra Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen. Het koor staat onder leiding van dirigente Mary van Dijke,
en de middag was gesponsord door
de Rabobank. Donderdagmiddag 23
december kwamen de kinderen tijdens de wekelijkse borrelmiddag in
Zuwe Maria-Oord een optreden geven. Ze waren gekleed in gekleurde capes en hadden kerstmutsen
op. Ze hadden een repertoire van
maar liefst negentien kerstliedjes
ingestudeerd. Hierbij zaten enkele traditionele liedjes, die de bewoners ook uit volle borst meezongen,
maar ook veel vrolijke eigen kerstliedjes. De zaal zat helemaal vol en
de sfeer was erg goed. Dit optreden
was een mooie afsluiting van twee
weken met uiteenlopende kerstactiviteiten die de bewoners van Zuwe Maria-Oord aangeboden hebben gekregen.

Kwakelse ‘ ballen’ winnen
kerstdrive van b.V.K.
De Kwakel - Een wat vreemde
krantenkop van dit verslag van de
kerstdrive van de Bridge Vereniging
De Kwakel wellicht, maar het wordt
wel duidelijk wat de betekenis hiervan is.
In een zeer gezellige sfeer werd op
23 december in Dorpshuis De Quakel de traditionele kerstdrive gehouden, waar maar liefst 48 paren op
hun ‘kerstbest’ aan de tafels plaatsnamen.
Het dorpshuis was uiteraard geheel
in kerstsfeer opgetuigd, terwijl op
het toneel de door Gerard de Kuijer & Co fraai verzorgde prijzentafel
was gedekt met luxe kerstbroden,
chocolade en alcoholische versnaperingen, waaruit eenieder na afloop van de drive zijn of haar keuze kon maken.
Na een start met koffie en een welkomstwoordje van voorzitter Elly
van Nieuwkoop vooraf werden in de
loop van de avond de leden ook nog
verrast met lekkere hapjes en dat
kun je rustig overlaten aan beheerder Piet Kas en zijn medewerkers.
In de sfeer werden door alle paren
dezelfde spellen gespeeld (‘Top-integraal’ dus), waarbij de vermeend
sterke paren consequent Noord/
Zuid zaten. Uit de uitslag blijkt wel
dat een dergelijke opstelling tot verrassende resultaten leidt, want aan
de bovenkant vinden we paren die
je daar normaal niet verwacht en
voor de onderkant van de ranglijst
geldt hetzelfde.
De verrassing van de avond was de
overwinning van gelegenheidspaar

Joop de Jong en Adrie Voorn met
64,28%. Als je in De Kwakel woont
en Voorn heet ontkom je er niet aan,
dat je een bijnaam hebt en deze
Adrie Voorn is al decennia lang bekend als ‘Aai Bal’.
Het toeval wil, dat Joop de Jong al
meer dan 60 jaar in De Kwakel door
het leven gaat als ‘Bal’ de Jong.
Waar de herkomst van de bijnaam
van Adrie Voorn bij insiders wel bekend is, geldt dit niet voor die van
Joop. Maar goed, de ‘Ballen’ waren
aan elkaar gekoppeld en zij speelden de sterren van de bridgehemel,
wat hen dus de dikverdiende 1e
plaats opleverde.
Op de 2e plaats treffen we Addie de
Zwart en Hetty Kesting met 62,81%,
terwijl Wim en Rita Ritzen 3e werden met 62,78% .
De top 10 werd gecompleteerd door
achtereenvolgens de paren Greet de
Jong/Roel Knaap (62,72%), Loes en
Frayo Fritschy (61,5%), Mayke Dekker/Ellen de Jong (60,86%), Jan Heijlman/Margo Zuidema (59,06%),
Hennie en Jan van der Knaap
(58,19%), Toos Boerlage/Corrie van
der Peet (57,28%) en Piet en Truus
Langelaan (56,29%).
Dat betekent dat in de top 10 dus
4 ‘Noord/Zuid’ paren staan en maar
liefst 6 ‘Oost/West’ paren, dus hoezo
‘sterke paren’ op N/Z?
Na afloop kreeg elk paar een fraai
boekwerkje met daarin de spellen, voorzien van commentaar, zodat nog flink nagekaart kon worden.
Het bleef daarna nog lang gezellig
in het dorpshuis, waarna eenieder
huiswaarts toog.

Dartkampioenschap in dorpshuis
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16, wordt zaterdag 15 januari de Open Kwakelse Dartkampioenschappen gehouden. Inschrijving vanaf 12.00 uur

voor ’5 euro voor dames en heren.
De wedstrijden beginnen om 13.00
uur. Voor de heren is er ook nog een
verliezersronde. Tevens is de kraam
met dartartikelen weer aanwezig.

Schoolvolleybaltoernooi
KDO viert eerste lustrum

De Kwakel - De SV. KDO afdeling volleybal organiseert op zaterdagmiddag 22 januari 2011 het vijfde schoolvolleybaltoernooi. De vorige jaren werd het toernooi gehouden met een beperkt aantal scholen, maar dit lustrumjaar zijn alle basisscholen in Uithoorn en De Kwakel vanwege dit 1e lustrum uitgenodigd om teams in te schrijven en
te strijden voor het kampioenschap
van Uithoorn/De Kwakel. Het toernooi wordt gespeeld met teams verdeeld in twee categorieën, één van

groep 5/6 en één van groep 7/8. De
school die verhoudingsgewijs met
de teams de meeste punten behaalt
is De Kampioen en ontvangt de wisseltrofee. Per categorie zijn ook bekers te winnen.
Als extraatje is er een prijs te winnen voor het team met de leukste of
gekste naam.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 januari
2011 op volleybal@kdo.nl.
Plaats van handeling is de KDOsporthal op het KDO-terrein in De
Kwakel.

Capoeira Uithoorn zelfstandig
verder op nieuwe locatie
Uithoorn - Capoeira Uithoorn
start woensdag 5 januari 2011 met
een nieuwe reeks lessen voor zowel jong als oud. Docent Mobilette (Frans Roodvoets) van Capoeira
begint het nieuwe jaar als zelfstandige leraar op een nieuwe locatie
in Uithoorn en op zijn vaste plek in
Mijdrecht. Capoeira is een populaire Braziliaanse vechtsport die doorspekt is met dans, acrobatiek, percussie en zang.
Op het Amsterdamse Leidseplein
zie je ze wel eens, een groepje mannen dat onder zang en getrommel
indrukwekkende vechtbewegingen,
handstanden en hoge schoppen
maakt. Mobilette, die in de zomer
vaak op het plein te vinden is, leert
graag de technieken en de filosofie
van de sport aan zijn leerlingen. Ca-

poeira is meer dan alleen een vechtsport, het is goed voor de conditie,
kracht, lenigheid en ritme. Doordat
capoeira een sport is die individueel in een groep beoefend wordt, levert het ook een bijdrage aan zelfvertrouwen en respect. Bij de acrobatische bewegingen wordt de ander nimmer geraakt.
Mobilette geeft zowel les aan kinderen als aan volwassenen. In basisschool De Vuurvogel aan de Arthur
van Schendellaan 53 in Uithoorn,
worden de lessen op woensdag gegeven. De kinderles is van 18.30 tot
19.30 uur en de les voor volwassenen is van 19.30 tot 21.00 uur. De
lessen in Mijdrecht worden gegeven
in De Brug aan de Van Wassenaerstraat 9. Deze zijn op zaterdag van
13.00 tot 14.00 uur.

badmintonners De Kwakel
blikken terug en vooruit!

Drie overwinningen voor
Nooit Gedachters
Regio - Het was alweer de 4e wedstrijd van de marathoncompetitie op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Als eerst waren de C2 rijders aan de
beurt. Het was weer een aantrekkelijke wedstrijd met veel uitloop pogingen waarbij de Nooit Gedachters zich elke keer goed van voren lieten zien. In de finale was Jonathan
Boom weer oppermachtig en won
voor de derde keer op rij de wedstrijd, de rest van het peloton stond
niet op de finish foto, zoals ze bij het
wielrennen zeggen als je zo overtuigend wint! In dezelfde sprint was
Niels Immerzeel uit Wilnis knap derde en die pakt elke keer toch ook
goed zijn puntjes mee voor het klassement. Dirk de Jong werd tussen
al dat jeugd geweld toch ook weer
knap zesde en Michiel Visschers,
ook zo’n aanstormend talent werd
achter Dirk zevende. Sven Prins
reed ook nog bij de eerste vijftien in
de punten maar door een hapering
in de Jury toren is niet bekend welke plaats.
Daarna waren de C1 rijders aan de
beurt. Kevin Regelink had wel weer
eens zin om een extra wedstrijd te
rijden, hij rijdt normaal bij de 1e divisie van de landelijke competitie. In
het begin was er een rijder weggereden uit het peloton en Kevin dacht
daar rijd ik naar toe. Bij de jongen
aangekomen bleek hij niet met Kevin mee te kunnen. Na een rondje of
10 sloot Kevin aan bij het peloton en
had in zijn eentje een ronden voorsprong. Na een aantal ronden ging
er weer een andere rijder er vandoor

en Kevin ging met hem mee onder
het motto de aanval is de beste verdediging. Na veel inspanning pakte
ze met hun tweeën weer een ronde
op het peloton en zo won Kevin met
veel overtuiging de wedstrijd. Na de
C1 was het de beurt aan de C3. Dit
werd een heel tactische wedstrijd
wat we eigenlijk niet gewend zijn.
Meestal vliegen de Nooit Gedachters er in om de wedstrijd hard te
maken. In de finale reed Dirk Kroese ronden lang op kop van het peloton en in de laatste bocht dacht iedereen die gaat winnen maar Dirk
maakte een misslag en was helemaal uit zijn ritme. Hij werd toch nog
elfde. Na die misslag van Dirk nam
zijn broer Henk Jan het commando over en met een machtige eindsprint wist hij de wedstrijd te winnen. Vlak achter Henk Jan kwam
Mike Oudshoorn die knap tweede
werd.
Bij de Masters 2 werd Henk Regelink weer knap achtste en zaten René Elenbaas en Jan van der Zon
ook in een goede positie maar in de
laatste bocht viel er een rijder en die
nam Jan mee in zijn val. René moest
zoveel inhouden dat hij helemaal terug viel in het peloton.
Als laatste waren de Masters 3 aan
de beurt met veel Nooit Gedachters die goed mee rijden maar puntjes
rijden is toch nog behoorlijk moeilijk. Cor Oudshoorn was nog gevallen maar toch kon hij weer aansluiten bij het peloton maar dat was te
laat om nog in de punten te rijden.

De Kwakel - Badmintonvereniging
De Kwakel is al weer bijna halverwege het seizoen, tijd voor een blik
terug en een blik vooruit! Het seizoen ging voor de competitie goed
van start, maar inmiddels zijn de
meeste teams wat teruggezakt. Met
nog ongeveer drie wedstrijden te
gaan in januari voor elk team, is de
stand als volgt: team 1 staat met de
vierde plaats in het midden, evenals
team 2 met de derde plaats. Het herenteam staat op dit moment tweede, maar het verschil met zowel de
nummer 1 als de nummers 3 en 4
is miniem.
Na het kampioenschap van vorig
jaar kan dan ook gezegd worden
dat ze zich in de hogere klasse goed
weten te handhaven. Ook het tweede jeugdteam staat tweede en doet
het dus erg goed. Het eerste jeugdteam staat een-na-laatste. De laatste loodjes, en dan kunnen de clubkampioenschappen beginnen!
Senioren
De senioren hebben in november
een introducétoernooi gespeeld
waarbij een aantal oud-leden, maar
ook wat nieuwe gezichten te zien
waren.
De jeugd heeft zijn ouders aan het
werk gezet tijdens het Sinterklaastoernooi. Natuurlijk is ook de sint
weer bij de vereniging geweest.
In december is een aantal kinderen van de badmintonvereniging in
Nieuwveen naar De Kwakel gekomen om wedstrijdjes te spelen. Tijdens de wedstrijden ging het er
heet aan toe, maar De Kwakel heeft
het uiteindelijk weten te winnen.
Binnenkort zal een delegatie van De

Kwakel naar Nieuwveen afreizen om
de eer te verdedigen. Ook komt de
vereniging uit Mijdrecht/Wilnis op
bezoek in februari.
De senioren sloten het seizoen in
2010 af met een kersttoernooi. Uitgedost in uiteenlopende outfits
(denk aan kerstmutsen, winterpruiken, stropdassen, skibroeken en
een kerstboommuts met lichtjes)
gingen de senioren de strijd met elkaar aan.
Halverwege werden ze getrakteerd
op een heerlijk glas Glühwein (mede mogelijk gemaakt door René) en
na afloop was er een prijsuitreiking
en een afsluitende borrel.
Programma
In het nieuwe jaar staat er weer van
alles op het programma. De jeugd
start met een nieuwjaarstoernooi
op 8 januari waarbij ieder lid een
vriendje of vriendinnetje mee mag
nemen. Na de competitie starten
zowel de senioren als de jeugd (beide op 2 niveaus) met de clubkampioenschappen en in april gaat de
jeugd weer op kamp naar een nog
geheime locatie.
Tussendoor wordt er gewoon getraind en weet de jeugd- en de activiteitencommissie vast nog wel
een aantal activiteiten te organiseren met de financiële steun van de
sponsors.
Ook benieuwd naar wat er allemaal
gebeurt bij deze gezellige vereniging? Kom dan eens kijken en/of
meedoen op zaterdag tussen 9.00
en 11.00 uur (jeugd) of op maandag
tussen 20.00 en 22.30 uur (senioren)
in de grote sporthal van K.D.O. in De
Kwakel!

Morgen gebeurt het!
Uithoorn - Inderdaad, morgen donderdag 30 december 2010 gaat het
weer gebeuren bij Legmeervogels.
Het traditionele Oliebollenklaverjasen voetbaltoernooi wordt dan weer
gespeeld. Voor het voetbalgebeuren
zijn de trainers van alle team/elftallen zaterdag en zondag uitgenodigd, alle zaterdag-en zondagsenioren, de zaalvoetballers en ook alle A-junioren zaterdag en zondag.
Zoals het er nu naar uitziet wordt
er gespeeld op veld 2. De voetballers worden verwacht tussen 19.00
uur en 19.15 uur. De namen van de
deelnemers worden genoteerd en
gaan in een grote hoed. Dan wordt
door middel van loting de teams
samengesteld. Dat wil zeggen dat

spelers uit bijvoorbeeld de zaterdag 1 gekoppeld kunnen worden
aan spelers van de zondag 4. Alles
is dan mogelijk. De start is dan om
19.30 uur. Naast het voetbalgebeuren is er ook volgens de traditie het
oliebollenklaverjastoernooi. Dit begint om 20.00 uur. De deelnemers
m/v aan het oliebollenklaverjastoernooi betalen 2,50 p.p.
Tijdens beide toernooien krijgt u alle gelegenheid om gratis te genieten van oliebollen en als u wilt met
poedersuiker.
U komt ook donderdag 30 december? Misschien niet als deelnemer
maar als toeschouwer? Ook deze
laatste kan genieten van de gratis
oliebollen.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 29 december 2010

WITTE KERST 2010:

r
u
u
t
a
n
e
ig
t
h
c
a
r
p
n
e
e
wat

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 29 december 2010

Petanque

Boule Union Thamen mist
promotie op een haar
Uithoorn - In de maanden oktober–december wordt in afdeling 09
van de Nederlandse Jeu de Boules Bond een wintercompetitie voor
doubletten (tweetallen) gespeeld. Er
zijn twee competities, een zaterdagcompetitie en een zondagcompetitie. Boule Union Thamen nam in de
zaterdagcompetitie met vier equipes deel. Twee equipes komen uit
in de 2e klasse, één in de 3e klasse en één in de 4e klasse. In elke
klasse komen zestien equipes uit
en er wordt in elke klasse een halve competitie verdeeld over drie zaterdagen gespeeld. Zowel de equipes in de 2e klasse als de equipe in
de 4e klasse stond na twee speeldagen in de middenmoot. De equipe in de derde klasse stond op een
degradatieplaats, dus moest er
flink gestreden worden voor lijfbehoud. Dat lukte Ina en Bert Hoekstra
net. Ze werden dertiende en handhaafden zich daardoor. In de twee-

de klasse konden de equipes van
BUT niet in hun spel komen. Equipe nummer twee, Jaco de Haan en
Tine Siegel, wist slechts één partij
te winnen, maar zich daardoor wel
te handhaven. Equipe 1 verging het
minder goed. Alle vijf de partijen
werden deze laatste speeldag verloren, waardoor Ria Jacobs en Joan
van Rekum als veertiende eindigden en degradeerden naar de derde
klasse. De vierde equipe bestaande
uit Hans v/d Wal en Tinie Rentenaar
maakte een bizarre slotdag mee in
de vierde klasse. Na twee speeldagen stonden ze met vijf gewonnen partijen op de achtste plaats.
De slotdag begon met de afmelding
van één equipe wegens de slechte
weersomstandigheden. Na de tweede speelronde van de dag verlieten nog drie equipes de competitie
vanwege de sneeuwval. Het resultaat hiervan was dat alle door deze
vier equipes gespeelde wedstrijden

werden geannuleerd, waardoor de
stand helemaal overhoop ging. Nu
werd de eindstand bepaald op basis
van de elf volledig gespeelde wedstrijden. De equipe van de Wal eindigde met zes gewonnen partijen
samen met drie andere equipes op
een gedeelde derde plaats. Op basis
van het resultaat van de onderlinge
wedstrijden tussen deze vier equipes eindigde BUT 4 op een vierde
plaats en greep net naast de promotie naar de derde klasse.
In de zondagcompetitie namen zes
equipes deel. Twee in de tweede
klasse, drie in de derde klasse en
een nieuwe equipe, die debuteerde in de zesde klasse. Het was ook
voor de equipes in deze competitie geen topjaar. In de tweede klasse moesten beide equipes tenminste enkele partijen winnen om zich
te handhaven. Het werd een spannende en slopende dag voor ze. De
equipe Michiel en Bertus Buchner

Winterweer geen obstakel
voor de bridgers van BVK
De Kwakel - De verre van tropische
weersomstandigheden weerhielden
het leeuwendeel van de leden van de
BVK er niet van de barre tocht naar
het Dorpshuis De Quakel te maken
om daar een vervolg te geven aan de
laddercompetitie.
Inmiddels zijn er 4 ronden gespeeld
en nog altijd vinden we paren die
verrassend hoog genoteerd staan
en omgekeerd ook paren die op een
veel lagere plek staan dan van ze verwacht wordt. Daar liggen vaak ongrijpbare factoren aan ten grondslag,
maar dit soort verrassingen maakt
het bridgen juist zo’n boeiend kaartspel.
A-lijn
Aan de kop van de ranglijst vinden we
wel vertrouwde namen, want de he-

le top 8 bestaat wel uit paren die we
vrijwel altijd in de A lijn tegenkomen,
maar de nummers 9 t/m 12 (resp.
Eefke Backers/Marianne Kamp, Leny
Heemskerk/Agnes de Kuyer, Loes en
Frayo Fritschy en Janny Snabel/Vrony
van Veen) treffen we daar niet vaak
aan. Dat geeft wel aan dat er in die
paren nog volop doorgroeipotentie
zit om tot vaste A lijners te gaan behoren. Er zijn dus ook tegenvallende
paren, zoals Huub en Kitty van Beem
met hun huidige 23e plaats, Anneke
Karlas en Jaap Verhoef op 28 en Hans
Wagenvoort en Nel Bakker op 34. Bij
die paren zit de klad er een beetje in,
maar dat kan zomaar weer omslaan,
dus niet getreurd.
Op de laatste wedstrijdavond van dit
roerige kalenderjaa scoorden in de
A lijn Jaap en Elly van Nieuwkoop

en paar Ria van Zuylen- Han Mann
exact dezelfde score van 60,12%,
waarmee zij gedeeld 1e werden. De
3e plaats was voor Dick Elenbaas
met invaller Adrie Voorn met 59,52%.
De koppositie van Dick en zijn vaste
partner Andre Verhoef werd hiermee
verder verstevigd.
Joop de Jong had ook weer een invaller in de persoon van Ria Wezenberg en dat paar kon het niet bolwerken in deze lijn, want zij werden 16e
van de 16.
B-lijn
In de B lijn 3 damesparen op het ereschavot. Leny Heemskerk en Agnes
de Kuyer beklommen de hoogste trede met 63,19% , Ria Broers en Tiny
Mann werden met 56,25% 2e en het
trio werd volgemaakt door Helen Co-

Politie neemt partijen
gevaarlijk vuurwerk in beslag
De Kwakel/Amstelveen - De politie heeft vier partijen illegaal vuurwerk in beslag genomen in De Kwakel en Amstelveen. Het vuurwerk
wordt beschouwd als zeer gevaarlijk. In de nacht van maandag 6 op
dinsdag 7 december werd een auto,
die geparkeerd stond op een par-

keerplaats in De Kwakel, gecontroleerd door surveillerende agenten. De drie inzittenden bleken een
doos met daarin tweehonderd ‘vlinders’ oftewel ‘Spaanse Crackers’ bij
zich te hebben. Het bezit of handel
in dit type vuurwerk is strafbaar gesteld in de wet Milieubeheer. “Zelfs

Na viertallen weer paren
bij BV De Legmeer

Uithoorn - De tweede zitting parencompetitie bracht 45 paren aan tafel,
verdeeld over drie lijnen.

A-lijn
In de A- lijn maakten Andre van Herel & Cora de Vroom, na hun promotie, hun bedoelingen meer dan duidelijk. Een eerste plaats van 58,93%,
met ruime voorsprong op de nummers twee en drie, bevestigt hun ambitie om de top te halen.
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister en Jan Egbers & Ben Remmers,
toch ook niet de minsten hadden,
met voor beide paren 55,65%, voorlo-

pig het nakijken. Plaats vier was voor
Jaap Kenter & Gerda Schavemaker
met 55,06% en Renske & Kees Visser klopten met een vijfde plaats en
52,68% ook aan de deur van het Walhalla van de A-lijn.
B-lijn
In de B-lijn werd de ranglijst enigszins gereset. Marianne & Huub
Kamp haalden met 61,31% een keurige eerste plek binnen en ook Gijs
de Ruiter & Mieke van den Akker
presteerden uitstekend als tweede
met 59,82%. Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman en Marijke &

een flits van een fotocamera kan de
boel al doen ontploffen. De inzittenden hebben dus groot geluk gehad”, zegt Jos Bon van de wijkteamrecherche.
Op donderdag 9 december leidde
een anonieme tip naar een adres in
Amstelveen Zuid, waar 160 vlinders

Ger van Praag herstelden zich netjes
van de miskleun van een zitting ervoor. Door nu als derde en vierde te
eindigen met percentages van 55,06
en 54,76 lieten ze de twee laatste
plaatsen ruim achter zich en voegden ze zich bij de middenmoot. Heleen & Mees van der Roest belandden deze maal op nummer vijf met
54,17%, waarbij enige hinder van een
“Angst Gegner” een hogere score in
de weg stond.
C-lijn
In de C-lijn waren Harry & Nel Gaarenstroom de echte blikvangers van
de avond. Een resultaat van 70%
komt niet wekelijks voor en oogstte terecht een daverend applaus. De
tweede plaats van Marjan & Jan Wille verbleekte hier een beetje door,

Halverwege de derde
parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 13 november speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 3e ronde in de 3e
parencompetitie.
De uitslagen:
A-lijn:
1 Leo Leenen &
Hans Wagenvoort
62,85%
2 Stenny &
Herman Limburg
55,56%
3 Ans Breggeman &
Lia Guijt
55,21%
4 An & Bert Pronk
54,51%
5 Thea Stahl & Thea Kruyk 53,82%
6 Bep & John de Voijs
52,78%
7 Marineke Lang &

Martin Kok
50,69%
8 Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
50,00%

Ria Wezenberg
7 Hennie &
Sierk Goedemoed

50,69%

B-lijn:
1 Tiny &
Bram van Klaveren
59,03%
2 Ada Keur &
Marion Wiebes
55,90%
3 Loes Kroon &
Theo Vermeij
55,21%
4 Monique Verberkmoes &
Elisabeth van den Berg
53,47%
5 Marijcke &
Gouke van der Wal
52,08%
6 Greetje van den Bovenkamp &

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.

wist slechts één partij te winnen. De
andere equipe, Günther en Ria Jacobs, deeed het er één beter en won
twee partijen, waardoor beide equipes met zesmaal winst op onderling resultaat twaalfde en elfde werden en zich dus net handhaafden,
want de nummers veertien, vijftien
en zestien degradeerden.
De drie equipes in de derde klasse hadden een heel ander programma. De equipe Mike en Henk van
Rekum ging voor één van de promotieplaatsen. De equipe Bert en Ina
Hoekstra moest ook in deze competitie voor lijfsbehoud strijden. Zij deden dit met verve en verdubbelden
hun aantal winstpartijen naar zes,
waardoor ze exaequo op de negende plaats eindigden, maar op onderling resultaat elfde werden, twee
plaatsen achter de derde equipe in
deze klasse, Bert Rademakers en
Wilma Buchner. De strijd om de topklasseringen ging door, maar Mike
en Henk waren niet echt scherp.
Ze verloren twee partijen, waaronder één van een directe concurrent.
Daardoor eindigden ze wel op een
gedeelde derde plaats, maar werden ze op onderling resultaat vierde door die verliespartij tegen de directe concurrent. Dit was best een
teleurstelling, daar ze vorig jaar ook
de promotie misten door als vierde te eindigen. Voor de equipe Hei

nijn en Ineke Hilliard, die met 5486%
voor de 2e achtereenvolgende keer
van zich deden spreken en daarmee
oprukten naar de 17e plaats in de
totaalstand. Addy de Zwart en Hetty Kesting scoorden weliswaar bijna
40%, maar dat betekende wel plek 14
in een veld van 14 paren.
C-lijn
In de C lijn weer eens een ouderwets
op dreef zijnde echtpaar Jan en Henny van der Knaap, die met bijna 66%
de hoogste score van de avond lieten optekenen en dat paar vinden we
nu terug op de 15e plaats in de totaalstand. Tweede in deze lijn werden
Trudy Fernhout en Thecla Borggreven
en voor de 1e keer dit seizoen treffen
we Gerbrand van Nigtevegt en Harry
Rubens op de vermeldenswaardige
3e plaats aan met 60,42 % en dat resultaat leverde hen een welverdiend
applaus op van de andere leden.
Na afloop bleken de weersomstandigheden bepaald niet verbeterd te
zijn, maar voor zover bekend is iedereen heelhuids thuisgekomen.

werden aangetroffen. Een van de
bewoners van het huis, een 23-jarige man, werd aangehouden. Via
deze man kwam de politie op het
spoor van een andere verdachte.
Bij deze 19-jarige man thuis werden 220 nitraatbommen (zeer zwaar
knalvuurwerk) gevonden. Ook deze
verdachte leidde weer naar een volgende persoon, bij wie 209 nitraatbommen in huis lagen.
Een dag later werd een 15-jarige jongen aangehouden wegens
openlijke geweldpleging. Hij wordt
verdacht van betrokkenheid bij het
met vuurwerk opblazen van een
metalen afvalbak.

de competitie voor doubletten in het
najaar 2011. In januari 2011 starten
weer twee wintercompetities, maar
nu voor tripletten (drietallen). In de
zaterdagcompetitie is Boule Union Thamen vertegenwoordigd met
vier equipes verdeeld over de eerste klasse (2), de tweede klasse en
de derde klasse. In de zondagcompetitie komen twee equipes uit, beide in de tweede klasse. De equipes
hebben er zin in!

F1 Legmeervogels
ongeslagen kampioen

Uithoorn - Dinsdag 14 december
jl. heeft de F1 van Legmeervogels
thuis een inhaalwedstrijd gespeeld
tegen DCG F1. Als de F1 deze wedstrijd zou winnen kon met zelfs nog
1 wedstrijd te spelen al de kampioensvlag uitgestoken worden waarbij de F1 ongeslagen zou zijn.
Met het nodige publiek aan de zijlijn ging de F1 er vol voor. Van zenuwen was niets te merken en met
het gebruikelijke spel waarbij de tegenstander al snel onder druk gezet
wordt, was het voor de toeschouwers kenbaar welke grote stappen
de spelers dit seizoen hebben ge-

maakt. Binnen een paar minuten
was er al een aantal doelpunten gescoord en de F1 bleef doorgaan.
Met mooie acties en goed combinatiespel kwam de einduitslag van
12-1 tot stand. Zeer goed gespeeld.
Voor de vierde keer op rij mag een
F1 team van Legmeervogels zich
daarmee kampioen noemen. Na de
wedstrijd werd het kampioenschap
gevierd met medailles en werden de
door Smits Sportprijzen ter beschikking gestelde bekers uitgereikt. Het
mag gezegd worden dat de F1 een
uitstekende eerste seizoenshelft
heeft gespeeld.

Sportacademie Amsterdam en Sporthal
De Scheg organiseren op 29 en 30 december:

Groots sportspektakel!
Uithoorn - Woensdag 29 en donderdag 30 december organiseren Sportacademie Amsterdam en
Sporthal ‘De Scheg’ een sportspektakel. Dit spektakel is voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar en
vindt plaats van 10.00 uur tot 16.00
uur. De kinderen betalen twee euro
per kind per dag. Zij kunnen dan de
hele dag in en uit lopen. Ze krijgen
een stempel, zodra ze betaald heb-

ben en kunnen zo de hele dag spelen. Er worden verschillende luchtkussens neergezet en allerlei spelletjes uitgezet. De ouders kunnen
rustig een kopje koffie drinken in de
kantine en zo hun eigen kinderen in
de gaten houden.
De kinderen moeten zelf hun gymkleren en gymschoenen meenemen.
Eten en drinken zijn voor eigen rekening.

maar 61,42% is toch ook wel erg
goed. Tini Geling & Jo Wevers volgden op plaats drie met 59,42% en
ook dat aantal mag er zijn! Gerda van
Liemt & Els van Wijk en Mick & Sybren Frantzen bleven als vier en vijf
met 52,25 en 51,33 % hier als laatste aan de goede kant van de vijftig.
Dit jaar eindigt met de traditionele kerstdrive, waarna na een week
rust op woensdag 5 januari 2011
het bridgen wordt hervat. Wilt u een
goed voornemen voor het nieuwe
jaar omzetten in werkelijkheid, kom
dan bridgen bij Bridge Vereniging De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.15 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg. Voor inlichtingen: secretariaat Gerda Schavemaker tel; 0297
567458 of per e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl

wordt voor het 1e jaar contributie
een lidmaatschap afgegeven voor 2
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2
halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met de
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

50,00%

Leuke actie
Komend seizoen heeft BVU tevens
een leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er

en Nel Bloemers was deze competitie een leerjaar. De zesde klasse bestond ook maar uit twaalf equipes,
dus speelde elke equipe elf partijen. Met tweemaal winst eindigden
ze op de elfde plaats. Een ervaring
rijker en zij weten nu hoe het gaat
in zo’n competitie. Terugkijkend ziet
BUT dit jaar geen kampioenen, promoveerde niemand en degradeerde één equipe, maar kijkt iedereen
vol vertrouwen uit naar de volgen-

Oudjaarsklaverjassen
en pandoeren in
het dorpshuis
De Kwakel- In Dorpshuis De
Quackel aan de Kerklaan 16 is vrijdag 31 december vanaf 13.30 uur
weer Oudjaarsklaverjassen en pandoeren. Inschrijven vanaf 13.00 uur,
deelname kost 2,50 euro.

Boule Union Thamen sluit
het jaar traditioneel af
Uithoorn - Traditioneel wordt op de
laatste zondag voor Kerst door de
jeu de boulesspelers van Boule Union Thamen het jaar afgesloten met
het slottoernooi.
Door de dikke sneeuwlaag op het
speelterrein werd niet een echt toernooi gespeeld, maar werden de leden getest op hun inzicht door een
cryptospel en op hun speeltechniek
door een viertal werpoefeningen.
Deze activiteiten in spelvorm vielen in goede aarde en werden met
veel plezier uitgevoerd. Slechts twee
onderdelen vonden buiten in een
sneeuwvrij gemaakt deel van de
boulebanen. Het overige vond binnen in het clubgebouw plaats. Het
is traditie om dit toernooi af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd,

die dit jaar uit drie soorten soep bestond. Tijdens de maaltijd werden
de clubkampioenen 2010 gehuldigd. Dat waren Jaco de Haan en Tine Siegel als doublettenkampioen,
Ria Jacobs als kampioen pointeren,
Ina Hoekstra als kampioen tireren
en Joan van Rekum als kampioen
tête-à-tête. Het spelcircuit werd gewonnen door Hein Bloemers, op de
voet gevolgd door zijn echtgenote
Nel met op de derde plaats Jaco de
Haan. Hoewel normaal het spelen
op de clubavonden ook na het slottoernooi gewoon doorgaan, ziet het
er naar uit dat de sneeuw oorzaak
is dat de boules dit jaar niet meer
gebruikt zullen worden. De boulers
kijken dus reikhalzend uit naar het
nieuwe jaar.
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Genomineerden sportverkiezing 2010 bekend
De Ronde Venen - De genomineerden voor de prijzen van sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger van 2010
zijn bekend. Uit de door inwoners
en sportverenigingen voorgedragen namen, heeft een jury per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdag
21 januari 2011 bekendgemaakt tijdens het Sportgala in De Meijert in
Mijdrecht. In verband met de herindeling op 1 januari, is het Sportgala gezamenlijk door de gemeenten
Abcoude en De Ronde Venen georganiseerd.
Tot begin december 2010 heeft iedereen de kans gehad sporters voor
te dragen voor de verschillende titels. Op basis van de voorgedragen
namen, heeft een jury per categorie drie kandidaten geselecteerd. De
jury bestond onder anderen uit de
wethouders Sport van Abcoude en
De Ronde Venen, Jobke Vonk-Vedder en Ingrid Lambregts, en uit Tessa Zwolle-Appeldoorn, die jarenlang op het allerhoogste niveau van
de mondiale roeisport heeft geacteerd.
Talent
Bij de talenten strijdt een gevarieerd gezelschap om de titel. Fanatiek fietser Bart van Bemmelen (9)

is in 2010 onder andere Nederlands
kampioen fietscrossen geworden.
Bart stond vorig jaar ook op het podium als genomineerde, maar kwam
niet als winnaar uit de bus. Lesley
de Sa (17), voetballer, speelt bij Ajax
en heeft toernooien in de jeugd van
Oranje gespeeld. Manon van Dijk
(10) is met haar boot het afgelopen
jaar heel wat keren als eerste over
de finishlijn gezeild.
Ploeg
De A1 van korfbalvereniging Atlantis is gepromoveerd naar de 1e klasse landelijk en is voorgedragen als
een voorbeeld voor andere jeugdteams. Ook de A1 van Argon is van
de partij. Dit team maakte een goede kans op promotie naar de eredivisie, maar door een onfortuinlijke wedstrijdplanning (midden in de
eindexamens) lukte dat helaas niet.
FC Abcoude heeft dit jaar een niet
eerder behaald hoog niveau bereikt
met promotie naar de tweede klasse als gevolg.
Vrouw
Bij de vrouwen is Anouk Cleassen genomineerd. Deze hardloopster was bij veel wedstrijden dit jaar
in de kopgroep te vinden en haalde goud bij de zilveren turfloop. Helen van Rossum behaalde medailles
bij de Nederlandse atletiek kampi-

oenschappen junioren A op de 400
meter horden en op de 100 meter horden. Nicoletta de Jager doet
aan mountainbiken en heeft dit jaar
de topsport B-status gekregen van
NOC*NSF. Zij heeft nationaal en internationaal verschillende top tien
resultaten neergezet.
Man
Frank Verlaan is in De Ronde Venen
en omstreken bij velen bekend als
de aanvoerder van Argon 1. Na de
aanvoerdersband jarenlang trots te
hebben gedragen, heeft hij dit jaar
een punt gezet achter zijn tijd bij Argon. Kervin Bos draaide op zijn motor mee voor het landelijk kampioenschap, dit werd echter een halt
toegeroepen door een zware blessure in het midden van het seizoen.
Lennart Cnossen is zeiler in hart en
nieren en won verschillende prijzen,
zoals het Duitse en Belgische kampioenschap en het skûtsjes zeilen
op Sail Amsterdam.
Vrijwilliger
Deze nieuwe categorie is een nieuwe, maar tegelijkertijd ook een
drukbezette categorie waarvoor
veel kandidaten werden aangedragen. De jury heeft daarom besloten vier personen voor de titel te nomineren. André Lens is een begrip
bij FC Abcoude en wordt ook wel

“Mister FC Abcoude” genoemd. Hij
heeft een indrukwekkende en lange staat van dienst opgebouwd bij
de club met activiteiten die variëren
van schilderen tot veldbeheer en arbitrage. Marion Kok-van der Linden
is al bijna 30 jaar actief bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude. Zij heeft in al die jaren zitting gehad in vele commissies en is
op dit moment voor de vereniging
nog steeds actief op een aantal gebieden. Paul Lamers leeft voor de
zwemsport en is zeer actief binnen
zwemvereniging De Amstel. Hij is
voorzitter, geeft zwemles, zwemt zelf
nog en is met allerlei advies betrokken geweest bij de bouw van het
nieuwe zwembad. Jaimy Ponder is
trouwe kracht bij Horangi Taekwondo. Hij ondersteunt de club intern,
vertegenwoordigt de club naar buiten toe en is dit jaar mede organisator geweest van een groot taekwondo evenement. Tijdens het Sportgala 2011 wordt op vrijdag 21 januari bekend gemaakt wie de winnaars
zijn in de verschillende categorieën.
Sportliefhebbers die de ontknoping
willen bijwonen zijn van harte welkom het Sportgala 2011 bij te wonen. Het gala begint om 19.30 uur
en vindt plaats in De Meijert aan de
Dr. J. v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Aanmelden
Voor de organisatie is het van belang om te weten hoeveel personen
er aanwezig zullen zijn. Vandaar het
vriendelijke verzoek om u aan te
melden als u op 21 januari naar De
Meijert komt. Dat kan door een mail
te sturen naar
b.bokkes@derondevenen.nl of door
te bellen met 0297-291651.

strijd, maar ’s avonds of op elk willekeurig tijdstip kan er worden gevaren. Alle leden van de kanovereniging hebben toegang tot de botenloods. Men kan zelf bepalen wanneer men sport. Een doelgroep die
hier prima in past, maar nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is
de groep 55+. De kanosport is voor
deze doelgroep een uitgelezen mogelijkheid om meer te bewegen op
een plezierige manier.

Kanovereniging presenteert
zich op nieuwjaarsreceptie
De Ronde Venen - Kanovereniging De Ronde Venen presenteert
haar activiteiten tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari 2011 om 19.00 uur in
De Boei in Vinkeveen. De stand zal
worden bemand door een aantal leden van de kanovereniging en zij
kunnen iedereen vertellen wat deze buitensport zoal te bieden heeft.
Vragen kunnen worden beantwoord
en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De kanosport kent vele mogelijkheden zoals vlakwatervaren; wildwatervaren; brandingvaren en zeekanoën. De kanovereniging bestaat momenteel uit ca. 100
leden waarbij het recreatieve element het belangrijkste is. Door de
jeugd wordt er in wedstrijdverband
het kanopolo beoefend.
Uitbreiding van gemeente
biedt nieuwe kansen
Door het samengaan van De Ronde Venen en Abcoude is het aantal
bewoners toegenomen en daarmee
ook het aantal potentiële leden voor

de kanoclub. Van de huidige leden
komen er wel een aantal uit Abcoude, maar hier liggen zeker nog mogelijkheden. De kanosport is in dit
deel van de nieuwe gemeente nog
onbekend.
De kanoclub is niet ver weg en goed
te bereiken via de A2. De kanoclub
biedt voor de bewoners uit Abcoude de kans om vanaf het water kennis te maken met de plassen. Ook
voor de jeugd is de afstand tussen
beide dorpskernen te overbruggen.
Met de fiets via het tunneltje onder
de A2 door ben je er zo.
Breedtesport:
Varen tussen riet, lisdodde of een
meeuwenkolonie werkt ontspannen
en is haalbaar voor iedere beurs. Het
is vlakbij mogelijk, want het vaarwater in De Ronde Venen is bij uitstek
geschikt om de peddel te hanteren. Anders dan de lompe roeiboot
scheert de kano over het water, licht
en rank. De kick en de rust van de
recreatieve kanovaarder die door
elke inwoner van de gemeente De

Ronde Venen kan worden beleefd.
Wanneer de temperatuur boven
de twintig graden uitkomt, begeven veel Nederlanders zich massaal
naar het water om verkoeling te zoeken. De ‘echte’ liefhebber, zoals kanovaarders, zoeken ook bij minder
warm weer het water op. Desnoods
gehuld in een dikke trui of anorak
kunnen ze genieten van de lichte
nevel die ’s morgens vroeg boven
het water hangt of de ondergaande
zon die de hemel rood kleurt. Een
belangrijk deel van dit soort kanorecreatie valt onder het begrip ‘breedtesport’ en is voor eenieder toegankelijk. Het kanovaren lijkt lastig
maar het onder de knie krijgen van
de in eerste instantie ‘wankel’ogende kano valt reuze mee. Meestal is
men na een aantal lessen in staat
om zelfstandig een tocht te varen
en kan men volop genieten van deze leuke en ontspannende sport.
Je eigen lijf vaart er wel bij. Bewegen is immers gezond voor de mens.
Niet elke week de verplichte wed-

Proostdijschool blinkt uit
bij het korfbaltoernooi
Mijdrecht - Net als in vorige jaren
werd er ook dit jaar in de kerstvakantie een korfbaltoernooi georganiseerd in de Phoenixhal in Mijdrecht,
waarbij scholen uit Mijdrecht teams
mochten afvaardigen.
Vanuit de Proostdijschool deden
dit jaar teams mee uit verschillende groepen.
Dinsdag 21 december was het de
beurt aan de teams uit de middenbouw. Er werd met veel plezier gespeeld en het team van groep 4 wist
zelfs door te dringen tot de halve finale. Deze werd gewonnen en daar-

mee wisten zij een 3e plaats te bereiken. Een prima prestatie en de
kinderen, hun coach en alle aanwezige toeschouwers voor de Proostdijschool waren dan ook heel trots
met het bereikte resultaat.
Woensdag 22 december was het
de beurt aan de teams uit de bovenbouwgroepen. Ook hier had de
Proostdijschool verschillende teams
afgevaardigd. Voorop staat het plezier dat de kinderen beleefden aan
het korfballen met elkaar, maar natuurlijk is het leuk om te winnen.
En dat deden de teams van de

Proostdijschool massaal.
Voor de competitie van groep 7 waren twee teams afgevaardigd en deze wisten door goed samenspel zowel de 1e als ook de 2e plaats te bemachtigen in hun poule.
De twee teams voor de groep 8
competitie wisten dit resultaat te
evenaren en ook zij werden 1e en
2e in hun poule.
Iedereen is bijzonder trots op deze megaprestatie van de Proostdijschoolteams.
Allemaal van harte gefeliciteerd met
jullie behaalde prijzen!!

Jeugd:
Zaterdags vaart er een enthousiaste groep jongeren. Die op het water van alles doen en uithalen. Voor
de iets oudere jeugd is er het kanopolo. Dit is fanatieker en erg dynamisch. Soms spatten de vonken er
vanaf. Het accent ligt in de zomermaanden en de kanosport is goed
te combineren met andere sporten
zoals schaatsen waar het accent in
de winter ligt. Maar ook een combinatie van zwemmen of judo past
goed.
Eigen kano is niet nodig:
Door het promoten van de kanosport tracht de kanovereniging De
Ronde Venen meer mensen kennis
te laten maken met deze sport. De
vereniging komt hieraan tegemoet
door de beginners in het voorjaar te
begeleiden. Door deze begeleiding
wordt er voorkomen dat wanneer je
voor het eerst instapt je onherroepelijk te water gaat. Door de aanwijzingen van de ervaren leden op te
volgen loop je een stuk minder risico op een nat pak. Zo leer je precies
wat wel en niet kan. Speciaal voor
dit doel is er een achttal zeer stabiele kano’s aangeschaft. Nieuwe
leden hoeven nog geen eigen kano te bezitten en kunnen het 1e jaar
gratis gebruik maken van de verenigingsboten. Tijdens het zomerseizoen kunnen in overleg ook andere boten worden uitgeprobeerd. Op
deze wijze wordt er geprobeerd om
de drempel om met kanovaren te
beginnen zo laag mogelijk te houden.
Inlichtingen of kijken
Zie www.kvdrv.nl of kom een keer
langs tijdens de wintertraining in
het zwembad. Op zaterdag 15 en
29 januari; 12 februari en 5 maart
wordt er om 15.30 uur getraind.

Korfbalteam De Vinken 1
morst dure punten
Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken verdedigde afgelopen zaterdag de koppositie tegen DKV 1 uit IJmuiden,
de nummer twee uit dezelfde poule. Spannend was het vanaf de eerste minuut en de hele wedstrijd was
het verschil in doelpunten niet meer
dan twee. Maar met vijf scores in de
tweede helft kwam De Vinken net te
kort, wat resulteerde in een 15-14
nederlaag.
Rentree Joyce Kroon
Het verschil op de ranglijst tussen De Vinken 1 en DKV 1 is maar
twee punten. Voor de Fortisformatie een goede gelegenheid om een
gat te slaan in de top van deze derde klasse.
Na de wekenlange blessure van
Joyce Kroon was deze Vinkendame
weer helemaal fit om in de basis te
beginnen. Samen met Charita Hazeleger, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren begon dit vak in de verdediging. Aanvallend startten Helene Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Kooijman en Peter Koeleman.
Een ingestudeerde bal tussen beide
Peters leverde al in de eerste aanval
een strafworp op, die door aanvoerder Peter Kooijman werd gescoord.
Het aanvalsspel van DKV had een
hoog tempo en meerdere keren werden de Vinkeveners voorbij gelopen.
De wegtrekballetjes vanuit de korf
werden door de IJmuiders goed afgemaakt, terwijl De Vinken te laat
was om druk te geven op deze schoten. Aan beide kanten werden veel
strafworpen toegekend voor het hinderen bij het nemen van doorloopballen. Na de 5-5, met scores van
Helene, Charita en de derde van Peter, kwam De Vinken op voorsprong
door een benutte vrije bal van Kelvin. Toch had De Vinken geen controle over de eerste helft en zag DKV
op voorsprong komen. Een hoogstandje, door middel van een tikbal,
tussen beide Peters werd fraai af-

gemaakt. Maar in dezelfde minuut
werd de onoplettendheid, bij een
wegketsende bal na een vrije worp,
afgestraft door DKV. Net voor rust
kon De Vinken op 10-9 komen door
een score van afstand van Kelvin.
Spannend tot de laatste seconde
De aanwijzingen van coach Fred
Straatman werden verdedigend uitgevoerd. Het snelle aanvalsspel van
DKV werd vertraagd door bepaalde personen achter te laten verdedigen. Aanvallend creëerde De Vinken geregeld lange aanvallen, maar
het scoringspercentage was te laag.
Na de 10-10, opnieuw uit handen
van Kelvin, kwam De Vinken weer op
voorsprong door een schot van Peter Kooijman. Helaas was de IJmuidense aanval de Vinkeveense verdediging te slim af door weer een wegtrekbal achter de korf te scoren. De
korfballers van DKV wisten elkaar
goed te vinden in het aanvalsspel.
In het laatste kwartier, bij een stand
van 15-13, kwam Peter Koeleman
ongelukkig terecht met zijn voet.
Hij verrekte zijn enkel en maakte zo
plaats voor Ronald Mul. De Vinken
bleef driftig op zoek gaan naar een
aansluitingstreffers en vond deze
door middel van een schot van Helene. In de laatste speelminuten vielen
de afstandschoten net niet door de
mand, waardoor DKV de volle winst
behaalde door een 15-14 overwinning.
Het wordt nu nog spannender in de
top van deze poule. De Vinken staat
samen met DKV op de eerste plaats,
terwijl Fluks ook de mogelijkheid
heeft om de koppositie over te nemen.
De volgende wedstrijd zal gespeeld
worden op 8 januari tegen Fluks 1.
De wedstrijd zal om 18.20 uur aanvangen in de Boei.
Scores deze wedstrijd kwamen uit
handen van: Peter Kooijman (5), Kelvin (3), Helene (2), Mariska, Charita, Rudy en Peter Koeleman (allen 1).

Drie overwinningen voor
schaatsers Nooit Gedacht
Regio - Het was alweer de 4e wedstrijd van de marathoncompetitie op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Als eerst waren de C2 rijders aan de
beurt. Het was weer een aantrekkelijke wedstrijd met veel uitlooppogingen waarbij de Nooit Gedachters zich elke keer goed van voren lieten zien.
In de finale was Jonathan Boom
weer oppermachtig en won voor de
derde keer op rij de wedstrijd, de
rest van het peloton stond niet op
de finishfoto, zoals ze bij het wielrennen zeggen als je zo overtuigend wint! In dezelfde sprint was
Niels Immerzeel uit Wilnis knap derde en die pakt elke keer toch ook
goed zijn puntjes mee voor het klassement. Dirk de Jong werd tussen
al dat jeugdgeweld toch ook weer
knap zesde en Michiel Visschers,
ook zo’n aanstormend talent werd
achter Dirk zevende. Sven Prins
reed ook nog bij de eerste vijftien in
de punten maar door een hapering
in de jurytoren is niet bekend welke plaats.
Daarna waren de C1 rijders aan de
beurt. Kevin Regelink had wel weer
eens zin om een extra wedstrijd te
rijden, hij rijdt normaal bij de 1e divisie van de landelijke competitie. In
het begin was er een rijder weggereden uit het peloton en Kevin dacht
daar rijd ik naar toe. Bij de jongen
aangekomen bleek hij niet met Kevin mee te kunnen. Na een rondje of
10 sloot Kevin aan bij het peloton en
had in zijn eentje een ronde voorsprong. Na een aantal ronden ging
er weer een andere rijder er vandoor

en Kevin ging met hem mee onder
het motto de aanval is de beste verdediging. Na veel inspanning pakte
ze met hun tweeën weer een ronde
op het peloton en zo won Kevin met
veel overtuiging de wedstrijd.
Na de C1 was het de beurt aan
de C3. Dit werd een heel tactische
wedstrijd wat ze eigenlijk niet gewend zijn. Meestal vliegen de Nooit
Gedachters er in om de wedstrijd
hard te maken. In de finale reed Dirk
Kroese ronden lang op kop van het
peloton en in de laatste bocht dacht
iedereen die gaat winnen maar Dirk
maakte een misslag en was helemaal uit zijn ritme. Hij werd toch nog
elfde. Na die misslag van Dirk nam
zijn broer Henk Jan het commando over en met een machtige eindsprint wist hij de wedstrijd te winnen. Vlak achter Henk Jan kwam
Mike Oudshoorn die knap tweede
werd.
Bij de Masters 2 werd Henk Regelink weer knap achtste en zaten René Elenbaas en Jan van der Zon
ook in een goede positie maar in de
laatste bocht viel er een rijder en die
nam Jan mee in zijn val. René moest
zoveel inhouden dat hij helemaal terugviel in het peloton.
Als laatste waren de Masters 3 aan
de beurt met veel Nooit Gedachters die goed meerijden maar puntjes
rijden is toch nog behoorlijk moeilijk. Cor Oudshoorn was nog gevallen maar toch kon hij weer aansluiten bij het peloton maar dat was te
laat om nog in de punten te rijden.

